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Simon Sinek, 
David Mead a Peter Docker
Objevte Své 

PrOč
jak najít smysl pro sebe i svůj tým

Kniha Objevte své PrOč je praktickou cvi-
čebnicí a navazuje tam, kde Začněte 
s PrOč skončila. Díky podrobnému návodu
vám ukáže, jak uplatnit Sinekovy poznatky
v reálném světě – jak opravdu najít ve své
práci inspiraci a nadchnout sebe i ostatní.
Představte si svět, v němž každý ví, že to,
jak žije a pracuje, je vyjádřením jeho ni-
terných potřeb a cílů. Kde znalost svého
PrOč přináší pocit dlouhotrvajícího uspo-
kojení a štěstí. Kde každý dělá to, čemu
věří...
Knihy Simona Sineka Začněte s PrOč
a Lídři jedí poslední přiměly již miliony čte-
nářů, aby změnili pohled na všechno, co
dělají – v osobním i pracovním životě. Díky
nim se i u nás mění profesionální motivace
a firemní kultura již několik let k lepšímu.

Autor začal po jejich úspěších pořádat ve spolupráci s Davidem Meadem a Peterem
Dockerem semináře a workshopy pro jednotlivce i firmy, v kterých řídil proces tvorby
Zlatého kruhu, nalezení osobního nebo firemního PrOč a jeho aplikace do života.
Kniha začala vznikat v roce 2013 jako praktická příručka pro jejich práci, plnohod-
notnou knihou se stala až po letech nasbíraných zkušeností.
Překladatel: eva Nevrlá, brožovaná, 256 stran, 339 Kč, ISbN: 978-80-7555-044-6

https://www.melvil.cz/kniha-objevte-sve-proc/Zakoupit můžete zde

Ukázka z knihy a rozhovor s autorem na dalších stranách

Od autora 
knihy

Začněte 
s PROČ

Nepromarněte příležitost najít smysl
svého života i práce, spokojenost je

vaším právem!
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Život zaměstnaného člověka není žádná selanka: vstát, 
jít do práce, válčit se šéfem (nebo jste-li šéf, válčit 
s ostatními), vydělávat peníze (ideálně tento rok víc 
než loni), přijít domů, pořešit osobní život, jít spát, vstát 
a tak stále dokola. Každý den musíte zvládnout spoustu 
věcí. Proč byste si měli přidělávat další starosti 
a ještě se snažit porozumět tomu, proč děláte svou práci? 
Není to zbytečný luxus? Věřte, že odpověď na 
tuto otázku není zbytečný luxus – a je poměrně 
jednoduchá. Ať jste podnikatel, řadový 
zaměstnanec, vedoucí týmu nebo divize, 
anebo chcete odhalit PROČ pro celou 
vaši organizaci, objevením PROČ 
vnesete do své práce novou motivaci. 
Není to recept na úspěch. K úspěchu 
dle tradičních měřítek lze dojít 
různými způsoby. Avšak pomocí 
Zlatého kruhu dosáhnete 
úspěchu, který vám bude dlou-
hodobě přinášet vnitřní uspoko-
jení.

