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Erika Swylerová

Erika Swylerová je spisovatelka,

KNIHA DOHADŮ

náhodná ilustrátorka a milovnice králíků. Narodila se a vyrostla na severním pobřeží Long Islandu, díky čemuž
se naučila dřív plavat než chodit.
A veškeré kapesné utrácela za vstupné do cirkusu a jiných kočovných
atrakcí. Dnes žije tamtéž s manželem
a nedůtklivým králíkem.
Kniha dohadů je její prvotinou a můžeme se jen dohadovat, zda Erika
Swylerová nepochází z rodu mořských panen.

V rozpadajícím se domě na útesu žije mladý
knihovník Simon. Jeho matka, cirkusová mořská
panna, se před lety utopila v moři, otec zemřel
nedlouho po ní a sestra Enola utekla z domova
s komedianty a živí se čtením z tarotových karet.
Jednoho dne obdrží Simon podivný balíček.
Odesílatelem je starý knihkupec, který v dražbě
náhodou vykoupil starou, ručně psanou knihu a ve
snaze najít pro ni majitele zjistil, že se týká Simonových předků.
Tento prazvláštní dar Simona přiměje, aby se začal více zajímat o rodinnou
historii. To, co zjistí, je nanejvýš znepokojivé: všechny ženy z matčiny strany –
cirkusové mořské panny, které dokázaly zadržet dech na neuvěřitelně dlouhou
dobu – se utopily. A všechny do jedné 24. července. Oba sourozenci zdědili rodinný talent pro plavání pod vodou a Simon se začíná obávat, že i jeho nevyrovnanou
bohémskou sestru by mohl potkat stejný osud.
A do čtyřiadvacátého července zbývá necelý měsíc...
Překlad: Petra Johana Poncarová
Vázaná, 360 stran, 359 Kč, EAN: 9788025720141
Zakoupit můžete zde

Rozhovor s autorkou na následující straně

http://www.kosmas.cz/knihy/214131/kniha-dohadu/
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Čerpala jste z vlastních zkušeností, které jste pak Co vás fascinuje na životě v cirkusu. Podařilo se vám při
promítla do osudů Simona a Enoly?
shromažďávání podkladů pro román objevit něco
překvapivého?
Existují určité aspekty života na moři, které jsou univerzální.
Takže, ano, je to moje zkušenost, ale vůbec ne jen moje.
Na circuse mě fascinuje především to, že je tolik o lidech,
Od dětství si uchovávám určité pocity. Třeba, že mohu chodit o hledání a budování rodiny. Život se jeví jakoby bez kořenů,
po mořské hladině, znám specifickou vůni vody. Jako bych ale přesto existují mezi lidmi velmi intenzivní vazby. Když se
stejně jako Enola měla na nohách plovací blány. V románu podíváte po cirkusech a seznámíte se i s karnevaly, můžete
se s tím pak dobře pracuje.
si udělat i představu o tom, co je to domov a rodina.
Přirozenou lidskou vlastností je pochopit, proč jsme takoví, Pro mě bylo překvapivé zjištění, jak daleko do minulosti jsou
jací jsme. Hledání v historii je pak součástí šílené snahy některé rodiny spojeny s cirkusem. Dostala jsem se až do
o racionalizaci sebe sama. Pokud zjistíte, proč váš prastrýc roku 1780. To je fascinující.
odešel z domova ve čtrnácti, pochopíte, že o tom nikdo z roKdyž jste se chystala poslat rukopis své knihy různým
diny nechce mluvit. Myslím, že každý
nakladatelům, obarvila jste stránky
v sobě chová tajnou naději, že v minučajem
a svázala je do knihy, aby se
losti narazí na něco, co mu umožní
podobala
starému tisku podobnému
dovědět se něco o sobě.
jako
byl
ten,
který Simon obdrží na
Objevila jsem fantastické fotografie své
začátku
románu.
Myslíte si, že tato
dávné příbuzné. Nevím, jak se jmenuje,
práce
přispěla
k
vytvoření jedinečani, jaký vztah nás spojuje. Ale všimla
ného
zážitku
a
nakonec
pomohla
jsem si na její hlavě impozantního
knize
k
vydání?
klobouku. A hned mě napadlo, zdědila
jsem po ní posedlost klobouky? Začíná
Vazba dodala rukopisu vnější příběh. Je
to právě tam? Je to vzrušující, protože už
vzácné
vidět knihu v symbióze s jejím
se nemáte koho zeptat a nechat si vyobsahem.
Jsem zvyklá tvrdě pracovat
světlit i mnohem závažnější věci.
a chtěla jsem dokázat, že pro vznik knihy
Kdybyste někdy měla být profejsem ochotná udělat víc, než se běžně
sionální mořskou pannou, jak dlouho
od spisovatele očekává. I to mně možná
dokážete zadržet dech?
pomohlo najít nakladatele snů.
Tak minutu a půl, což je mnohem lepší,
než jsem čekala.

