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Nuala Ellwood
DEN, KDY SE TO
STALO
Šedesát vteřin poté, co se Maggie probere z ko-
matu, si nepřeje nic jiného, než aby do něj znovu
upadla. Aby nemusela žít s vědomím toho, co jí
právě oznámila policie: že její dcera Elspeth je
mrtvá.
Podle policie ji nechala zamčenou v autě, které
pak sjelo do řeky a Elspeth se utopila, uvězněná na
zadním sedadle. Maggie si vůbec nic nepamatuje.
Když však požádá o setkání se svým manželem
Seanem, dostane se jí informace, že zmizel. Prý byl
naposledy spatřen v den dceřina pohřbu.
Co se skutečně tehdy u řeky stalo? Kam se Sean
poděl? A proč se Maggie stále nemůže zbavit
tušení, že Elspeth je naživu?

Přeložil Michael Havlen

Vázaná, 303 stran, 349 Kč, ISBN: 978-80-7498-310-8

https://www.dominoknihy.cz/napeti/den-kdy-se-to-staloZakoupit můžete zde

Ukázka z knihy a rozhovor s autorkou na dalších stranách

Odevšad jsem cítila nebezpečí. 
A to jsem přenesla i na stránky románu.

Nuala Ellwood je dcerou oceněného

novináře. Inspirována zkušenostmi otce

a dalších žurnalistů s posttraumatickou

stresovou poruchou. Získala finanční

podporu pro její studium. Výsledky vě-

decké práce se staly podkladem pro její

debutový psychologický thriller Co zbylo
z mojí sestry (česky Domino, 2018).

Nuala Ellwood má irské kořeny po svém

otci. Pracuje na částečný úvazek na

York St John University, kde vyučuje

tvůrčí psaní a vede také seminář o dy-

stopické, tedy antiutopické, beletrii.

Sama vystudovala sociologii s literárním

zaměřením na univerzitě v Durhamu,

což plně vyhovovalo jejím zájmům.
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Viktoriina
nemocnice,
Lewes,
Východní
Sussex
O pět týdnů
dříve
Pondělí 
17. července
2017

Probudím se v jakémsi tekutém světě. Přede mnou se vznášejí
balonky žlutého světla. Snažím se je mrkáním zaplašit, ale jsou
pořád větší a větší, až nakonec nevidím nic jiného než jejich odulé
tvary. Zavřu oči a ucítím bolest: nejdřív slabou, pak syrovou
a mučivou. Hlava se mi tříští na tisíc kousků, které padají do okolní
prázdnoty. Bezvládně tu ležím, ale vtom zaznamenám v místnosti
pohyb a uslyším tiché, tlumené hlasy. Někdo se dotkne mé ruky
a v příští chvíli ucítím, jak se mi do kůže zarývá cosi ostrého.
„Pohnula se.“ Mužský hlas. Zní jako pod vodou. Zůstanu bez
hnutí, jen můj hrudník stoupá a klesá ve zvráceném duetu dechu
s bolestí. Nahoru, dolů, nahoru, dolů. „Podařilo se nám sehnat
jejího manžela?“ Vodní hlas klokotá někde na okraji pokoje.
Slyším ho jako ve vlnách. Jiný mu odpovídá, ale slova rozlišit
nedokážu. Pak muž znovu promluví, tentokrát už jasněji, jako by
ke mně přiblížil obličej. Ten hlas poznávám. Patří muži z mého
snu. Chci si ho prohlédnout, ale nemůžu pořádně zaostřit.
Všechno je rozmazané.
„Paní Allanová, slyšíte mě?“ Chci promluvit, ale ústa mám plná
vody. Říční vody. Má povědomou mléčnou pachuť. Slyším, jak mi
šumí v uších a zatéká do nosu. Snažím se dýchat, ale voda mě
stahuje. „Paní Allanová,“ řekne znovu a je to, jako bych dostala
kamenem do hlavy. „Slyšíte mě?“ Odpověď zní: ano, slyším.
A nejen teď, ale už nějakou dobu. S jeho hlasem i se všemi další-
mi žiju ve svém snovém světě, který jen nerada opouštím. Spánek
je nesmírně lákavý. Vábí mě do sametové náruče, v jejímž objetí
je tak snadné se ztratit. „Paní Allanová,“ zopakuje muž rázně.
„Potřebuju vědět, jestli mě slyšíte.“ Otočím hlavu a zadívám se
přímo na něj. Mlha se začíná rozplývat a obraz se zaostřuje. Je to
čtyřicátník s krátce střiženými prošedivělými vlasy a silnými brýle-
mi s modrými obroučkami. „Ano,“ zašeptám nakonec a uslyším,
jak se pokojem rozlehne všeobecné úlevné vydechnutí. „Ano,“
dodám už hlasitěji.
2
Středa 19. července
Něco se děje. Začínám si uvědomovat zvuky a hlasy. Jako první
na to zareagovaly moje oči. Prudce se mi otevřely, jako by někdo

stiskl vypínač, a všechno kolem se rozjasnilo. Před sebou vidím
velké okno. Za ním se míhají barevné šmouhy: pohybující se
postavy. Snažím se na ně zaostřit, ale rozpíjejí se mi, jako když se
světla lamp odrážejí v kaluži. Zamrkám – jednou, dvakrát, třikrát –
a pak otočím hlavu. Ten pohyb u mě vyvolá stav podobný cestovní
nevolnosti. Cítím, jak se mi stahuje krk. Chci si na něj sáhnout, ale
moje ruka se ani nepohne. Podívám se dolů a uvidím dráty. Mám
je připojené k pažím i hrudníku. „Haló,“ řeknu skřehotavě. „Haló?“
Tentokrát hlasitěji. Slyším, jak se otevírají dveře. Na konci postele
se objeví jakýsi muž. „Paní Allanová?“ osloví mě zvučným vážným
hlasem. Ten hlas poznávám. „Jsem doktor Elms.“ Doktor Elms. 
Jeho jméno jsem naposledy slyšela ve snu, když jsem byla v kó-
matu. „Gggg… gggde sem?“ vypravím ze sebe s obtížemi. Při
mluvení se mi křiví ústa, takže nedokážu správně artikulovat.
Mám znecitlivělé rty. „Jste ve Viktoriině nemocnici v Lewesu.”
Hovoří velice pomalu. Jeho hlas zní jako z gramofonové desky
puštěné na nižší rychlost. Podívám se za něj a uvidím dvě ženy:
jedna má na sobě modrou uniformu, druhá růžovou. Ta v růžové
se na mě usměje, pak vykročí a posadí se k posteli. Ucítím na kůži
její ruku. Je teplá. „Vedete si opravdu dobře, Maggie,“ řekne ko-
nejšivě. Otočím se a pohlédnu na ni. Je to dáma středního věku
s krátkými prošedivělými vlasy a jemnou laskavou tváří. „Já jsem
Claire,“ představí se. „Vaše ošetřující sestra.“ Když to vysloví,
hrudník mi sevře ostrá bolest. Zatnu ruce v pěst a doufám, že to
přejde. „Počkejte, dám vám napít,“ řekne Claire. Zvedne džbánek
s vodou a nalije ji do hrnku, který mi přiloží k ústům. Dlouze si
usrknu. Voda je studená a osvěžující, ale bolest nepolevuje.
Panická bolest. „Tssss,“ začnu, když Claire oddálí hrnek. „Tssso
se stalo?“ Mám pocit, že se mi roztekl mozek a slova se v něm
bezmocně topí. Doktor Elms se posadí na židli vedle postele.
„Měla jste nehodu,“ sdělí mi a poslední slovo zdůrazní kývnutím
hlavy. „Upadla jste do bezvědomí a téměř deset týdnů jste byla
v kómatu.“ Claire mě pohladí po ruce. Zamrazí mě z toho v zádech
a bezděčně nadskočím na posteli. „Nnnhodu?“ zopakuju a při
snaze vyřknout to slovo správně mi zacuká ve rtech. „Nnnhodu?“
„Ano, nehodu,“ řekne doktor Elms. „Dopravní nehodu.“ 
Poslouchám ho a najednou se mě zmocní panika. Rozhlédnu se
po pokoji. Je tam doktor Elms, Claire a ta druhá žena v modré
uniformě. Pokoj má okno vedoucí do chodby. Znovu se podívám
na ty tři lidi. Elms, Claire, uniforma. Elms, Claire, uniforma. Někdo
chybí. Někdo by tady měl být. Elspeth.
„Eššš,“ vykřiknu a odhodím přikrývku. „Eššš…“ Claire natáhne
ruku, aby mě zadržela. „To je v pořádku, Maggie,“ mírní mě. 
„Snažte se zůstat klidná.“ Mám to jméno v hlavě, ale ústa ho odmí-
tají zformulovat. To nejdůležitější jméno, nejdůležitější člověk
v mém životě, a já ho nedokážu vyslovit. „Cé…“ vyhrknu a snažím
se protrhnout blánu, která odděluje moje myšlenky od řeči. „Cé…
eššš?“ „Co to říká?“ zeptá se Elms a otočí se ke Claire. „Nejsem
si jistá,“ odpoví Claire. „Ešš,“ vykřiknu a zoufale zabuším pěstmi
do postele. „Paní Allanová, nic se neděje,“ řekne doktor Elms
a vykročí ke mně se zvednutými dlaněmi. „Tady jste v bezpečí.
Všechno je v pořádku.“ Vidím, jak se blíží, a zatřesu hlavou.
Položí mi dlaň na ruku. „Gggg,“ blekotám a cítím, že můj hlas sláb-
ne. „Gggg?“ ...
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Co pro vás znamená být spisovatelkou? 

Je to úžasná věc. Nepíšu autobiografie, ale fikce, příběh. Psát 
o něčem, co jste zažili, je jedna věc. Fantastické je však vytvořit
postavu, která je od vás naprosto odlišná. Můžete se vcítit do
jejího myšlení, předvídat co udělá. A když si vymyslíte dvě  sestry,
prostor pro fantazii se vám ještě více otevře, protože si jsou 
v něčem podobné, ale v zásadě odlišné. Když jsem po nocích
studovala posttraumatický stresový syndrom, vybavil se mi
havran, který navštíl Edgara Allana Poa, a inspiroval ho k napsá-
ní stejnojmenné básně, jež dodnes oslovuje spousty čtenářů po
celém světě. Připomnělo mi to práci válečného reportéra, který
vzpomíná na všechny hrůzy a útrapy lidí, o nichž psal. 

Jaké bylo vaše dětství a co rodina?