(Ze zahraničních pramenů)
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Jak vyřešit velké
problémy a otestovat nové myšlenky
v pouhých pěti
dnech
Sprint je jedinečný pětidenní proces
řešení náročných problémů. Byl
původně vyvinut a používán vývojářem Jakem Knappem v nejrůznějších
projektech Googlu od vyhledávače
přes prohlížeč Chrome až po výzkumnou laboratoř Google X. Později se
ale osvědčil ve více než stovce společností Google Ventures a následně
se začal používat ve stovkách dalších společností ve světě i u nás.
Jake Knapp v rámci Google Ventures
vytvořil tým s Bradenem Kowitzem
a Johnem Zeratskym a dohromady
vedli přes stovku sprintů ve firmách
specializujících se na mobilní technologie, elektronický obchod, zdravotnictví, finance a další oblasti.
Kniha Sprint je praktickým průvodcem při hledání odpovědí na klíčové podnikatelské otázky. Je určena týmům
jakékoli velikosti, od malých podnikatelů, startupů až po podniky ze žebříčku
Fortune 100, ale také učitelům nebo neziskovým organizacím. Je pro všechny,
kteří před sebou mají velkou příležitost, problém nebo nápad a potřebují odpověď nejlépe ještě dnes.
Kniha se během pár měsíců od svého vydání stala bestsellerem a jednou z nejcitovanějších podnikatelských knih vůbec.
Překladatel: Libuše Mohelská
Vázaná s přebalem, formát: 143 × 215 mm, 272 stránek, 69 ilustrací, 399 Kč,
ISBN: 978-80-7555-023-1
Zakoupit můžete zde
https://www.melvil.cz/kniha-sprint/

„Pokud chcete
rychleji vytvářet
lepší produkty,
přečtěte si tuto
knihu a řiďte se
jejími radami.“
— EV WILLIAMS,
zakladatel služeb
Medium, Blogger
a Twitter

Jan Melvil Publishing, s.r.o., Roubalova 383/13, 602 00 Brno,
www.melvil.cz

JAKE KNAPP vytvořil
proces sprintu používaný
v Google Ventures a vedl
přes stovku sprintů ve
startupech jako Medium,
Nest, 23andMe nebo
Flatiron Health. Předtím
působil jako jako designér
v Googlu, kde řídil sprinty
zaměřené na Gmail,
Google X nebo Chrome.
JOHN ZERATSKY pracoval jako designér a autor
na softwaru pro spotřebitele, podniky i zdravotníky. V roce 2011 se
podílel na redesignu
YouTube a pomohl vytvořit RSS čtečku
Feed
Burner, kterou společnost
Google v roce 2007 koupila. V Google Ventures
pracoval John s více než
stovkou firem, mezi nimiž
nechyběly Slack, Blue
Bottle Coffee, Retail
MeNot a Foundation Me
dicine.
BRADEN KOWITZ roku
2009 založil designérský
tým Google Ventures
a stal se u tohoto poskytovatele rizikového kapitálu průkopníkem v roli
„partnera pro design“.
Spolupracoval s bezmála
dvěma sty startupy, kterým prakticky pomáhal
s návrhem interakcí s klientem, náborových procesů nebo týmové kultury.
Před příchodem do Google Ventures vedl návrh
několika služeb Googlu,
včetně Gmailu, Google
Apps pro firmy, Tabulek
nebo Trendů.

Patrick Taylor

DOKTORE,
HLAVU VZHŮRU
Ještě než se začal doktor Fingal Flahertie O’Reilly starat
o své pacienty v severoirském městečku Ballybucklebo, nastoupil jako mladý vojenský lékař do války proti hitlerovskému
Německu. Po roce služby dostane nabídku, aby si zvýšil kvalifikaci v oboru anesteziologie v britské námořní nemocnici
Haslar. Ve stejné době plánuje sňatek s milovanou Deirdre.
Budoucnost je nejistá, avšak Fingal a Deirdre jsou odhodláni
spojit svoje životy bez ohledu na válku. Záhy po svatbě je Fingal
povolán na bitevník Warspite, kde se jako lodní lékař potýká
s válečnými útrapami na moři. Bitva o Británii je v plném proudu
a obyvatele ostrovního království ohrožují neustálé nálety německých stíhaček…
O čtvrt století později je z O’Reillyho vyhlášený venkovský
doktor, jehož zcela naplňuje léčba tělesných i duševních neduhů
rázovitých obyvatel Ballybucklebo. Ani dlouho po válce však
neplyne život hladce – ať už jde o těhotenské komplikace jedné
z pacientek nebo záhadný zdravotní problém dávného spolužáka
z medicíny. Nové příhody a bláznivé situace – jako když se jeden
podnikavec pokouší vydělat na prodeji smečky prapodivných
závodních psů – dávají Fingalovi i jeho mladému partnerovi
Barrymu pořádně zabrat. Pomůže O’Reillymu čas spolu s jeho
svéráznými pacienty, aby dal navěky sbohem přízrakům z válečné minulosti?
Vázaná, 576 stran, formát: A5 (130x200 mm), 328 Kč,
ISBN: 978-80-7335-451-0 | EAN: 9788073354510
Zakoupit můžete zde
https://www.leda.cz/Titul-detailni-info.php?i=669

PATRICK TAYLOR
se narodil a vyrostl v Bangoru
v severoirském hrabství Down.
Je lékař, zabývá se především
výzkumem v tomto oboru. Volný
čas rád tráví na moři, věnuje se
též stavbě modelů lodí. Je
otcem dvou dětí. Žije střídavě
v Kanadě a v Irsku.
Je synem lékaře a už od svých
devíti let, kdy onemocněl obrnou, měl o své budoucí profesi
jasno. „Tři měsíce jsem ležel
v nemocnici a denně obdivoval
starostlivost lékařů a zdravotních sester.“
Jen o něco později začal psát.
„V šestnácti jsem získal cenu za
eseje ve stylu Francise Bacona.
A to bylo naposled, kdy jsem
dosáhl na nějaké ocenění,“
směje se.
V Calgary v Medical Centre
vedl na klinice IVF tým, který
přivedl na svět třetí dítě ze
zkumavky v Kanadě. Jeho
fotografii má vedle své svatební
v pracovně.