Mé dětství bylo nesmírně šťastné, matka, byla jako Barbara 
z Dobrého života – schopná žít uprostřed ničeho s koňmi,
kočkami, psy a pěti dětmi. Sestra pracuje pro ITV a bratr je herec.
Jako bychom měli umělecký talent v genech. Já chtěla psát už
jako malá holka. Začínala jsem s texty písní.  Po studiích sociolo-
gie v Durhamu jsem pracovala v londýnském Chelsea Arts Clubu,
kde jsem se seznámila s legendární válečnou reportérkou Marií
Colvinovou, která mě inspirovala k napsání románu. Práci jsem
tam milovala. Byl to můj druhý domov. 

Jak jste volila místo pro děj románu?

V únoru 2015 jsem navštívila záliv Herne, protože to blízko
Doveru, a pobyla tam dva týdny. Zaujala mě krajina, která je
zvláštní, ale rozhodně ne půvabná. Hodně ji maloval William
Turner. Dokázal skvěle vystihnout její jinakost. Ještě dřív, než
jsem se tady inspirovala k napsání knihy, jsem s manželem
vytvořila ilustrovanou brožuru „The Story Behind My Sister's
Bones”, kterou zveřejnila Rada pro umění. Pro román mi také
hodně dal pobyt v  uprchlickém táboře v Calais, kam jsem se
dobrovolně přihlásila na Vánoce roku 2015. Kresby, které jsem
zde vytvořila, byly vystaveny v Oxo Tower. A při psaní románu
jsem si často vzpomněla na zdejší mrazivou atmosféru.

Odkud jste ještě čerpala poznatky pro román?

Hodně jsem četla reportáže o válce v Sýrii. Vyvolávalo to ve mně
pocit úzkosti a až hyperostražitě jsem ochraňovala svého syna.
Odevšad jsem cítila nebezpečí. A to jsem přenesla i na stránky
románu.

Které autory máte ráda?

Přitahují mě Edgar Allan Poe, Virginie Woolfová, Ian McEwan, Pat
Barker, M. R. James. Ale úplně nejvíce Martha Gellhorn, s níž mě
pojí boj proti nespravedlnosti.

Co byste v životě nechtěla změnit?

Když se nad vaší otázkou zamyslím, tak dojdu k závěru, že mám
v životě dvě konstanty. Jsou to chůze a čtení. Dlouhé, osvěžující
procházky nebo ztráta sama sebe nad stránkami knihy mi
pomáhají vidět svět jasněji, dýchat svobodně, najít útěchu,
inspiraci a odpovědi na životní otázky velké i malé. Jaký by mohl
být lepší způsob, než  kombinovat tyto dvě činnosti? 

Která místa máte nejraději, souvisejí nějak s literaturou?

Třeba Whitstable Harbor, malé přímořské městečko s rozlohou
oblázkové pláže, vás překvapí množstvím ústřic na trhu a ohromí
vás dech beroucí západy slunce. Nejlepší je sem zajet na jaře,
dokud pláž ještě zeje prázdnotou. Sarah Waters ho uvádí v ro-
mánu Tipping the Velvet (česky Špičkou jazyka, Argo 2010).  Když
chci uniknout shonu města, vydám se do vesničky Hawort, kterou
proslavily sestry Brontëovy. Zdejší statek údajně inspiroval Emily
Brontëovou k napsání světoznámého románu Wuthering Heights
(česky Na Větrné hůrce, Odeon 2013 a další vydání).
Ráda mám také procházky po pobřeží u městečka Fowey.
Dojdu vždy až do Cornwallu, kde Daphne Du Maurier načerpala
inspiraci pro romány Rebecca (česky Mrtvá a živá,  Motto 2011 
a další vydání) a Jamaica Inn (česky Hospoda Jamajka, Motto
2019 a další vydání).   Když procházím pobřežními poli, zátokami,
lesy a útesy je to pro mě velice povzbuzující a inspirující. A takto
bych mohla pokračovat ještě hodně dlouho.

(Volně podle zahraničních pramenů)

Být 
spisovatelkou
je úžasná věc

Rozhovor také na: http://denik-knihy.cz/autori/spisovatelka-ellwood-nuala/
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Charlie Donlea
NEVĚŘTE TOMU
Bývala studentka medicíny Grace Seboldová
strávila již deset let ve vězení na ostrově Svatá
Lucie, kde byla odsouzena za vraždu svého
přítele. Po celou dobu marně trvá na své nevině 
a upozorňuje na neprofesionální policejní práci.
Nyní jí konečně svitla naděje. Případu se ujala
Sidney Ryanová, její bývala spolužačka z univer-
zity, filmařka, která natáčí dokumentární pořady
o skutečných zločinech. Ve všech třech před.-
chozích případech se jí podařilo dosáhnout
osvobození nespravedlivě odsouzených. 
Dokument Dívka ze Sugar Beach se brzy stává
nejsledovanějším televizním pořadem, poukazuje
na chyby ve vyšetřování a na jeho účelovost, sym-
patie publika se záhy kloní na stranu odsouzené
ženy. Jenže pak Sidney dostane dopis od býva-
lého detektiva, který ji přiměje pohlížet na celý
příběh úplně jinýma očima. Sidney začne pochy-
bovat o tom, zda opravdu pomáhá spravedlnosti.
Pokud chce zjistit pravdu, musí dát v sázku nejen
svou kariéru, ale i život…

Přeložila Dana Stuchlá
288 stran, 329 Kč, ISBN: 978-80-249-3817-2,
EAN: 9788024938172
Vydává nakladatelství Ikar

https://www.knizniklub.cz/knihy/315326-neverte-tomu.htmlZakoupit můžete zde

Ukázka a rozhovor s autorem na dalších stranách
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Někteří autoři rádi zdůranují, že ve svém románu řeší nějaký pro-
blém.

Tak to není můj případ. Já myslím především na čtenáře, aby se při čtení
mých knih bavili. Nenajdete tedy v nich nějaké zápletky, v nichž bych se
zabýval třeba sociálními problémy. Společným tématem všech tří mých
románů je posedlost společnosti, s jakou se zajímá o osud
pohřešovaných osob nebo o nevyřešené vraždy. Jen se podívejte na
časopisy, v nichž se často objevují dívky nalezené třeba po mnoha
letech. Lidi se zajímají, jak je prožily, proč neutekly ze zajetí a jak je
přizbůsobují nabyté svobodě. 
Můj první román, Summit Lake, se zabýval otcovým pokusem ochránit
svou zavražděnou dceru před pozorností bulváru, když se v malém
městečku, kde se konala vražda, snažil hledat odpovědi, kdo za tím
strašným činem vlastně stojí... 
Druhá knihaThe Girl Who Was Taken vypráví příběh dvou zmizelých
dívek, které byly uneseny z malého města Emerson Bay. Megan
McDonald po dvou týdnech za dramatických okolností uniká z bunkru 
v hlubokém lese. O rok později vydává Megan svůj bestseller Missing 
a stává se národní celebritou. Ve svém příběhu však zamlčuje jeden
podstatný detail. Totiž, že byla unesena se svou spolužačkou Nicole
Cutty. Ale tento fakt nezůstane utajen. Realita tak dostává záhadné, až
monstrózní rozměry.

Můj další román, Don´t Believe It  (česky: Nevěřte tomu) vypráví příběh
filmové režisérky, natáčející dokument o vraždě, která se udála před
deseti lety, a z níž byla obviněna žena, která tvrdí, že tento čin nespácha-
la. K napsání těch tří knih mě přivedl až neuvěřitelný hlad veřejnosti po
morbidních detailech záhadných zločinů.

Odkud jste získal nápad na knihu Něvěřte tomu…? 

Nějakou dobu sleduji každý dokument o kriminalitě na Netflixu, což je
americký placený poskytovatel filmů online. Od ledna 2016 je dostupný
ve 190 zemích světa. I v České republice a na Slovensku.  V nabídce má
více než 4 500 filmů, seriálů a dokumentů. Bohužel ale většina filmů má
tendenci klást více otázek, než může zodpovědět. Práce dokumen-
taristky, která odhaluje tajemství desetileté vraždy, mi přišla jako nosné
téma pro román. Mohl jsem využít i svou představivost a vycítil jsem
šanci vytvořit napínavý příběh s nečekaným závěrem. Doufám, že se
čtenáři budou nejen bavit, ale že budou i šokováni z toho, jak se zápletka
vyvine. 

Co považujete za nejdůležitější pro úspěch románu?

Román bude úspěšný tehdy, když děj donutí čtenáře, aby knihu dočetl
až do poslední stránky. Pokud ji odloží a už se k ní nevrátí, tak je to pro
autora totální prohra. Když jsem psal, byl jsem si toho vědom. Bylo mi

Charlie Donlea je otcem dvou dětí,
chicagským rodákem a občanem,
jenž zůstává svému městu stále
věrný, a také vášnivým rybářem,
kterého pravidelné výlety s jeho
otcem ke kanadským jezerům na
místa, kam nevedou žádné cesty 
a člověk se tam dostane pouze leta-
dlem, přistávajícím na vodní hladině,
inspirovali k napsání prvního prvního
(Summit Lake, 2016) z jeho dosavad-
ních čtyř románů.



www.euromedia.cz

jasné, že přicházím do drsného konkurenčního prostředí jiných knih,
televize, filmů a dalších médií. A já nesměl čtenáře ničím odradit a stále
v něm živit zvědavost, jak to všechno dopadne. 

Co dalšího by měli vědět vaši budoucí čtenáři o vás nebo vaší
knize?

Děj se odehrává na ostrově Svatá Lucie v Karibském moři na pláži Sugar
Beach Resort. Toto kouzelné místo jsem objevil se ženou a našimi dětmi
o jedněch jarních prázdninách. Hned mě napadlo, že to bude ideální
místo pro můj román. Tak moc mě to chytlo, že jsme sem se ženou
následující rok přijeli oslavit výročí naší svatby a já to ještě využil 
k načerpání potřebných údajů pro budoucí knihu. 
Co nejpříjemnějšího jste na ostrově Svatá Lucie prožili a na co
nerad vzpomínáte?  

Nejpříjemnější byl už samotný pobyt na Sugar Beach Resort. A klidně
bych si odpustil, kdybych to nepotřeboval pro napsání knihy, účast při
pitvě dívky v místní márnici. 

Jak jste vymyslel název románu? 

Názvy románů vymýšlíme společně s mým editorem. Někdy spolu
svádíme boje. Ale ještě než jsme se začali domlouvat na titulu mé třetí
knihy, přišel mi e-mail. „Co si myslíte o Nevěřte tomu?“ Zeptal se v něm.
Sakra, pomyslel jsem si. To je dobré! Zachycuje dokonale otázku, která
prochází celým příběhem. Tak jsem souhlasil. Žádné boje. Žádné hádky.

Co vás znervózňuje?

Když se blíží termín uzávěrky pro odevzdání rukopisu.

Co by vás udělalo šťastným?

Kdyby neexistoval termín uzávěrky. 

Co vás vzrušuje? 

Psaní první věty mého dalšího románu. 

Jak jste se setkal se svou ženou? Byla to láska na první pohled? 

Potkali jsme se na vysoké škole. Ano, byla to láska na první pohled.
alespoň pro mě. Pro ni? Ani si mě nevšimla.

Jedna z vašich postav právě zjistila, že ji chcete zabít. Rozhodne se,
že vás předejde. Jak byste zemřel? 

Způsobila mi infarkt poté, co mi do počítače nainstalovala virus, který
způsobil, že mi těsně před termínem odevzdání rukopisu smazal 500
stran, téměř hotovou knihu. 

Kdo jsou vaši oblíbení autoři?

John Grisham, Nelson DeMille, Daniel Silva, Gillian Flynn, Denise
Lehaneová, Mary Kubica a Carl Hiaasen.

Jaký je nejlepší kompliment, který jste kdy obdrželi?

Přečetl jsem vaši knihu na jeden zátah. Zpočátku, když jsem slyšel, že
někdo čte moji knihu den nebo dva, připadalo mi to jako rok mého ži-
vota. 

Co nejhorší o někdo o vaší práci napsal? Jak jste se s tím
vypořádal? 

Čtenář poslal recenzi, v níž psal, že jeden z mých románů nestojí ani za
patnáct centů, které musel v knihovně zaplatit za pozdní odevzdání
knihy.

(Ze zahraničních pramenů) 
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Maria Adolfsson 
VELKÁ CHYBA:
Doggerland

Festival ústřic je na ostrově Heimö, největším
kusu země v souostroví Doggerland ležícím mezi
Velkou Británií a Skandinávií, vždy velká
událost. Když se však inspektorka Karen Eike-
nová Hornbyová ráno po slavnosti probudí 
s ohromnou kocovinou, a navíc leží v hotelové
posteli vedle svého šéfa, nemá radost ani 
z jednoho. Ke všemu její kolegové najdou to
ráno zavražděnou ženu, která není jen tak někdo
– brutálně ubitá oběť je šéfova bývalá manželka.
Vyšetřování případu se notně komplikuje. Navíc
se zdá, že svou roli možná sehrály i staré záleži-
tosti až ze 70. let, kdy se na ostrov přistěhovalo
několik rodin, které na jednom statku na samotě
založily malou komunitu... 

Překlad: Lucie Podhorná

Vázaná, 432 stran, 398 Kč, 
EAN: 9788025727287, ISBN: 978-80-257-2728-7

https://www.kosmas.cz/knihy/249916/velka-chyba/Zakoupit můžete zde

Rozhovor s autorkou na následující straně
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Pracoval jste roky jako tisková
mluvčí. Jak jste dospěla k rozhod-
nutí napsat knihu a proč jste zvolila
žánr thrilleru?

Ve své profesi jsem vždy hodně psala.
A často jsem také snila o tom, že
napíšu knihy a pak jsem se takového
snu vzdala, protože jsem nechtěla
zanedbávat zaměst-
nání. Ale stejně  mi to
nedalo a ve svém
volnu jsem vymýšlela
příběhy. Nemohla se
zastavit. Až jsem kni-
hu napsala a odev-
zdala rukopis do
nakladatelství. Bohužel krátce před vydáním dali všichni za-
městnanci pro nesouhlas s majitelem výpověď. 

Jak vás napadla postava Karen Eiken Hornbyové?

Od začátku jsem věděla, že by neměla být příliš mladá, asi tak ve
věku, kdy už může předat nějakou životní zkušenost. A neměla by
být dobrá za každou cenu. Tedy nikoli klasická hrdinka, která vždy
dělá správnou věc. Chtěla jsem psát o skutečné osobě, člověku,
který také dělá chyby, v práci i v soukromém životě.

Karen se potýká s některými osobními problémy. Najde způsob,
jak je v průběhu života překonat, nebo jsou její traumata příliš
hluboká?  

Karen bude mít v každém případě nové zkušenosti jak v práci, tak
v soukromém životě a bude se stále vyvíjet. Karen Eiken Hornby
žije ovládána strachem a pocitem viny, ale zároveň je schopna
odpustit a otevřít se novému životu.

Doggerland je fiktivní. Proč jste
příběh neumístila například
do Anglie nebo některé ze skan-
dinávských zemí?

Vždy jsem se zajímala o to, co mají
lidé v různých zemích společného
a čím se liší. Když píšu o Doggerlandu,
můžu si hrát s myšlenkou: „Co

kdyby...?” Co kdy-
by byl uprostřed
Severního moře
malý ostrovní ná-
rod? Jaký by byl?
A jak by tam lidé
žili? Jak by vy-
padala kombinace

britské a skandinávské kultury? 
Při tvorbě Doggerlandu jsem kreativivně přemýšlela, a to nejen
pokud šlo o krajinu, ale také o psychiku postav a jejich uvažování,
když se pohybují na hraně zločinu. Cítila jsem se jako objevitel, který
vstupuje na nezmapované území.
A o tom je i psaní – ničím nespoutat svou fantazii. To platí i pro
čtenáře. Román je dohoda mezi autorem a čtenářem: Líčíme něco,
jako by se to opravdu stalo. Vyprávět příběh ve fiktivní zemi
umožňuje děj akcelerovat a čtenář má možnost prozkoumat
Doggerland spolu se mnou.

Jsou doggerlandské thrillery navrženy jako trilogie, nebo
můžeme počítat s více než třemi knihami?

Mám v hlavě alespoň další (čtvrtý) příběh, ale mám pocit, že to tím
neskončí. Jak jsem řekla: pokud jde o psaní a vymýšlení příběhů,
nezdá se, že bych byla schopna zvolnit nebo dokonce skončit.  

(Ze zahraničních pramenů, rozhovor vedla Carola Krauße-Reim)

„Maria Adolfssonová dokázala stvořit věrohodnou fiktivní
společnost. V popisech přírody, vztazích místních obyvatel 

i problematické komunikaci můžeme rozeznat její vzory, 
ale Adolfssonová si drží vlastní svébytný hlas a s hlavní hrdinkou

se díky těžkostem, jimž čelí při vyšetřování i v osobním životě,
můžeme snadno ztotožnit.“ DAST Magazine

Román je
dohoda mezi
autorem 
a čtenářem.
Na chvíli
předstíráme,
jako by se to
opravdu stalo.

Maria Adolfsson (* 1958) se narodila

a vyrostla ve Stockholmu, ale velkou

část dětství strávila na Stockholmském

souostroví. Pustá krajina se zakrslými

borovicemi, zvukem mlhových sirén 

a okolním mořem ji silně ovlivnila, což

ostatně čtenář série Doggerland záhy

odhalí.
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Morris Gleitzman 
KDYŽ 
Píše se rok 1945. Felix se už dva roky schovává
v jámě, aby jej nenašli nacisté, a laskavý muž
jménem Gabriek mu v noci nosí jídlo a vynáší
nočník. V den svých třináctých narozenin
chlapec uslyší nad svým úkrytem hlasy a je pře-
svědčený, že si pro něj přišli. Ale hlasy nepatřily
ani nacistům, ani tajné policii – patřily par-
tyzánům. A tak se třináctiletý židovský sirotek
stává členem partyzánského oddílu, který na
polském území bojuje proti nacistům. Felix je
přidělen jako pomocník k doktoru Zajakovi.
Zůstává mezi neznámými drsnými chlapy 
a neustále musí dokazovat, že si zaslouží být
partyzánem. Nemazlí se s ním ani sychravý
zimní les, ani zběsilá atmosféra konce války. Je
mu teprve třináct, ale zkušeností má víc než
dospělý… 

Také třetí díl ze série o židovském chlapci
Felixovi čelícímu hrůzám druhé světové války 
a holokaustu zprostředkuje dětem tuto dobu
lépe než sebedelší výklady v hodinách dějepisu.

Překlad: Barbora Punge Puchalská
Vázaná, 220 stran, 248 Kč, EAN: 9788025727423, 
ISBN: 978-80-257-2742-3

https://www.kosmas.cz/knihy/249942/kdyz/
Zakoupit můžete zde

Ukázka z knihy na následující straně

Morris Gleitzman (1959)

se narodil v britském

Sleafordu, od roku 1969

žije v Austrálii. Zpočátku

psal filmové a televizní

scénáře, než se začal pl-

ně věnovat dráze spiso-

vatele. Jeho početné kni-

hy pro děti a mládež byly

přeloženy do mnoha jazy-

ků a vyznamenány bez-

počtem cen.
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Když jsem se probudil a jako obvykle se protáhl a jako obvykle si
vyčistil špínu za nehty, uslyšel jsem nad sebou ve stodole hlasy.
Spoustu hlasů. Což vůbec nebylo obvyklé. Zadržel jsem ve tmě
dech a snažil se nevydat žádný vyděšený zvuk. Znáte to, jak se za
války schováváte dva roky v jámě, aby vás nenašli nacisté, a laskavý
muž jménem Gabriek vám nosí jídlo a vodu, vynáší vaše čůránky
a hovínka, a jediný hlas, který slýcháte, je jeho a žádný jiný slyšet
nechcete, protože by to mohlo znamenat, že vás nacisté našli a přišli
si pro vás? Myslím, že si pro mě přišli nacisté. Hlasy nahoře znějí
panovačně, netrpělivě a naštvaně. Posadím se na matraci
a napínám uši, abych slyšel, co říkají. Snažím se zjistit, jestli použí-
vají nacistické výrazy jako židovská pakáž a střelit tu židovskou
pakáž do hlavy. Ale pořádně neslyším, protože jáma se nachází pod
koňským stáním, Dom je mohutný kůň a tlumí zvuky.
Ze všech sil se snažím zachovat klid a přemýšlím, kdo jiný by to
mohl být. Sousedé z vedlejšího statku, kteří přišli vyprat pár tuřínů?
Sbor z místního kostela, který se snaží Gabrieka přesvědčit, aby se
k nim přidal? Podívám se na svítící hodinky, které mi dal Gabriek.
Pět minut po šesté. Je večer. Uprostřed zimy. Normální lidé v zimě
vůbec nevycházejí, když to není nutné, a rozhodně ne ve tmě. Ti lidé
nahoře jsou určitě nacisté. Snažím se v jámě udělat co nejmenším,
což není snadné, protože jsem poslední dobou hodně vyrostl. Navíc
jsem právě teď úplně ochromený strachy. Přesně toho jsem se děsil.
Přesně na tohle jsem se snažil nemyslet. Proč museli nacisté přijít
zrovna dnes? Na moje narozeniny. Možná to udělali schválně.
Možná mají seznam židovských narozenin. Možná nacisty obzvlášť
baví, když lidi zabíjejí v den jejich narozenin. Mám křeč v noze. Jau.
Co nejtišeji si ji masíruju. Kéž by sláma v téhle matraci nebyla tak
pichlavá a šustivá. Člověk by si myslel, že v roce 1945 už budou
vynalezeny tišší slamníky. A kéž bych nebyl obklopený jen samými
cinkavými a řinčivými předměty. Láhvemi na čůrání, knihami
Richmal Cromptonové a drobnými mechanickými strojky, které mi
Gabriek dal, abych měl čím zaměstnat ruce, když dohoří svíčka,
a abych se taky něčemu přiučil. Když teď zemřu, veškeré vzdělání
přijde vniveč. Snažím se dýchat velice tiše. Snažím se uvolnit
a soustředit veškeré myšlenky na hydraulický ventil u ručního
čerpadla. Nefunguje to. Pořád mám hrozný strach. Nejen z toho, že