Rozhovor s autorem na následující straně

www.leda.cz

Patrick Taylor:

Jsem prostý vypravěč
Patrick Taylor je jedním z nejprodávanějších autorů
Kanady. Jeho knih s „doktorskou“ tematikou se
prodalo více než 1,7 milionu výtisků
v mnoha zemích světa.
Jak se zrodila vaše
„doktorská“ série?
Můj první příběh vyšel v nakladatelství Insomniac Press v Torontu v roce 2004. Tím
upadlo do zapomnění všechno ostatní, co jsem kdy
publikoval. Když knihu vydalo v roce 2007 newyorské
nakladatelství Forge, stala se New York Times bestsellerem. Hned jsem dostal smlouvu na další dvě. Netušil
jsem o čem budou, jen mi bylo jasné, že to budou opět
příběhy z irského venkova.
V knize Doktore, hlavu vzhůru zavádíte svého hrdinu
na válečnou loď Warspite, kde působí jako lékař.
Musel jste tomu nějak podřídit přípravu na vlastní
tvorbu?
Ano. Nastudoval jsem, s čím se musel lékař na moři
během druhé světové války potýkat. Prošel jsem i záznamy o námořních bitvách. Ale i romantičtější duše
nepřijdou zkrátka. O'Reilly si prožije svou první lásku
s Deirdre.
Kde píšete?
Doma v pracovně. V nájemních bytech, když jsme v zimě
v Kalifornii.
Máte nějaké speciální rituály, než si sednete k práci?
Ne. Obvykle vyřeším administrativní záležitosti, jako je email, potom upravím, co jsem napsal včera a pak píšu
nové kapitoly.
Jaký je váš způsob psaní?
Používám počítač. Jsem doktor a nikdo by můj rukopis
nepřečetl, včetně mě.
Máte stanovený pevný čas pro psaní, nebo usedáte
k práci jen tehdy, když se potkáte s múzou?
Píšu každý den den sedm dní v týdnu, pokud nejsem na
dovolené. Začínám tak kolem půl jedenácté, pak následuje

přestávka na oběd a končím ve čtyři až v půl páté.
Kdo nebo co je vaší inspirací?
Nezabývám se něčím tak vznešeným jako je inspirace.
Jsem prostý vypravěč.
Co vám udělá největší radost?
Dostávám strašnou spoustu dopisů od lidí, kteří byli
nemocní a napsali mně: „Vaše knihy mi pomohly nemoce
překonat.“ Potěší mě to jako starého doktora i jako autora.
Řídíte se nějakou životní moudrostí?
Nevím, jestli řídím, ale beru život jako kolotoč. Dostanete
pouze jediný lístek, tak si užívejte jízdu. A pokud jste
spisovatel, dělejte si poznámky.
(Ze zahraničních pramenů)

Další tituly od Patricka Taylora

www.leda.cz

José-Luis Bocquet, Catel Muller

KIKI Z MONTPARNASSU
Cocteau, Hemingway, Breton, Tzara, Picasso, Modigliani a pochopitelně fotograf Man Ray. Ty všechny nespojuje pouze bohémská Paříž, ale také známost s jistou Kiki z Monparnassu,
múzou celé meziválečné pařížské generace, která se po Velké
válce opíjela životem a snažila se vypít všechno šampaňské
Francie ještě před tím, než začne válka další. Příběh neobyčejné
obyčejné dívky, která měla talent zaujmout celou bohému, přináší
do mnoha jazyků přeložený francouzský komiks kreslířky Catel
a scenáristy Bocqueta. Kiki ale nebyla jen múzou jedné generace,
hledající způsob, jak se zbavit kocoviny z první světové války, byla
především jednou z prvních
emancipovaných žen dvacátého století. Vedle sexuální a citové svobody, kterou si dopřávala, se u Kiki
projevovala svoboda ve vystupování, v projevu a v myšlení, která nevzešla odnikud odjinud než ze školy
života.
Překlad: Markéta Krušinová
Vázaná, 416 stran, 398 Kč, EAN: 9788025720639
Zakoupit můžete zde
http://www.kosmas.cz/knihy/220946/kiki-z-montparnassu/
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Druhá mozaika příběhů z psychiatrie navazuje
na Pavilon na Zlatém návrší. Většinou se odehrávají
za plotem léčebny v normálním životě,
do kterého patří bohužel i zločin a kriminalita.
Neobvyklé kriminální případy svého přítele Hladíka řeší psychiatr Petr Dvořák většinou
tehdy, kdy už si policisté nevědí rady a pátrají v bludném kruhu. Psychiatr mění úhel
pohledu na zločin a jeho okolnosti a to mu pomáhá přijít se správným řešením. Doktor
Dvořák si pokaždé s povzdechem uvědomí, že je to vlastně jednodušší než odhalovat
příčiny některých duševních chorob, které jsou opravdu záhadné.
Také psychiatrie se musí zabývat kriminalitou a zločiny, je to však
přístup zvláštní a s neobvyklými výsledky. Hlavní hrdina knihy
doktor Dvořák vypráví o těch nejzáhadnějších případech, které
pomohl vyřešit svému příteli a šéfovi kriminálky Hladíkovi. Poznal
při tom lidi patologicky uhranuté zločinem, ale také jejich oběti —
zraněné duše, které léčil z traumat způsobených zločinci. Za plotem
psychiatrické léčebny v normálním světě se někdy odehrávají
šílené příběhy, při kterých i psychiatrovi tuhne krev v žilách. Ale
když se Dvořák vrátí na kliniku a zapadne do rutinní práce s pacienty, najednou získává nad kriminálními případy „za plotem“ nadhled
a přesně pozná, jak to bylo. Kniha má sympatického vypravěče,
známého psychiatra, který umí nejen zajímavě vyprávět, ale dokáže
rovněž oslovit čtenáře a přesvědčit ho, že tyto příběhy mají i hlubší
obsah, než jen odhalení vraha.
Vázaná, 224 stran, 310 Kč, ISBN 978-80-7244-401-4