mě zastřelí. Ještě větší strach mám z toho, co se stane
s Gabriekem, když mě tu nacisté najdou. Nacisté nenávidí každého,
kdo drží nad Židy ochrannou ruku. Taky je střílejí, ale ještě předtím
jim dělají horší věci. Zní to, jako by se hlasy nahoře hádaly. Pořád
nerozumím, co říkají. Doufám, že Gabriek nacisty krmí historkou,
kterou jsme vymysleli, o tom, že by se měli raději držet od Domova
stání dál, protože Dom je náladový kůň a trpí velice nakažlivou kožní
chorobou. Což není pravda, ale nacistům se musí lhát, jinak to
nejde. Abych přestal panikařit, vyzkouším ještě něco jiného. To, co
dělávám, když je mi hodně smutno nebo mám hodně velký strach.
Zavřu oči, předstírám, že jsem Jirka z knih Richmal Cromptonové
a prožívám s kamarády dobrodružství v lese. Vaříme si na ohni,
stavíme stromové domky a vymýšlíme zavlažovací systémy, které
by mravencům pomohly s pěstováním úrody.
Teď, když už je mi třináct, jsem na to asi trochu starý, ale to nevadí.
Až na to, že ani tohle nezabírá. Uslyším nad hlavou nějaký zvuk.
Hlasité kovové cvaknutí. Vím, co je to za zvuk. Bezpečnostní pojist-
ka na pušce. Zvedne se mi žaludek. Myslím na pohádku, kterou mi
maminka četla, když jsem byl ještě malý. O jednom hraboši, kterého
se chystal zardousit drak. Místo aby se ten tvoreček schoval do
suchého listí, rozhodl se, že pohlédne smrti do očí. Vsadím se, že to
samé udělali i maminka s tatínkem, než je nacisti v táboře smrti
zavraždili. To samé jsem se rozhodl udělat i já, jestli mě nacisté
budou chtít zavraždit. Nechám oči doširoka otevřené a pohlédnu
smrti do očí jako maminka s tatínkem. Navíc tak aspoň uvidím, jestli
je nějaká šance na útěk. Hlasy nahoře sílí. Jeden z nich rozhodně
patří Gabriekovi. A teď už slyším jasněji i ty ostatní. Tak počkat.
Všichni mluví polsky. Nacisté většinou mluví německy. Je velmi
neobvyklé, aby mluvili polsky. Co se to děje? Nahmatám brýle,
nasadím si je a jemně zatáhnu za bezpečnostní otevírání, které mi
Gabriek nainstaloval. Padací dvířka nad mojí hlavou se otevřou na
špehýrku.
Čekám, že mě jako vždycky zasypou kobližky koňského trusu, pak
si opatrně kleknu a vykouknu ven. A málem omdlím. Přímo před
mým nosem leží v pilinách mezi Domovými zadními kopyty malý
balíček zabalený v Gabriekově kapesníku a převázaný šňůrkou.
Dárek k narozeninám. Gabriek ho tam musel nechat, aby mě
překvapil, až později vylezu ven na jídlo. Jestli ho uvidí nacisté, je po
mně. Otevřu padací dvířka ještě o kousek víc, popadnu dárek
a strčím si ho do kapsy. Pak vyhlédnu ven, abych se ujistil, že mě
nikdo neviděl. Mám upatlaná a popraskaná sklíčka v brýlích
a Domovy zadní nohy mi zčásti zastiňují výhled, ale i tak vidím, co
se děje. Až na to, že tomu vůbec nerozumím. Kolem Gabrieka stojí
šestice mužů. Všichni drží pušky a svítilny, ale na sobě nemají naci-
stické uniformy, jen obyčejné šaty. Na to, aby to byli hladem sužo-
vaní sousedé nebo nabručení členové kostelního sboru, vypadají
příliš drsně a sveřepě. Co jsou zač? Proč jsou na Gabrieka tak našt-
vaní? Do zorného pole mi vstoupí další osoba. Musela tam celou
dobu být, ale přes Domův hřbet jsem na ni neviděl. Vykulím oči.
Maminka?
V šoku se mi podlomí kolena, provaz mi vyklouzne z ruky, ale chytím
ho těsně předtím, než se padací dvířka hlasitě zabouchnou. Znovu
se pořádně podívám. To není maminka. Je to jen nějaká žena, která
trochu připomíná maminku, když byla mladší. Hlavně proto, že má
na hlavě červený šátek, jaký nosila i maminka. Jenže téhle ženě je
kolem dvaceti, maminka by byla mnohem starší, kdyby nebyla
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mrtvá. A navíc tahle žena na sobě má
koženou bundu a přes rameno
přehozenou pušku, kdežto maminka
ani jedno z toho nenosila. Jeden
z mužů popadne Gabrieka za paži
a postrkuje ho ke dveřím. Gabriek se
nebrání. Najednou si uvědomím, co
se děje. Bez ohledu na to, co jsou ti
lidé zač, nevědí, že jsem tady.
Gabriek se nechá odvést, aby mě
ochránil. Všichni společně – Gabriek,
muži a žena – odcházejí ze stodoly.
Zavřu padací dvířka a schoulím se zpátky na matraci. Celý se třesu,
a nejen proto, že v téhle jámě je pořád zima. Vytušil jsem, co jsou ti
lidé zač. Polská tajná policie. Dočetl jsem se o ní v jedněch starých
novinách, které mi sem Gabriek nanosil, když se snažil jámu aspoň
trochu zbavit vlhkosti. 
Polská tajná policie stojí na straně nacistů. Jedním z úkolů, které pro
ně plní, je zatýkání Poláků, kteří uprchli z nucených prací v Ně-
mecku. Gabriek byl na nucených pracích v Německu a utekl. 
V duchu prosím Richmal Cromptonovou o pomoc. Aby mohl Gabriek
znovu utéct. „Felixi.“ Leknutím poskočím. To je Gabriekův hlas. To
byla teda rychlovka. „Felixi, poslouchej,“ dodá Gabriek spěšně. Musí
dřepět u padacích dvířek, aby ho nikdo neslyšel. „Teď ti nemůžu
přinést narozeninovou večeři,“ řekne. „Na chvíli musím ven s našimi
návštěvníky.“ Slyším, jak zazvonilo Domovo vědro. Stáhne se mi
žaludek. Gabriek neutekl. Nejspíš jen tajné policii nakukal, že musí
na chvilku zaskočit zpátky do stodoly nakrmit Doma. Aby se mě tajně
pokusil uklidnit. „Slyšíš mě?“ zeptá se. „Felixi?“ „Ano,“ odpovím. 
„Zkus se ještě trochu prospat,“ navrhne Gabriek. „Nebo se chvilku
věnovat učení.“ Slyším, jak Dom znovu očichává vědro, ale Gabriek
už neřekne ani slovo. Musel se vrátit za tajnou policií. Ta ho předá
nacistům. Žaludek mi bolestivě zkroutí obavy.
Nechci, aby se Gabriek kvůli mně obětoval. Když mě nacisté chytí,
prostě mě zastřelí. Ale když dopadnou ty, kteří uprchli z nucených
prací, zle jim ubližují a vylepují fotky jejich zmrzačených těl
v Německu jako varování pro ostatní nucené dělníky. Psali to
v novinách. Nechci, aby tohle potkalo Gabrieka. Takže nemám na
vybranou. Musím se ho pokusit zachránit.

Když jsem se v rychlosti ujistil, že se
tajná policie nevrátila do stodoly,
vyrazil jsem zachránit Gabrieka. Spíš
jsem to zkusil. Padací dvířka nešla
otevřít. Věděl jsem proč. Musí na nich
stát Dom. Když vám padací dvířka
nad hlavou přistoupne kůň, za-
pomeňte na to, že se vám je podaří
nadzvednout. To prostě nejde. 
Naléhavě zatahám za provaz, který je
prostřednictvím kladky připojený
k bezpečnostnímu zámku, a ten zara-

chotí. To je náš signál s Domem. Zaslechnu tlumené bouchnutí
a Dom sestoupí z dvířek. Otevřu je a vylezu ven. Jau. Vylézání vždy-
cky bolí. Když žijete v jámě, ochabnou vám svaly na nohou a bolí,
protože přestanou pořádně růst, i když chodíte každou noc třicet
minut kolem stodoly tak jako já. „Díky, Dome,“ poplácám ho po
hřbetě. Mám štěstí, že mám takového kamaráda.
Podle lesku v jeho očích poznám, že mi chce pomoct Gabrieka
zachránit. Na okamžik mám nutkání vzít ho s sebou. Dom je sice
tažný kůň a není moc rychlý, ale jet na něm by bylo pořád rychlejší
než se snažit dohonit tajnou policii pěšky s mýma ochablýma
nohama. Až na to, že podle mě mou jedinou nadějí je moc se neuka-
zovat, dokud nevymyslím, jak tu záchranu provedu. Bylo by vážně
těžké schovávat tak velkého koně jako Dom, i v noci. „Promiň,
Dome,“ řeknu. Dom si tiše odfrkne a vím, že to chápe. Taky vím, že
se mi snaží něco sdělit svým dechem, který se mu v tom mrazivém
vzduchu sráží u tlamy. „Dobrý nápad,“ pochválím ho. „Díky.“ Vezmu
si z jámy deku. Pak zavřu padací dvířka, rozloučím se s Domem
a ujistím se, že dvířka od jeho stání jsou pevně zavřená na petlici.
Pospíším ke dveřím stodoly a dychtivě napínám uši, zda neuslyším
zvuk motoru. Jestli tajná policie přijela autem, nebudu mít naději.
Dřív než se dostanu k bráně statku, odvezou Gabrieka do nacistic-
kého žaláře ve městě. Ale žádné motory slyšet nejsou, dokonce ani
v dálce. Naštěstí jedna věc, která se vám během života v jámě
vytříbí, je sluch. Vlastně dvě věci, protože se vám taky dost zlepší
vidění ve tmě. Což mi vyhovuje, protože tyhle brýle, které mám už
od deseti let, mají prasklá sklíčka, takže občas vidím trochu roz-
mazaně.

Každý si zaslouží zažít něco
dobrého. Alespoň jednou v ži-
votě. Tři roky a osm měsíců žije
devítiletý Felix v odlehlém
katolickém sirotčinci v horách,
ačkoli není katolického vyznání.
Jeho rodiče nejsou mrtví. Při-
vedli ho k matce Mince, před-
stavené jeptišek, aby se měl
dobře. A určitě si pro něj brzy
přijdou, jak Felix věří, jen co
vyřeší potíže,...

Felix je Žid. A být Žid, když
kolem zuří druhá světová válka,
je nebezpečné. Felix měl něja-
kou dobu štěstí, schovával se 
v katolickém sirotčinci, pak ve
sklepě. Jenže úkryt byl odhalen
a Felix se ocitne ve vlaku jedou-
cím do koncentračního tábora.
A přece znovu získá naději: 
z vlaku se jemu a šestileté Zel-
dě podaří uprchnout. V bezpečí
ovšem nejsou ani zdaleka.... 

Série o židovském chlapci Felixovi čelícímu hrůzám druhé
světové války a holokaustu
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Jon McGregor 
REZERVOÁR Č. 13 
Pozoruhodný psychologický román o komunitě
lidí v anglické vesnici, v jejíž blízkosti zmizí
nezletilá turistka. Na výletě do malebné
oblasti Peak District se dvojici turistů ztratí
dcera Becky – zmizí, jako by do země propadla.
Pátrání nevede nikam. Místní lidé tragickou
záhadou nejprve žijí, ale časem se jejich životy
vrátí k normálu. Uběhne spousta let, než se
jisté stopy po zmizelé dívce přece jen objeví,
ale kdo ví, zda budou stačit k jejímu nalezení…

Přeložila Petra Diestlerová

Vázaná, 240 stran, 298 Kč, EAN: 9788025727058,
ISBN: 978-80-257-2705-8

https://www.kosmas.cz/knihy/250016/rezervoar-c.-13/

Marta Breenová
NEOHROŽENÉ ŽENY: 
Sto padesát let boje za volnost,
rovnost a sesterství 
Před 150 lety vedly ženy a muži velice rozdílné
životy. Ženy nemohly volit ani samy si vydělávat
peníze. Nemohly rozhodovat o vlastním těle.
Rozhodovaly za ně otcové, až do chvíle, než se
vdaly. Pak rozhodoval manžel. To se změnilo ve
chvíli, kdy se ženy začaly organizovat. 
V komiksové knize Ženy norská novinářka Marta
Breenová spolu s ilustrátorkou Jenny Jorda-
hlovou vykládají dějiny ženského hnutí, i s mno-
ha dramatickými bitvami, jež musely ženy vybo-
jovat, aby se domohly svých práv.

Přeložila Jitka Jindřišková

Vázaná, 128 stran, 348 Kč, EAN: 9788025727614, 
ISBN: 978-80-257-2761-4

https://www.kosmas.cz/knihy/254745/neohrozene-zeny/#pos=0

Zakoupit můžete zde

Zakoupit můžete zde

„Autorovy knihy jsou významné 

a často překvapivé, protože vždy

vybočují z řady.“ - The New Yorker
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JAN VAN HELSING
STEFAN ERDMANN
WHISTLEBLOWER
Insideři z politiky, hospodářské
sféry, medicíny, policie, tajných
služeb, Bundeswehru
a zednářských lóží odhalují
utajované skutečnosti. Žijeme
v době nové reality – i když to
mnohým nebude po chuti.

JAN VAN HELSING
KNIHA ZA MILION
Existuje několik tajemství,
která jsou známa pouze vy-
voleným a jež jsou prostým
lidem upírána – jde totiž o klíč
ke skutečnému úspěchu. 
A tato tajemství zůstanou 
skryta i vám, pokud se neroz-
hodnete otevřít tuto knihu...

JAN VAN HELSING
KDO SE BOJÍ SMRTI
Každý se s ní alespoň dvakrát
v životě setká. Toltékové říkají,
že kráčí stále s námi za levým
ramenem a je naším nejmoc-
nějším průvodcem. 
Jan van Helsing přežil dvě autone-
hody, které ho přivedly do její
bezprostřední blízkosti.

MVDr. CHERYL SCHWARTZ
PŘÍRODNÍ LÉČBA
PRO PSY A KOČKY A–Z

V této knize naleznete popisy
problémů a nemocí společně
s doporučením, jak lze pomocí
bylin, homeopatických
přípravků, výživy či masáže
docílit toho, aby se váš zvířecí
kamarád cítil lépe.

ERWIN THOMA
TAJNÁ ŘEČ STROMŮ

Tato kniha vás zasvětí do
tajemné řeči stromů. Příroda
má spoustu času dopracovat
se k bezpočetným řešením
a vyzkoušet řadu možností.
Výsledkem je právě ona dokonalá
forma, kterou poskytuje
člověku k využití.

ALBERTO VILLOLDO
NÁVRAT DUŠE

Psycholog a lékařský antropolog
vysvětluje léčení mimo čas 
a prostor. Ukazuje, jak lze
vstoupit do přítomnosti 
a uzdravovat události, které
nastaly v minulosti, a jak můžeme
opravit svůj osud a změnit jeho
průběh v životní předurčení.

https://www.kosmas.cz/knihy/234120/kniha-za-milion/ https://www.kosmas.cz/knihy/160042/kdo-se-boji-smrtihttps://www.kosmas.cz/knihy/243748/whistleblower/

https://www.kosmas.cz/knihy/196737/tajna-rec-stromu/ https://www.kosmas.cz/knihy/207186/navrat-duse/https://www.kosmas.cz/knihy/201357/prirodni-lecba-pro-psy-a-kocky-a-z/
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Co vás motivovalo k napsání této knihy?

V podstatě šlo o dvě události, tzv. „Whist-
leblowers“, které vedly k této knize. První byl
vnuk polsko–německého tlumočníka. Pře-
kládal pro starší vysoce postavené lidi,
například Willyho Brandta, hraběnku
Dönhoff nebo pana Kruppa a dobře tedy
znal poměry v těchto kruzích. Druhým byl
Ben Morgenstern, o němž jsem už psal 
v knize  Politicky nekorektní. 

V knize je však uvedeno šestnáct infor-
mátorů ...

Ano. Počátečním impulsem byly tyto dva
kontakty, ale měl jsem i jiné. A tak jedna věc
vedla k druhé a mohl jsem v kombinaci 
s existujícími informátory obsáhnout různo-
rodá témata. Hovořil jsem například s plu-
kovníkem Bundeswehru, který je zodpověd-
ný za velké uprchlické centrum, nebo ma-
jitelem kliniky, který úspěšně léčí onkolo-
gické pacienty novými způsoby chemoter-
apie a další. Tato kniha pomáhá lidem
načerpat odvahu, aby se za žádných okol-
ností nevzdávali a případné krize viděli jeko
startovací čáru k dalšímu plnohodnotnému
životu. 

Jak dlouho jste na knize pracoval? 

Celkem to bylo pět měsíců, některé kontakty
již existovaly, další jsem přidal během práce.
Kromě rozhovoru s Benem Morgensternem
jsem autorem všech ostatních. Za aktéry
jsem vyrazil do Německa, Švýcarska a Ra-
kouska a najel asi osmnáct tisíc kilometrů. 

S jakými výzvami jste se setkal, bránil
vám také někdo v práci?

Ohrožen nebo něco takového jsem rozhod-
ně nebyl. Všechny rozhovory jsem zazna-
menal na kazetě. Větší problém nastal, když
tři ze zpovídaných aktérů těsně před zahá-
jením tisku knihy, zrušili svůj souhlas se
zveřejněním a chtěli po mně, abych je z ru-
kopisu vyškrtl, protože dostali strach. Víme,
co se stalo s Julianem Assangem nebo
Edwardem Snowdenem. Sporné věci jsem
konzultoval s právníky a pom jejich
doporučení některé názvy v knize  začernil,
nebo jsem přepsal určité popisy trestných
činů. Pak i ti tři, co zaváhali, souhlasili s uve-
řejněním rozhovoru s nimi.  Ale stálo mě to
spoustu nervů... 
Já se bránil tak, že jsem raději podrobnosti 
o knize zveřejnil až v den jejího vydání. Chtěl
jsem se tím vyhnout možným represím 
a tlaku, který by zkomplikoval distribuci.
Vzhledem k tomu, že dvě z mých knih byly
už zabaveny, vždycky se obávám toho nej-
horšího.

Čeho třeba...?

Už dříve mi třeba za podivných okolností
zkolaboval na počítačí pevný disk a všechna
data byla zničena. Nebo se v den zahájení
tisku porouchala rotačka a opakovalo se to 
i při dalším spuštění tiskového stroje. Jindy
mně kvůli výbušnému obsahu nechtěli vzít
knihu do prodeje. Tato kniha skutečně zažila
energické ataky. Někdo chtěl zjevně zabránit
tomu, aby se dostala ke čtenářům.  Zradil,
zaprodal se..., tím mě častovali mnozí ano-
nymní i konkrétní odpůrci. 

Whistleblowing (z angličtiny doslova

hvízdání na píšťalku) je termín z pře-

lomu 60. a 70. let 20. století, který 

M. P. Miceli a J. P. Near v roce 1985

definovali jako označení pro případy,

kdy stávající nebo bývalý zaměstnanec

nějaké organizace – whistleblower, tedy

„ten, kdo hvízdá na píšťalku“ – upozorní

instituci nebo orgán oprávněný k prově-

ření či zakročení na nelegitimní, neetic-

ké nebo nezákonné praktiky na praco-

višti, které se dějí se souhlasem jeho

nadřízených a jdou proti veřejnému záj-

mu či ohrožují veřejnost, přičemž někte-

ré verze definice jsou navíc omezeny

podmínkou, že upozorňovatel jedná 

v dobré víře a nesleduje vlastní pro-

spěch a že situaci nelze vyřešit interní-

mi mechanismy. Podle MF Dnes se tak

označuje fenomén, kdy zaměstnanci

státní správy nebo velkých firem upo-

zorní na trestné nebo podezřelé jed-

nání, o kterém se dozvěděli jen díky

svému postavení a interním informa-

cím. John Kiriakou whistleblowing (coby

právem definovaný termín) uvádí

„přinesení na světlo jakýkoli důkaz plýt-

vání, podvodu, zneužití [moci, vlivu, …],

nezákonného chování nebo hrozby vůči

veřejnému zdraví či bezpečnosti.“

Termín se týká případů, kdy je ozná-

mení o závažné věci učiněno víceméně

nezištně příslušným úřadům nebo orgá-

nům a oznamovatel přitom porušuje

loajalitu ke svým přímým nadřízeným či

vůbec ke svému zaměstnavateli, který

je za napadené jednání odpovědný,

čímž často riskuje ztrátu zaměstnání

nebo i bezpečí a klid své rodiny.