Video zde:
https://youtu.be/vg9qq7_-eh0

Zakoupit můžete zde
http://www.sulc-svarc.cz/home&type=kniha&id=FF5E2A687D3B57D5C12580AD004106A0

www.sulc-svarc.cz

Více na další straně

Více na další straně

Více na další straně

http://www.ivysehrad.cz/

Kniha
navazuje
na dva
úspěšné
předchozí
autorčiny
svazky
věnované
stěhování
národů

Jarmila Bednaříková
STĚHOVÁNÍ NÁRODŮ A SEVER EVROPY
Vikingové na mořích i na pevnině
Drsní muži ze severu nebyli jen obávanými válečníky
Kniha, navazující na dva úspěšné předchozí autorčiny svazky věnované stěhování
národů, tentokrát představuje germánské obyvatele raně středověké Skandinávie
jako účastníky jedné z největších migrací v historii. Zamýšlí se nad příčinami
vikinských výbojů a rozsídlení, sleduje vývoj královské moci, roli družiny a starších
institucí, jako byly sněmy (thingy), ve vývoji severské státnosti, sjednocování
jednotlivých vývojových center v Dánsku, Norsku a Švédsku.
Tzv. Vikingové v knize nevystupují jen jako dobyvatelé, ale také jako zemědělci,
obchodníci, řemeslníci, umělci, mořeplavci a objevitelé, kteří nejednou dopluli až do
tzv. Vinlandu.
J. Bednaříková vychází především z údajů antických a raně středověkých pramenů
o germánském severu (Skandinávii) od doby Tacitovy po kronikáře Adama z Brém. Na
konkrétních příkladech ukazuje, co doba vikinských výbojů znamenala pro tehdejší
Evropu, věnuje se vztahu skandinávských Germánů k původnímu obyvatelstvu zemí,
které napadali, a akulturaci těchto bojovníků. Autorka porovnává hlavní rysy vikinské
doby s charakteristickými rysy tzv. velkého stěhování národů, hledá obecné příčiny
vzniku velkých migrací a epoch intenzivních výbojů a pokouší se rekonstruovat
myšlení a etiku vikinské doby.
Vázaná, formát: 130x200 mm, 280 stran, 298 Kč, EAN: 9788074297441
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Anglický spisovatel Jerome Klapka Jerome (2. května 1859, Walsall,
Staffordshire – 14. června 1927, Northampton) je autorem 49 knižních titulů
a divadelních her. Vyrůstal v chudých poměrech spolu se dvěma staršími
sestrami a bratrem, který brzy zemřel. V patnácti letech ztratil otce, musel
zanechat studií na střední škole a začít se o sebe starat sám. Uchytil se jako
dělník na železnici, pracoval jako učitel, balič a ochotnický herec. Posléze
začal psát pro noviny články, eseje a humoristické povídky. Skutečný úspěch
mu přinesla až jeho nejznámější díla Tři muži ve člunu (o psu nemluvě) a Tři
muži na toulkách, která svým humorem oslovují další a další čtenářské generace.
Co však víme o osobnosti, životě a době umělce, který nás svým laskavým
humorem dodnes okouzluje? Autobiografii Čas mého života vydal Jerome K.
Jerome v roce 1926, pouhý rok před svou smrtí. Na pozadí osobních zážitků
v ní doznívá viktoriánská doba, jež pomalu vplývá do moderního věku s převratnými vynálezy, ale i s koncem poklidných časů a idylického, mnohde
venkovského Londýna. Čtenáři se otevírá možnost poznat zajímavé osobnosti
tehdejší kultury prostřednictvím divadel, kaváren, redakcí a společenského
života. Pobavit se líčením autorových cest v cizině a podivuhodných příhod,
ocenit jeho vtipné glosování povah lidských i zvířecích a nejrůznějších událostí,
jež ve zkratce charakterizují svoji dobu. Ze vzpomínek zároveň nevtíravě a jaksi
mimochodem promlouvá i hluboce věřící člověk, který citlivě a s nadhledem
vnímá odvrácenou stránku lidského života.
Paměti Jeroma Klapky Jeroma vycházejí česky poprvé, k 90. výročí autorova
úmrtí.
y aně
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Kola změny
Když jsem byl malý, odjížděl od starého hostince u Minories
každé ráno (kromě neděle) dostavník. Ne ten nablýskaný
dopravní prostředek z kolorovaných reprodukcí, se skotačícími koňmi, dobrosrdečným kočím a vyparáděným průvodčím, nýbrž těžký a těžkopádný vůz tažený dvěma páry
šourajících se koní různých velikostí, řízený revmatickým
starým mrzoutem, kterému se muselo pomoci na kozlík a pak
se mu ještě musel podat bič.
Dostavník projížděl Ongarem a Eppingem, ale už si nevzpomínám,
kde byl cíl jeho cesty. Železnice do
řady menších městeček v okolí
Londýna ještě nepronikla a podobné historické přežitky se každé
ráno vydávaly i od jiných starobylých ubytovacích zařízení. Všude
byly běžné dvoukolové vozy, které
spojovaly Londýn s místy, která
jsou dnes jeho bližšími předměstími, ale která tehdy byla odlehlými vesnicemi. Řada kolesek
vždy stála uprostřed Whitechapel
Road naproti kostelu Panny Marie.
Byly kryté stříškou, po obou
stranách měly lavice pro cestující
a vzadu okénko. Pro lidi, kteří měli
naspěch a mohli si dovolit jízdné,
byly stále k dispozici poštovní vozy
s postilióny v cylindrech a koňmi,
kteří se zvonci na krku se tryskem
hnali po dlažebních kostkách.
Úctyhodní občané – zvláště hostinští – mívali jednonápravové kočáry zvané gig, elegantní postarší
dámy se do města na návštěvy k bankéřům nebo právníkům
vozily vlastními vypasenými poníky.
Bicykl se na scéně ještě neobjevil, ačkoliv téměř každé
odpoledne se po Mare Street v Hackney jakýsi starý podivín
projížděl na trojkolce vlastní výroby. Za deště si nad hlavou
jednou rukou držel deštník a druhou řídil. Byla to poměrně
proslulá figurka a lidé si uměli počkat, až kolem nich opět
projede. První kola měla přezdívku „kostitřas“. Přední kolo
mělo v průměru 130 až 150 centimetrů a k miniaturnímu
zadnímu kolu bylo připojeno pomocí zahnuté ocelové trubky
připomínající otazník. Jezdci se museli rekrutovat z řad
šikovných a odvážných mladých mužů, jinak je nečekalo nic
hezkého. Nosili přiléhavé pumpky a sáčka po pás. Uznávám,
že moderní mladík na svém umaštěném „žihadle“ a s vycpanými nohavicemi, vybouleným pršipláštěm, koženou čapkou a brýlemi jezdí dál a rychleji, ale jeho štíhlý dědeček, vypínající se nad ostatními dopravními prostředky na nablýskaném kostitřasu vypadal v očích bohů a dívek přece jen
udatněji.
Velociped se stejně velkými koly, zvaný též bezpečnostní
bicykl, jako první v Londýně řídil můj synovec Frank Shorland.
Na jeho vynalezení si činil nárok chlapík jménem Lawson.
Pomáhal s rozvojem nových firem a nakonec se odstěhoval
do Devonshireu. Byl to opravdu velmi sympatický chlapík. Jen

mu nepřálo štěstí. Byl to on, kdo prorokoval nástup automobilů a kdo v roce 1896 zorganizoval první divokou jízdu od
hotelu Metropole do Brightonu. Mladý Frank byl známý jako
amatérský závodník. V kolo uvěřil, jen co ho spatřil, a dohodl
se, že při příštím závodě na něm pojede. Diváci u trati si z něj
nemilosrdně utahovali. Jeho soupeři na svých vysokých
a ladných kostitřasech na něj shlíželi s nechápavým úžasem.
Ale s přehledem je porazil a toho dne vyšly kostitřasy z módy.
Nástup bezpečnostního bicyklu dopomohl cyklistice získat
všeobecnou oblíbenost. Do té doby
si jí užívali pouze mladí muži.
Pamatuji se na trpkou polemiku,
která se strhla ohledně otázky:
„Měla by na kole jezdit dáma?“
Nikoho zatím nenapadlo snížit horní
tyč rámu a v důsledku toho musely
dámy jezdit v nadýchaných kalhotách, a vypadaly v nich velmi půvabně, tedy těch několik málo, které
se tak jezdit odvážily. Za oněch
časů se totiž ženská noha vnímala
jako součást těla známá pouze jí
a Bohu. „Líbilo by se vám, kdyby
vaše sestra ukazovala nohy? Ano,
nebo ne?“ znělo zaklínadlo, které
mělo utišit každou vaši případnou
námitku. Předtím se říkalo: „Měla by
skutečná dáma jezdit na omnibusu?“ nebo „Měla by ctnostná
žena jezdit sama v hansomu?“
Zdálo se, že ženská otázka s námi
bude neustále. Majitelka hotýlku na
Ripley Road, v němž se často
ubytovávali cyklisté, dokonce zašla
tak daleko, že odmítala obsloužit
každého jezdce, který se při bližším
ohledání ukázal být ženského pohlaví, a policejní soudci
v Surrey stáli na její straně. Tito lidé zastávali názor, že slušně
vychovaná žena nebude chtít – ba co víc, nebude moci – nosit
cyklistické kalhoty, či „dámské pumpky“ jak se jim tehdy také
říkalo, a že v důsledku toho každá žena, která si takové pumpky obléká, musí být špatná občanka – v právnické mluvě prostopášná osoba – a hostinská nemá za povinnost obsluhovat
„prostopášné osoby“. Ukázalo se, že toto rozhodnutí bylo pro
cyklistiku hotovým požehnáním. Přiměla cyklisty přemýšlet.
Jednoho mladého geniálního mechanika napadlo snížit horní
tyč. A Leamingtonem se potom na bicyklu v slušné sukni
proháněla i biskupova manželka.
Z jízdy na kole se stala velká móda. V Battersea Parku byl
každé dopoledne mezi jedenáctou a třináctou hodinou vidět
výkvět anglické mládeže, jak důstojně jezdí po půlmílové trase
mezi Temží a stánkem s občerstvením. Toto však byli experti
– již hotoví jezdci. Hraběnky v letech, potící se panstvo, stále
v oné rané roztřesené fázi, se srdnatě potýkali se zákony
rovnováhy na stinných bočních stezkách; v občasném
defétismu se pak vrhali kolem krku urostlým mladým lotrům,
kteří si přicházeli na své coby cyklističtí instruktoři: „Zaručujeme, že po dvanácti lekcích z vás budou zdatní jezdci.“
...
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Šúsaku Endó (1923 – 1996) byl japonský
náboženský a humoristický spisovatel.
Do roku 1933 žil v čínském Dairenu, pak
se s matkou vrátil do Japonska. Vydával
literární časopis Mita bungaku. Od roku
1986 byl předsedou japonského PEN
klubu.