Wikipedie



Většina lidí bude překvapena, kolik
hrubosti a násilí se objeví, když na
někoho ukážete a popíšete jeho
skutky, jimiž by se ve slušné spo-
lečnosti určitě nechlubil. Proto bych 
i na tomto místě rád využil této pří-
ležitosti a dalším  autorům a zasvě-
ceným osobám dodal odvahy pro boj
proti nešvarům, které nás obklopují.
Pokud se setkají s útoky a překáž-
kami, bude to hlavně z toho důvodu,
že jsou důležití! Kdyby nebyli, nikdo
by je nenapadal. Takové překážky
ukazují, jak jsou tvůrčí lidé nesmírně

důležití pro dosažení pozitivní změny na této planetě.  

Které rozhovory vás překvapily – nebo dokonce šokovaly?

Ano, například rozhovor s členem mise „Lékaři bez hranic“. Hovoří
o tom, jak konflikt v Kongu a Rwandě naplánovaly americké
společnosti, které tam chtěly ovládnout těžbu vzácných surovin, 
a také se jim to podařilo. Lidé, kteří na dotčených místech žili, stáli
v cestě těmto obřím firmám, takže museli odejít. Lékař to v roz-
hovoru detailně popisuje. Už jsem zvyklý na lecos, ale toto mě
opravdu šokovalo. Kniha je plná extrémně vzrušujících příběhů.
Připomenu třeba jenom muže ze švýcarské tajné služby, kterého
jsem vyzpovídal poblíž Lucernu. Bylo to také překvapující. Mluvil 
o spolupráci Němců s ruskou carskou rodinou. To bylo pro mě až
dosud nové.
Konflikty v Kongu a Rwandě zůstaly v mé paměti. Ale bohužel
nejsou ojedinělé. Nejen v Africe, ale i v Asii a dalších částech světa
jjsou místa, kde miliony nevinných lidí – většinou domorodé národy
– jsou vyháněny ze svých tradičních bydlišť, aby ti bohatší z jiných
částí světa zde mohli těžit suroviny, nebo sem umístit výrobu 
a využít levnou pracovní sílu. Musíte o tom přemýšlet. Je to tak
kruté, že se vám nedostávají slova.

Co ještě dalšího můžete předem říci o knize? Na co se mohou
čtenáři těšit?

V dřívějších knihách jsem spíše hovořil o duchovních záležitostech.
V té poslední se zaměřuji na politiku a ekonomiku, také kvůli
současné situaci s uprchlíky. A mluví v ní i několik zasvěcených
odborníků. Dále mladý hudebník a bývalý známý herec odhalí
zákulisí machinací ve filmovém průmyslu a možnostech manipulace
s hudebními nahrávkami a jejich hodnocením. Existují také alterna-
tivní léčebné metody a spousta volné energie.  I o tom se dá velmi
zajímavě hovořit. 

Po přečtení knihy určitě mnohý nabyde dojmu, že jde 
o vaši nejlepší a možná nejdůležitější knihu. Souhlasíte?

Je to opravdu vzrušující. Kniha obsahuje informace, které mohou
zaujmout hodně lidí. Těším se na jejich reakce.

Máte vyhlédnuty další „informátory“?

Ano. Spousty rozhovorů už mám zpracovaných. Vyzpovídal jsem
policejní důstojníky, vojáky nebo zpravodajské agenty.  V případě
invaze uprchlíků ukázala německá vláda, že nebere ohledy na
názor obyvatelstva. Proto ani my si je nemusíme brát. Tak to je!

Pro knihu Whistleblower jste udělal rozhovor s jihoafrickým
Benem Morgensternem, členem společenství illuminátů.
Dovíme se něco nového?  

Spojení s ním stále existuje. Když Donald Trump vyhrál volby,
napsal jsem o něm Ben Morgensternovi a požádal jsem ho o názor.
Řekl, že Trumpa nevybraly „elity“ a že nemůže soudit, co z toho
vzejde. Byly jisté kruhy, které ho podporovaly – viz například
Goldman-Sachs. Několik manažerů společnosti za to obsadil do
svého týmu a uvolnil bankovní pravidla, která byla zavedena po
bankrotu společnosti Lehman.
Morgenstern ve svém rozhovoru v knize Whistleblower, vysvětluje,
proč ho vůbec nezajímá, kdo je prezidentem země a zda v zemi
vládne demokracie nebo komunismus či diktatura. Nejdůležitější
podle něho je, kdo ovládá světové zdroje. A to jsou skuteční páni
této planety a vždy mají své lidi na příslušných pozicích. A pokud
jedna z těch jejich „loutek"  si myslí, že jde vlastní cestou, jako třeba
John F. Kennedy, nemůže dopadnout dobře. Trumpa by nyní mohl
potkat podobný osud, kdyby zašel příliš daleko – a především
změnil něco ve finančním systému. 

(Ze zahraničních pramenů)

Jan van Helsing, vlastním jménem Jan Udo Holey, německý
autor, který své knihy publikuje ve vlastním vydavatelství Ama
Deus Verlag.
Od roku 1985 podnikal cesty po USA, Egyptě, Jižní Americe 
a Asii, kde navazoval kontakty s lidmi z okruhu tajných služeb,
ale i z templářských a zednářských lóží a dalších skupin.
Získané poznatky publikoval v roce 1993 v knize o tajných spol-
cích – „Tajná společenství a jejich moc ve 20. století“ (Geheim-
gesellschaften und ihre Macht im 20. Jahrhundert). Kniha byla
velice populární, prodalo se na 100 tisíc exemplářů a byla
přeložená do osmi jazyků. Ve Švýcarsku a Německu byl však
její prodej kvůli údajnému podněcování k antisemitismu
zakázán. V roce 1995 bylo vydáno pokračování „Tajná
společenství 2 – rozhovor s Janem van Helsingem“ (Geheim-
gesellschaften 2 – Interview mit Jan van Helsing). Kniha opět
narazila na odpor německých a švýcarských úřadů. Další auto-
rovy publikace se věnují různým historickým, konspiračním 
a ezoterickým tématům. 

Stefan Erdmann (nar. v roce 1966 v Hannoveru) zahájil
koncem osmdesátých let vlastní soukromý výzkum formou roz-
sáhlého šetření a několika výprav za poznáním původu a hi-
storie světového fenoménu pyramid. Sledoval také stopy
světové kultury stavitelů pyramid v před-dynastickém období, 
o jejíž existenci byl přesvědčen. Středobodem jeho práce se od
počátku stala stavba pyramid ve starověkém Egyptě se
zaměřením na Velkou (=Cheopsovu =Chufuovu) pyramidu 
v Gíze. Díky svému zkoumání v letech 2006/2007, pro-
váděnému také s pomocí laboratorních analýz vzorků bahna 
a hornin ve Freseniově institutu v Drážďanech, Erdmann
vědecky dokázal, že do dolní části Velké pyramidy přitékala
dlouhou dobu takzvaným Hérodotovým kanálem voda z Nilu. 

Stefan Erdmann



Všechny živé věci vibrují 
v přirozených rytmech
Knihy Erwina Thomy Viděl jsem tě růst se
prodalo už hodně přes sto tisíc výtisků. Ne-
méně úspěšná je i autorova další kniha Tajná
řeč stromů. Erwin Thoma se tak zařadil k nej-
prodávanějším rakouským spisovatelům. Při-
spělo k tomu jeho porozumění stromům, jejich
růstovým cyklům a díky tomu mohl navrhnout
a provozovat přirozený a šetrný dřevozpra-
cující průmysl. Vyrůstal a později pracoval jako
lesník v rakouských Alpách. Zajímal se o práci
předků, hodně poznatků získal od manželčina
dědečka. Znalost starých přírodních zákonů,
které platily před nástupem moderních techno-
logií, mu umožňuje je využívat i v současnosti.
Všechno začalo nemocemi jeho synů. Když
zjistil, že moderní stavební materiály mohou
způsobit vážné zdravotní problémy, nahradil
veškeré syntetické podlahy, překližky a dřevo-
třískový nábytek v jejich domě přírodním,
chemicky neošetřeném dřevem. Když se zby-
tek rodiny vrátil z „dovolené“, chlapci už ne-
onemocněli. Výsledkem byl Thomův stavební
systém, který nazval Holz 100. Domy jsou
postaveny z průmyslově neupraveného dřeva 
a mají životnost mnoha generací. V roce 1999
Erwin Thoma založil výzkumné centrum 
v Goldeggu v Rakousku, kde vědecky zkoumá
tradiční a moderní metody zpracování dřeva.
Přečtete-li si jeho knihy, uvidíte stromy a vůbec
lesy novým, lépe informovaným pohledem 
a zatoužíte spojit svou budoucnost s přírodním
dřevem.

Co pro vás znamená dřevo?
Dřevo je fascinující materiál, který v sobě uchovává veškerou moudrost
přírody.

Často kritizujete, že po sobě zanecháváme spousty odpadků. 
A dodáváte, že bychom si měli vzít příklad z mravenců...

Les nám ukazuje, jak dokonale fungují životní cykly. Ano, zmínil jsem
mravence. V mraveništi je stálá teplota s minimální odchylkou plus minus
dva stupně a také obsah kysličníku uhličitého je neměnný. A to všechno
bez komplikované technologie nebo energetické závislosti zvenčí. Tyto
geniální koncepty slouží jako modely pro náš výzkum dřevěných staveb.

Jedna z vašich knih se nazývá Tajná řeč stromů. Popisujete v ní, jak
ji věda dekóduje. Co nám říkají různé druhy stromů?

Opravdu, před několika lety bylo těžké si vůbec představit, že stromy nejen
vzájemně komunikují, ale také reagují na ostatní tvory – včetně lidí.  Mo-
derní lékařský výzkum nám ukazuje, jak dřevo a stromy posilují náš orga-
nismus, zlepšují spánek, zvyšují obranyschopnost těla a tak dále.

A co má do činění s dřevem Měsíc?

Všechny živé věci vibrují v přirozených rytmech. Fáze Měsíce nám ukazují
nejvhodnější termín, kdy bychom měli kácet stromy a zpracovávat dřevo.
Kdo se tím řídí, postaví si dřevěný dům, který mu i bez chemikálií vydrží
nekonečně dlouho.

Spodní voda a různorodost geologického podloží jsou pravděpo-
dobně pro dřevěné  domy stejně nepříjemné jako pro betonové
budovy...

Opět můžeme využít úžasných vlastností dřeva jako stavebního materiálu.
Pro skandinávské armády jsem mimo jiné postavil nehořlavé budovy.
Dřevo chrání vysokofrekvenční záření, a mohu potvrdit, že mnohem lépe,
než tomu je v případě jiných stavebních materiálů. Konstrukce z ma-
sivního dřeva Thoma je tím sice o deset procent dražší, ale připočteme-li
trvanlivost, tak nám to vyjde mnohem levněji než v případě klasických
staveb, takže efekt se dostaví rychle.

(Ze zahraničních pramenů)



Pochopil jsem, 
co dělají šamani...
Kdo je to šaman?

Šamani byli a jsou jednotlivci, kteří vám mohou pomoci vrátit se 
k vaší vlastní podstatě. Šaman zprostředkovává spojení mezi viditel-
ným a neviditelným světem. To zahrnuje přímluvu u předků, schop-
nost žít v rovnováze s přírodou, ovlivňovat počasí, plodnost plodin,
životních cyklů a poskytovat služby v souvislosti se zásadními cykly
života člověka. Dokáže rozpoznat, které staré modely a události ma-
jí vliv na vaše současné zdraví, případně za kterou nemocí stojí.
Šamanští léčitelé pomáhají vytvářet zdraví trvající celý život, jehož
délka bude odpovídat délce života šamanů.

Jak jste se stal šamanem?

Jsem lékařský antropolog a vždycky jsem měl pocit nadřazenosti,
jako všichni západní lidé, nad těmito primitivními společnostmi, do-
kud jsem nezjistil, že nikoli ony, ale my jsme primitivní. Věřím, že
všichni jsme napojeni na Ducha, a když na něho dokážeme reago-
vat, můžeme se vydat na lékařskou cestu – cestu šamanů. Po-
známe na ní podstatu krásy, která spočívá v uzdravení, službě všem
bytostem včetně rostlin, zvířat a lidí. Je to volání, které všichni usly-
šíme, budeme-li správně naladěni. 

Cítil jste někdy konflikt mezi dávnými znalostmi šamanismu 
a moderními způsoby myšlení? 

Nikdy. Osvojil jsem si dostatek vědeckých poznatků, abych pochopil,
co dělají šamani. Dnes zvláště psychologie potvrzuje platnost
starověkého učení o moudrosti, které šamané vypracovali před tisí-
ciletími. Západní medicína popisuje 14 000 nemocí a patologických
stavů.

Jak to mají šamani?

V šamanismu existuje pouze jedna choroba: „odpojení od přírody 
a od Ducha.“ Při léčbě tak musíme začít u naší vnitřní podstaty.
Nedokážeme rozlišit lidi, kteří nám chtějí pomáhat od těch, co nám

ubližují. Pod vlivem špatných lidí se ztrácí láska, což narušuje 
i schopnost spojit se s naší vnitřní povahou, a to komplikuje i cho-
vání navenek.  Nerovnováha v naší mikroflóře způsobuje změny
nálady a vede k úzkostem. Málokoho také napadne, že chceme-li
zlepšit svět, nepůjde to bez toho, aniž bychom pracovali na zlepšení
našeho zdraví. Můžeme začít sami s přírodou, která žije uvnitř nás.
Devadesát bilionů dalších bytostí – to je to, čím jsme. Musíme se 
k nim chovat citlivě, vždyť existují už kolem dvou miliard let. Vyhu-
bíme-li je antibiotiky, pesticidy a sacharidy, sáhneme si i na naši
existenci.

Dospěl jste k poznání, že šaman je k dispozici všem, pokud
přijmeme odpovědnost, která s tím souvisí... 

Přesně. Existuje dohoda, kterou šaman má s Duchem, což jsou
neviditelné zákony přírody. Když šaman zavolá, Duch odpoví, Duch
se objeví. Může jít o léčení, nebo přináší rovnováhu rodině, manžel-
ství, komunitě nebo samotné Zemi. Ale existuje i druhá část dohody,
stejně důležitá. Spočívá v tom, že když Duch zavolá, šaman se musí
ukázat a reagovat. Dohoda představuje jedinečný vztah, který má
šaman s životem, ve kterém je všechno posvátné. Posvátnost všeho
se stává vedoucím principem šamanismu. Mým závěrem je, že my
všichni máme nejen schopnost a dar, ale doslova zodpovědnost stát
se dnes správci Země. Stát se správci a stát se šamany.

Zjevná otázka, kterou většina lidí z laického západního světa
bude mít, jak se to děje?

Abychom se stali šamany, musíme si uvědomit naše vnitřní nebo
duchovní procesy a musíme se vydat na vlastní léčebnou cestu.
Klasicky je cesta šamana cestou raněného léčitele. Je to cesta člo-
věka transformující se v procesu uzdravování v důsledku zranění,
bolesti, zármutku, slabosti nebo smutku, do zdroje síly. Takže to, co
předtím žilo v jednom jako hluboké zranění – buď emocionální nebo
fyzické – se nyní stává šamanskou základnou moci. A základem
soucitu a empatie. Vím, jak ublížíš, protože vím, co má bolet.  Takže
je důležité, aby se šaman pustil na vlastní léčebnou cestu. Alopa-
tická medicína představuje západní model léčby. Samozřejmě ji
nelze zatracovat, protože v mnoha případech zachraňuje život, 
i když mnohdy léčí jen příznaky nemoci. Šaman používá jiné formy,
které zahrnují hlubokou osobní transformaci. Zapojování se do vlast-
ní léčebné cesty je základním faktorem pro to, abyste se stali ša-
many. Učte se a hluboce se seznamte s vaším vnitřním světem.
Šaman cestuje zkušeností, znalostí a sílou. U nás na Západě ji moc
neznáme, protože nám ji zakazuje naše mytologie. Všichni si dobře
pamatujeme, co se s námi stalo, když jsme ochutnali ovoce ze stro-
mu poznání.

Mluvíte o mýtu o Adamovi a Evě?

Ano. Byli jsme vyhoštěni z Rajské zahrady. Z našeho přirozeného
stavu, ve kterém jsme žili v souladu s přírodou. Mluvili jsme se
stromy, se zvířaty, s řekami a s Bohem. A zvířata, řeky a mraky se 
k nám pak obrátily zády. Šamani jsou velmi pozorní pozorovatelé
přírody. Inkové byli například mimořádní astronomové a architekti.
Postavili města v oblacích, jako Machu Picchu, a rozpoznali stejné
přírodní zákony, které my jsme mnohem později zahrnuli do fyziky.
Například uznávají druhý termodynamický zákon, který je zákonem
entropie. Naše uzdravení musíme najít uvnitř přírody, uvnitř Ducha.
Potom můžeme přestat být oběťmi našeho dětství, naší kultury, naší
doby a měnit svět k lepšímu.                  (Ze zahraničních pramenů)

Alberto Villoldo
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ZÁKLADNÍ OBLASTI ČINNOSTI 
RUDÝCH PARTYZÁNŮ

NIČENÍ HOSPODÁŘSKÝCH OBJEKTŮ
Uplatňování taktiky spálené země Stalin vyhlásil už 3. července 1941: 
„V krajích obsazených nepřítelem je třeba ustavovat partyzánské oddíly
[…] k vyhazování mostů, železníc, k ničení telefonního a telegrafního
vedení, k podpalování lesů, skladů a obozů. […] Při vynuceném ústupu
oddílů Rudé armády je třeba […] neponechávat nepříteli ani kilogram
obilí […]. Kolchozníci musí odvádět z místa veškerý dobytek, obilí ode-
vzdávat v úschovu státním orgánům, aby bylo odvezeno do krajů
v zázemí. Všechen cenný majetek – včetně barevných kovů, obilí a ben-
zínu –, který nemůže být vyvezen, musí být bezpodmínečně zničen.“
Tento absolutní požadavek ovšem dokonce i jeden z čelních sovětských
agentů-diverzantů Ilja Starinov považoval za zbytečně tvrdý: „Kdyby se
Stalinův požadavek naplnil, tak by během okupace vymřelo téměř celé
obyvatelstvo levobřežních oblastí Ukrajiny i okupovaných území Ruska.“
Požadavek ničení týlu wehrmachtu a vypalování lesů ovšem znovu
zazněl v usnesení Státního výboru obrany 10. července 1941, které bylo
adresováno velitelům okruhů, frontů a armád. Pokyn k pálení lesů
zanedlouho dostaly podřízené státní orgány včetně ukrajinských. Dne
21. července 1941 náčelník ostrahy armádního týlu Jihozápadního fron-
tu konstatoval, že jedním z úkolů diverzních skupin je „podpalování
lesních masívů přiléhajících ke komunikacím, jichž využívá nepřítel,
a také polních porostů“. Jak se dá ale vyčíst z německých dokumentů,
nezdá se, že by rudí partyzáni byli příliš aktivní v ničení svých při-
rozených úkrytů. Dne 22. července 1941 Státní výbor obrany vydal další
nařízení, tentokrát stranickým organizacím: ničit veškeré osevy technic-
kých plodin a ze státních ploch obilnin a brambor předat zbylým
kolchozníkům 1,5–2 ha na hospodářství: „Veškeré další osevy obilnin
a výsadbu brambor je třeba ničit sklizní nazeleno pro krmné účely Rudé
armády, vydupáváním dobytkem, vypalováním a podobně.“ Německé
zpravodajské služby hlásily, že v Žytomyrské oblasti byly tyto příkazy
v mezích možností plněny: „Obyvatelstvo, jemuž Rusové zabavili nebo
zničili i nejnutnější zemědělské stroje, je zcela bezmocné.“ Velmi aktivně
byly pro plnění těchto úkolů využívány čerstvě vytvořené partyzánské
a diverzní oddíly bez ohledu na to, jaké instituci podléhaly. Na stejnou
situaci Němci naráželi i ve městech, což potvrzovala i hlášení NKVD
Chruščovovi z konce roku 1941: diverzanti vyhazovali do vzduchu
hlavně vodovody, elektrárny a pekárny chleba. V tomto ohledu je nej-
symptomatičtější ničení kyjevského centra, k němuž docházelo i přesto,
že Němci byli na podobné excesy připraveni, ještě než do města
vstoupili, a že v řadě případů je na zaminování konkrétních objektů upo-
zornilo samo obyvatelstvo. Nečekaným pro ně byl ovšem kupříkladu ni-
čivý výbuch hotelu Kontinental 23. září, kde byli ubytovány týlové složky
6. armády a který předtím prohlédli němečtí ženisté. Domy vybuchovaly
a hořely hned tam, hned onde, jenže němečtí ženisté výbušniny najít
prostě nedokázali a ztráty německého důstojnického sboru tak rostly.
Dne 24. září začaly vybuchovat budovy přímo na hlavní třídě Chreš-
čatyku a ta se postupně měnila v hromadu suti. Ve snaze zamezit
za horkého dne dalšímu šíření požárů, Němci sami začali vyhazovat
do vzduchu domy i v sousedních ulicích. Dlouhou dobu se mělo za to, že
Kyjev zaminovali výlučně příslušníci NKVD.
V hlášení bývalého náčelníka ženijní služby štábu obrany Kyjeva v roce
1941 majora M. Čukareva se jasně konstatuje, že Kyjev odpalovali
do vzduchu jeho lidé, tedy vojáci Rudé armády: „Jakmile do Kyjeva