Šúsaku Endó MLČENÍ
Nejúspěšnější román japonského autora
V kinech se promítá film MLČENÍ režiséra Martina Scorseseho,
natočený podle této knihy
Kniha byla vyznamenána Tanizakiho literární cenou
a je přeložena do mnoha světových jazyků
Mlčení japonského spisovatele Šúsakua Endóa (1923–1996) je drsný a zároveň poetický
i myšlenkově bohatý příběh o zániku křesťanské misie v Japonsku v 17. století. Téma, které
o něco dříve zpracoval i český spisovatel Jaroslav Durych v rozsáhlé epopeji Služebníci
neužiteční, Endó pojal z neobvyklé perspektivy japonského katolického křesťana. Kniha
sleduje cestu evropského jezuitského kněze, který se se svým spolubratrem vydává na
beznadějnou misijní výpravu, je zajat, vězněn, nakonec veřejně odpadne od víry, když tak
jako mnozí další šlápne na Kristův obraz. Učiní to ani ne tak z vlastní slabosti, byť tu si stále
bolestněji uvědomuje, ale hlavně proto, že kvůli němu jsou mučeni a zabíjeni japonští věřící,
ti pevní i ti, kteří již podlehli slabosti a Krista zapřeli. Nakonec se mu zjeví živá tvář Kristova,
kterou celý život hledal, v neumělém a sešlapaném obličeji na desce, na kterou šlapaly
a budou šlapat dál tisíce prostých věřících nucených křesťanství opustit. Dochází poznání
v té největší poníženosti a naprosté bezmoci, která zároveň neúprosně odhalila povrchnost
jeho dosavadní víry a představ o životě. Mlčení je považováno za nejzávažnější Endóovo dílo
a byly podle něj natočeny již dva filmy. Svou aktuálnost si bezpochyby zachovává dnes
ě
stejně jako v době svého vzniku.
ihy ran
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Ačkoliv slunce jasně svítilo,
uvnitř vesničky se zdálo být
podivné šero. Mezi chatrčemi se
střechami z rákosu zatíženými
kameny stáli dospělí i děti oblečení v hadrech a zírali na něj
lesklýma, zvědavýma očima dobytka.
Bláhově se domníval, že to jsou
třeba křesťané, a přinutil se
k slabému úsměvu, ale nikdo
mu neodpověděl. Jednou se
před skupinu vybatolilo nahé
dítě. Ihned se za ním vyřítila
jeho matka s rozcuchanými
vlasy, ve spěchu klopýtla, ale
chytila dítě do náruče a jak pes
s ním utekla. Aby přemohl třes
těla, kněz usilovně myslel na
onu noc, kdy z Olivetské hory
vlekli toho člověka ke Kaifášovi.
Když vyšli ze vsi, udeřilo ho do
očí oslnivé světlo. Pocítil závrať a
zastavil se. Muž za ním něco
zavrčel a vrazil do něj.
Nuceně se usmál a řekl jim, aby
ho nechali trochu odpočinout,
ale muž s kamennou tváří jen
zavrtěl hlavou. Po poli, do něhož
pražilo slunce, se šířil pach
mrvy, a nad ním radostně prozpěvoval skřivánek. Veliké
stromy, jejichž jména ani neznal, vrhaly na cestu příjemný stín.
Listí ve větru svěže šustilo. Cesta procházející poli se
postupně zužovala, až vešla do hor za vsí. V dolíku nedaleko
cesty se objevila chata z větví. Její černý stín dopadal na dno
prohlubně, které mělo barvu hlíny. Na zemi tam dřepěla
skupina několika mužů a žen se svázanýma rukama v šatech
venkovanů. Povídali si mezi sebou, ale jak zahlédli kněze,
v úžasu otevřeli ústa. Když strážní dovedli kněze k těmto
lidem, splnili tím zřejmě svůj úkol. Začali si mezi sebou povídat a stále se něčemu smáli. Nevypadali ani, že by měli dávat
pozor, aby někdo neutekl. Když kněz usedl na zem, skupina
čtyř pěti mužů i žen uctivě sklonila hlavu.
Chvíli mlčeli. Jakási moucha, přilákaná potem, který mu stékal
z čela, mu neodbytně létala kolem hlavy. Jak tak seděl
s teplým sluncem v zádech a naslouchal ostrému zvuku jejích
křídel, jako by se dokonce začal cítit o něco lépe. Uvědomoval
si sice tu nepopiratelnou skutečnost, že ho konečně chytili, ale
prostředí, v němž se octl, bylo tak pokojné, že se mu vnucovala myšlenka, zda to všechno není jenom přelud. Nevěděl
proč, ale vybavilo se mu slovo „sabat“. Strážní si mezi sebou
povídali a tvářili se dokonce vesele, jako by o nic nešlo. Slunce
ozařovalo chatrč z křoví a větví v prohlubni. Nebyl by si pomyslel, že den jeho zatčení, který si tak dlouho se strachem
a neklidem ve své fantazii představoval, bude takhle pokojný.
Cítil dokonce těžko vysvětlitelné zklamání, že neprožívá nic
tragického ani hrdinského, jako tolik mučedníků nebo sám
Kristus.
„Padre,“ oslovil ho muž, s jedním okem potaženým bílou
blanou, sedící vedle něho. Snažil se při tom pohybovat
spoutanýma rukama. „Jak se vám to stalo?“