vstoupily jednotky německé armády, začaly vybuchovat stovky min.
Na hlavy německo-fašistických okupantů se hroutily zdi i celé domy.“
Dosud se stále vedou debaty ohledně otázky, kdo explozemi zničil his-
torickou památku, chrám Zesnutí přesvaté Bohorodice v Kyjevsko-
Pečorském klášteře,14 a stále je nejpřesvědčivějším dokumentem
interní svodka německé SD: 
„[Slovenský] prezident Tiso navštívil 3. 11. 1941 Kyjev a při tom si udělal
zastávku i v Kyjevsko-Pečorském klášteře […]. Pár minut před půl třetí
nejdřív uvnitř klášterní budovy došlo ke slabému výbuchu. Jeden ze tří
policistů, kteří prezidenta střežili, spatřil tři prchající postavy. Ti muži byli
postříleni. O pár minut později se ozvala ohlušující detonace, která zni-
čila celou klášterní budovu. Výbušniny sem byly zřejmě umístěny již
dlouho předtím. Jedině díky pečivému uzavření a bdělé ostraze celého
klášterního komplexu k explozím nedošlo dřív. Je velmi pravděpodobné,
že to byl pokus o atentát na prezidenta Tisa. Tři domnělé atentátníky se
nepodařilo identifikovat […].“
Verzi, že by se na těchto explozích podílelo NKVD, nelze z žádných
zdrojů doložit. Není vyloučeno, že v klášteře operovali ženijní specialisté
Rudé armády. A kromě toho bychom neměli úplně smést ze stolu
hypotézu, že tzv. Uspenský chrám vyhodili do vzduchu sami okupanti.
Partyzáni operovali především na venkově, ale i tam jim velení na-
řizovalo dosti rozsáhlé akce. V rozkazu Hlavního stanu vrchního velení
ze 17. listopadu 1941 se výslovně uvádělo: „Ničit a do základů vypalovat
veškerá sídla v týlu německých vojsk do hloubky 40–60 km od první linie
a na 20–30 km  napravo i nalevo od silnic. […] široce využívat […] oddíly
rozvědčíků, lyžařů i partyzánské diverzní skupiny, vyzbrojené zápalnými
lahvemi, granáty a výbušninami.“
Jisté partyzánské pokusy naplnit tuto taktiku zaznamenány jsou. Jak
sdělovaly orgány sovětské armády, skupina partyzánů z oddílu ve-
deného Karnauchovem na severu Stalinské (dnes Doněcké) oblasti 
2. prosince 1941 „podnikla útok na vesnici Majaky, kde vypálila 10 domů
obydlených Němci“. Podle údajů NKVD stejný oddíl ve vesnici Pryšyb
ohněm zničil 40 domů a ve vesnici Sydorove 80 domů, v nichž „byli uby-
továni němečtí vojáci“. Podle všesvazové svodky ukrajinští partyzáni
do začátku března 1942 zničili celkem 295 obytných domů. V souhrn-
ných zprávách NKVD SSSR o činnosti partyzánů na počátku roku 1942
se objevila rubrika „ničení vesnic“. Podle jednoho hlášení partyzáni
v Karelo-finské SSR do března 1942 vypálili 15 vesnic a v okupované
části Ruska 27 vesnic. Na Ukrajině bylo méně jak lesů, tak partyzánů,
ale v mezích svých možností se také snažili tento úkol plnit. Náměstek
lidového komisaře vnitra USSR sděloval ÚV KS(b)U:  „16. 5. 42 velitel
partyzánského oddílu Saburov odvysílal zprávu, že dělostřelectvo jeho
jednotky 11. 5. 42 uskutečnilo palebný přepad německých pozic v okres-
ním městě Seredyna-Buda v Sumské oblasti. Zaznamenány byly přímé
zásahy domů, ve kterých žili Němci“. Jistě není těžké si představit, jaké
další cíle dělostřelecká palba zničila. Podle německých údajů byla prio -
ritou partyzánské války na Ukrajině právě taktika spálené země. Svědčí
o tom například souhrnné hlášení SD z 25. září 1942: „V souladu
s pokyny Sovětů se činnost band soustřeďuje především do dvou
oblastí: 1. Ničení úrody, likvidace zásob a osiv i zemědělských a dalších
strojů, nezbytných pro zásobování obyvatelstva potravinami. 
2. Záškodnické akce namířené proti komunikační síti.“ Z hlášení SS
za srpen až listopad 1942 z okupovaných území SSSR vyplývají tato
souhrnná čísla: zničeno bylo 113 usedlostí, 30 pil a lesních revírů,
35 průmyslových objektů a 110 „dalších hodnotných objektů“.
Na železnicích bylo ve stejném období zaznamenáno 262 diverzí, 54
útoků na mosty, 54 na spojová vedení a techniku a 40 „dalších“. .....



Slovní filozofování Vladislava Dudáka
Porozumět světu a nejenom českému
jazyku pomáhá ve vtipné a zároveň
moudré knize esejů Vladislav Dudák.
Historik a pedagog, který sám sebe s nad-
sázkou považuje za nájemného filozofa,
který se po vzoru detektiva Phila Marlowa
nechává najímat na různé intelektuální
práce.
V tomto případě vytvořil soubor s názvem
Skryto ve slovech: aneb Co nám slova
vlastně říkají (Cattacan, 328 stran, 
299 Kč, e-kniha 169 Kč). Čtenář objevuje
významy slov jako skrupule, haraburdí,
potentát, bafuňář, papaláš či bařtipán. 
Autor se znalostí latiny, řečtiny, fran-
couzštiny a dalších řečí vysvětluje nejen
slovo očkování, ale i jeho vznik, spadající
do 18. století. Se smyslem pro zvukoma-
lebnost si hraje se slovy jako žblabuňka,
hrdlo, hrdlení nebo vrdlouhání. Zní to ar-
chaicky, ale stále to znamená v hrdlo lhát.
Vysvětluje třeba rozdíl mezi nadávkou a urážkou nebo ono dnes už legendární sousloví sorry jako.
A to s nadsázkou a bez emocí.
Připojuje zkušenost řady spisovatelů a jejich hrdinů. Jako v případě otce Browna G. K. Chestertona,
který má pro nás poučení: „Pokora je matka obrů. U údolí lze vidět velké věci, z vrcholků jen malé.“ 

František Cinger

Zakoupit můžete zde

Vladislav Dudák 
Skryto ve slovech: 
aneb Co nám slova vlastně říkají 
Ústředním tématem této sbírky esejů a zamyšlení jsou „slova“.
Jak slova používáme? Jak pestrý svět prostřednictvím nich
vidíme? Čím nám slova pomáhají a jak jimi lze ublížit? Co vy-
povídají o nás samotných?
Autor odkrývá „život slov“, jejich symbiózu s člověkem, jejich
proměnu. Zjistíme, že skryty ve slovech se nacházejí nečekané
souvislosti. A ty nám umožňují vidět obvyklé věci z neobvyklého
úhlu pohledu.
Knížka čtenáře vytrhne z uspěchaného dne, pobaví a snad 
i obohatí náš pohled na běh života v jeho nejrůznějších
podobách.
Vždyť hrát si s jazykem je nejlepší způsob, jak jazyku (i nám
samotným) porozumět.
Tématem autorských ilustrací je jazyk jako mřížka přikládaná
na svět, abychom si jej rozčlenili a orientovali se v něm.

Nakladatel: Cattacan 

Brožovaná,328 stran, 299 Kč, EAN: 9788090718722, 
ISBN: 978-80-907187-2-2  

https://www.kosmas.cz/knihy/249237/skryto-ve-slovech/



Co víme i nevíme 
o Malé době ledové
Philipp Blom (*1970) pochází z Hamburku, studoval moderní
evropské dějiny ve Vídni a na Oxfordské univerzitě, žil v Paříži,
Londýně a ve Vídni, aby se nakonec usadil v Los Angeles. Vydal
sice dva romány a věnuje spoustu času rozhlasové a televizní doku-
mentaristice, ale čtenáři po celém světě ho znají jako popularizátora
klíčových úseků dějin. Zmapoval např. kulturní dějiny světa v prvních
letech 20. století – až po vypuknutí první světové války (Vertigo
Years, 2008); následoval svazek o meziválečném deacetiletí

vyúsťujícím další válkou (Fracture, 2015). V obou knihách věnuje značnou pozornost historickému dění ve střední Evropě,
včetně českých zemí a Slovenska.  
Ve své nejnovější knize se Blom věnuje mnohem delšímu a vzdálenějšímu období, v jehož průběhu zasáhla do života
milionů Matka příroda. Kniha pod názvem Příroda rebelující: jak Malá doba ledová dlouhého 17. století přetvořila Západ
a ovlivnila naši dobu vyšla před několika týdny v newyorském nakladatelství Liveright.
Hned v úvodu si autor klade vysoce aktuální otázku „vazeb mezi změnami světového klimatu a vývojem lidstva“. Za
výzkumné pole si zvolil chladné, a proto zdánlivě nekonečné, 17. století v Evropě, aby na tuto otázku odpověděl ve světle
dalekosáhlých změn sahajících až po dnešek – od hospodářských po politické a filozofické. „Klimatické změny a s nimi
spjaté hospodářské problémy – zejména v zemědělské produkci a distribuci – ohrožovaly celý společenský řád jak na
venkově, tak ve městech“. To vše dle autorova soudu zčásti ovlivnil kolísavý pokles planetární teploty o pouhé dva Celsiovy
stupně. Na začátku to byla Evropa všemocných feudálů a neomezené moci církve a na konci se rýsovalo Osvícenství 
s vírou v racionalismus, vědu, průmysl, toleranci a pokrok – počáteční éra stále ještě dominující Západní civilizace.
Blom se opírá o různorodé prameny zahrnující evropské období 1570 až 1680. Čtenářsky poutavé jsou jeho literární
portréty významných osobností té doby, včetně Reného Descarta, Michela Montaigna, Barucha Spinozy, Pierra Bayleho
a Rembrandta, představené ve světle ústředního tématu knihy. 
Autor navazuje na předchozí studie Geoffreye Parkera, Christiana Pfistera, Briana Fagana, jehož knihu Malá doba ledová,
jak klima formovalo dějiny v letech 1300-1850 vydala pražská Academia v roce 2007, a zejména Jareda Diamonda dobře
známého z populárních českých překladů (Osudy lidských společností – 2000, Třetí šimpanz – 2004, Kolaps – 2008,
Svět, který skončil včera – 2014). 
Stanislav Perkner, mimořádný zpravodaj Deníku KNIHY v USA, autor memoárové knihy Čechoamerický příběh 
(ISBN: 978-80-88125-05-1)