Nato i ostatní muži a ženy naráz
zvedli hlavy a s neskrývanou
zvědavostí čekali, co kněz odpoví. Tihle lidé byli jak nevědomá
zvířátka a nepochybně ani netušili, co je čeká.
Kněz odpověděl, že ho chytli
v horách, ale zdálo se, že mu
nerozumějí. Muž si přiložil ruku
k uchu a zeptal se znovu.
Konečně zachytili smysl toho, co
jim kněz chtěl říci.
„Ó –“ vzdechli, aby vyjádřili pochopení i dojetí.
„A tak pěkně mluvíte,“ obdivovala jedna z žen knězovu japonštinu. Vykřikla dětsky: „To je
obdivuhodný.“
Také strážci se tomu jenom
zasmáli a nehubovali ji, ani nijak
nezasáhli. A nejen to – ten
jednooký muž se osmělil natolik, že oslovil jednoho ze strážných, a ten mu s úsměvem odpovídal.
Kněz se potichu zeptal jedné
z žen: „Co tu dělají tihle lidé?“
Odpověděla mu, že strážní i oni
sami čekají na úředníky.
„My jsme křesťani, ale tamti ne.
Jsou to pohani.“
Žena to řekla způsobem, ze kterého bylo zřejmé, že tento
rozdíl nepokládá za nic důležitého.
„Jezte.“
Pohybujíc rukama spoutanýma v zápěstí vytáhla zpoza
poodhalených ňader malé okurky, do jedné se zakousla
a druhou podala knězi. Začal ji žvýkat a v ústech se mu šířila
její trávová příchuť. Kousal předními zuby jako krysa a myslel
na to, že od doby, co přišel do této země, je zdejším chudým
věřícím jenom na obtíž. Obstarali mu domek, dostal od nich
tyto rolnické šaty, dávali mu almužnu v podobě jídla. Teď
konečně by jim také on měl něco dát. Jenomže on jim mohl
obětovat jen své činy a svůj život.
„Tvé jméno?“
„Monika.“ Žena vyslovila své jméno s mírným ostychem, jako
by ukazovala svou jedinou ozdobu. Který asi misionář dal této
ženě, jejíž celé tělo bylo prosáklé rybinou, jméno matky
slavného Augustina?
„A tamten člověk?“ ukázal na jednookého muže, který si
dosud o něčem povídal se strážným.
„Mozaemon? Ten se jmenuje Džuan.“
„Jak se jmenoval padre, který vám dal tahle křestní jména?“
„To nebyl kněz, jenom bratr – Išida. Padre ho jistě bude znát.“
Kněz zavrtěl hlavou. Kromě Garrpeho tu nevěděl o žádném
knězi ani řeholníkovi.
„Vy ho neznáte?“ Ženu to zřejmě překvapilo. Podívala se knězi upřeně do obličeje. „Vždyť to je ten, co ho zabili v unzenských horách.“
„A vy všichni – jste s tím smířeni?“ Otázka, o níž už chvíli
přemýšlel, mu konečně vyšla z úst. „Brzy možná všichni
zemřeme právě tak.“

Alex Bradley je chlapec s bujnou dětskou fantazií, který žije nedaleko prastarého
lesa, jenž před časem pohltil jeho kamarádku Tallis a nyní začíná působit i na
něho. Ovšem veškeré kontakty s lesem jsou čím dál nebezpečnější a chlapcovu
psychiku těžce poznamenávají, až jednoho dne Alex zmizí. Když je po čase na kraji
lesa nalezeno dětské tělo, všichni včetně zdrcených rodičů v něm poznají Alexe.
Ale možná je vše jinak. Možná les Alexe vstřebal, vtáhl ho do svého zeleného
srdce, a teď z jeho snů a děsů čerpá inspiraci pro vytváření mytág, zvláštních
bytostí, které les zalidňují, jak to udělal již mnohokrát předtím. Jenže Alexova
mytága jsou jiná – postižená, vykolejená tak, jak byl v posledním období svého
života on – a začínají ohrožovat nejen svého tvůrce, ale i les jako takový…
V příběhu Richarda Bradleyho, který se skupinou vědců pátrá po ztraceném
synovi, Robert Holdstock dokazuje, že jeho les mytág zdaleka nevydal všechna
svá tajemství. A „hloubení“, nevyzpytatelné průchody, jimiž je Ryhop protkán,
mohou Richardovu cestu zkrátit, avšak mohou ho i navždy uvěznit v hlubinách
tajemného hvozdu.
Předmluvu k novému českému vydání románu Hloubení napsal velmistr žánru
Michael Moorcock a připojen je i doslov samotného Roberta Holdstocka.
Překlad: Petr Kotrle
Ilustrace: Jan Dřevíkovský
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Markéta
Harasimová
POHÁRY
TOUHY
Erotický román s mysteriózním
nádechem

Teprve když její tváře ovanul
vlhký chlad, uvědomila si, že
5.
se namísto předsíňky ocitla ve
ukázka sklepě.
Neměla to v plánu, ale
napadlo ji, že když už je tady,
vezme nahoru něco, čím ten
divoký dnešek a špatnou náladu spláchne.
Vydala se ke schodům a cestou popaměti
stiskla vypínač. Bylo až s podivem, jak dobře to
ve sklepě za relativně krátkou dobu znala: už
by se tady mohla pohybovat i potmě. Položila
chodidlo na první stupeň a zamžourala do záře
pod sebou.
Žluté světlo se rozlilo jak nahoře, tak ve spodní
části sklípku a matně ozářilo zaoblené sudy.
Pozlatilo i cihlové zdi - a především pak dalo
vyniknout husté bílé kštici starého pána
stojícího v uličce.
Jednou rukou se ležérně opíral o vratkou
bečku, ze které před časem z nejasných důvodů upadly nedopité láhve, a nespouštěl
z Violy vybledlé oči. Okolo úst mu pohrával
jemný úsměv – přesně jak si to pamatovala od
minulého zážitku.
Zůstala stát, jako by na ni mířil revolverem,
a obě ruce jí vylétly k ústům.
„Panebožeeee!“ Zaječela, ale jako by jí v tu
ránu okolo hlavy omotali tlustou šálu – vůbec si
nebyla jistá, zda z ní nějaký zvuk vyšel. Viola
měla dokonce pocit, že se pod ní zhoupla zem,
nedokázala se však vůbec pohnout, natož aby
si sedla. Zůstala na místě, lapala po dechu
a třeštila oči před sebe. Přelud však nezmizel.
Až nyní jí došlo, že vidí jaksi rozmlženě a celá
postava před ní sice vypadá skutečně, nikoli
však trojrozměrně.
Muselo trvat dost dlouho, než se vzpamatovala
natolik, aby dokázala promluvit. „To se mi…
zdá… Já jsem… zešílela…“ vykoktala cizím
hlasem. Nebo mě postihla nějaká nemoc,
napadlo ji pak. Musím trpět schizofrenií,
mozkovým tumorem či jinou hrůzou - přece
není možné, abych viděla něco takového,
a přitom byla stoprocentně střízlivá. Na opilost
se dnes vymlouvat opravdu nemohla, zrovna
jako na spánek.
Buďto mě čeká zbytek života v blázinci, anebo
za pár měsíců umřu… pomyslela si ještě,
načež přízrak promluvil.

Violina minulost je opředena tajemstvím – její
matka odmítá mluvit o rodině zemřelého otce.
První střípky pravdy tak Viola nečekaně odhalí
až ve chvíli, kdy se jako dospělá ocitá na
dramatické životní křižovatce. Východisko
z těžké situace vidí v nečekané závěti svého
dědečka, o jehož existenci neměla ponětí. Do
klína jí spadly vzácné vinohrady, ale také
polorozbořený vinný sklep. Třebaže o vinařském řemesle nic neví, rozhodne se Viola
z ruin vybudovat nové vinařství a navázat na
rodinnou tradici.
Střetne se s řadou překážek a předsudků,
nepřízní osudu i lidskou zákeřností. Zažívá
žhavá erotická vzplanutí a poznává odvrácenou tvář lásky, ale také skutečné přátelství.
Na scéně se však objevuje chladnokrevný
násilník zaměřený na mladé ženy a Viola se
ocitá v jeho hledáčku. Jako mrazivé poselství
ze záhrobí se jí navíc začíná zjevovat duch
zesnulého dědy s tajemnými vzkazy, které je
potřeba rozluštit. Nad Violou se postupně
stahují temné mraky a začíná jí hrozit
smrtelné nebezpečí…
Ponořte se do napínavého příběhu plného
emocí, dráždivé erotiky, tajemna i nečekaných
zvratů…
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„Violko…“ Poté, co zazněl slabý, chraplavý
hlas, se pod Violou konečně podlomila kolena.
Opřela se o zeď a svezla se podél ní na zem.
„Bože… on i mluví…“ Zatímco ze sebe ta
slůvka pracně dostávala, shlédla ke svým
ledovým prstům a zaznamenala, jak silně se
třesou.
„Pomoz jim...“
Přitiskla zaťaté dlaně k očím a zatoužila mít
čtyři ruce. Další pár by se hodil na to, aby si
mohla zacpat i uši. „Ne, ne, ne, ne!“ kroutila
hlavou ze strany na stranu jako batole, které
odmítá nenáviděné sousto.
„Měj oči otevřený… A neboj sa…“
Tady by nepomohly ani ušní špunty,
pomyslela si, neboť ten neznámý, a přece
povědomý hlas snad musel hovořit kdesi
uvnitř její lebky.
„Jdi pryč! Slyšíš, jdi pryč!“ vykřikla, co jí hlasivky stačily.
„Přišel jsem se jenom omluvit,“ řekl vtom
kdosi za jejími zády.
***
Dvě horká, vlhká těla vzájemně proplétala
matně osvětlené údy, a vlnila se v milostném
tanci uprostřed prastaré dubové postele.
Proleželá matrace hlasitě úpěla pod jejich
vahou, ale pár zaujatý smyslným aktem
skřípavé zvuky nevnímal.
Mihotavý odraz svíčky v okně dokresloval
intimní atmosféru a propůjčil pokoji tajemně
vlídný půvab – za denního světla naprosto
nemyslitelný.
Mužovy ruce klouzaly po hladké kůži: vychutnávaly si doteky, které žena pod ním s radostí
přijímala. Absorbovala rozkoš, jíž se jí dostávalo, a její dech se každou minutou prohluboval. Vnímala chvění a touhu tryskající z jejího
středu - opájely ji jako kvalitní burgundské.
Vlastně si připadala skoro opilá… Omámená
a obluzená sladkým mučením, fascinovaná
jemností i důrazem svého milence…
Tmavě plavé vlasy mu padaly do čela
zbrázděného vodorovnými vráskami. Pohled
měl změněný erotickým zaujetím a vlastně
celá jeho tvář vyzařovala syrovou vášeň.
Toužil po ní snad víc, než ona po něm.
Žhavým dotekům konečků prstů sekundovaly
vzrušující rty, které místečko po místečku
zkoumaly Violinu pleť. Nevynechaly žádný
záhyb jejího těla - postrádaly ostych a přesně
věděly, kde se jí to bude líbit nejvíc.
Brzy se svíjela v křečích výbušné rozkoše,
protékající jí žilami místo krve. Svůdnické tahy
mužných rukou, šimrání vlasů na kůži,
přerývaný dech i laskající ústa v těch
nejintimnějších zákoutích - to všechno vyvolalo kaskádu orgasmů, jež se plynule přelévaly
jeden ve druhý. Violu naprosto strhly: bez
dechu křičela do noci slova, jejichž význam
zůstal její mysli utajen, a přála si, aby to celé
nebralo konce.
Tělem jí procházely elektrické výboje a ona
měla dojem, že se mění v neurčitý zdroj
energie, emanující z erotického vytržení.
Připadala si neskutečně žensky, dokonale
a milovaně… Jako nemravná bohyně lásky.
Pokračování za týden
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