•• Jste-li podnikatel, objevte
své PROČ, abyste dokázali svě-
tu sdělovat, co je na vašem
podniku unikátní. Sdělovat to
nejen zákazníkům, ale i zaměs-
tnancům, obchodním partnerům
a tak dále. Například Apple ne-
prodává vždy ty nejlepší produk-
ty – ehm, životnost baterií, že.
Ale patříte-li k lidem, kteří chtějí
myslet jinak (slogan slavné kam-
paně Applu „Think Different“), asi
na Apple nedáte dopustit a bu-
dete jeho produkty hájit s tako-
vým emočním nasazením, které
by ve vás jiný výrobek, například od Dell, nikdy nevyvolal. A znalost
vašeho PROČ vám také pomůže najmout správné lidi. Každý
podnikatel by chtěl mít nadšené, motivované zaměstnance. Ale jak je
chcete najít, když sami nemáte jasno o své vizi? Znáte-li své PROČ,
budete automaticky přijímat takové, kteří věří v to, co vy. Najdete ty,
kteří k vám perfektně zapadnou. 
•• Jste-li individuální zaměstnanec, například jako prodejce oceli
Steve, který seděl vedle Petera v letadle: když objevíte své PROČ,
obnovíte a posílíte svou chuť do práce a napojíte se na PROČ svého
podniku. A kdybyste někdy měli z podniku odejít, budete-li mít jasno
o svém PROČ, bude pro vás celý proces jednodušší – včetně hledání
nového zaměstnání. Budete vědět, kam „dobře zapadnete“, kde se
dobře uplatníte a kde vás ocení. 
•• Patříte-li do oddělení nebo divize v rámci nějaké větší
organizace, zřejmě tam bude specifická „subkultura“. Někdy může
být velmi účinné, když si i tým zformuluje své PROČ – svůj konkrétní
přínos pro organizaci. Dojde k hlubšímu napojení lidí z týmu na
specifickou činnost organizace. 
•• Chcete-li zjistit PROČ organizace jako celku, je potřeba využít
dva hlavní zdroje. Prvním je PROČ zakladatelů podniku. Toto PROČ
vyplyne z původních příběhů o založení firmy. Není-li už zakladatel

k dispozici, ukážeme vám, jak lze PROČ 
identifikovat na základě nejlepších prvků existující 

kultury organizace.
V návaznosti na výše uvedené kategorie jsme také
rozdělili postup při objevování PROČ do tří kapitol. 

Jste-li zakladatel  firmy, podnikatel nebo 
zaměstnanec, jste jednotlivá osoba 
a budete postupovat podle návodů 

popsaných  v kapitole 3. Jste-li členem oddělení,
týmu  nebo divize v rámci větší společnosti, 

použijete „kmenový“ přístup popsaný 
v kapitolách  4 a 5. Kmenový přístup

byste měli použít i v případě, 
že chcete zjistit PROČ organizace 

jako celku a zakladatel již 
není do činnosti aktivně zapojený.

Ale než se rozdělíte na jedno-
tlivce a kmeny, podívejme se na
samé jádro celého procesu –
základní kroky, jimiž se bude řídit
každý z vás.
Krok 1: 
Shromážděte příběhy  
a sdílejte je
Každý máme pouze jedno PROČ.
Není to prohlášení o našich
ambicích – kým chceme být.
Vyjadřuje, kým nejlepším jsme ve
své přirozenosti. Možná už po-
dobně jako Steve, obchodník
s ocelí, své PROČ nevědomky
žijete. Pak vám uvědomění a for-
mulace PROČ poskytne ještě
mocnější motivaci. Ale možná
podle svého PROČ nežijete.

V takovém případě, pochopíte-li konečně svůj smysl života, svůj
vyšší cíl, možná dokážete změnit kurz svého života, uvést se do
souladu s novou perspektivou, novou rolí nebo možná i novou
firmou – a dosáhnete pocitu vnitřního uspokojení, jenž se vám dosud
vyhýbal.
PROČ je ve své podstatě náš původní příběh. Budeme nahlížet do
své minulosti a pátrat po nejdůležitějších vláknech – zážitcích, oso-
bách, jež nás ovlivnily, životech, kterých jsme se dotkli, příjemných
i nepříjemných situacích, kterým jsme museli čelit. A v těchto
vláknech budeme hledat určitý vzor. Jako jednotlivcům se nám
obvykle PROČ plně zformuje se začátkem dospělosti. Abychom
odhalili PROČ, musíme shromáždit ty nejvýraznější vzpomínky –
doslova definující momenty – prozkoumat je a najít mezi nimi spojení.
V případě kmene má PROČ kořeny také v minulosti. Buď jde
o původní příběhy o založení firmy nebo o konkrétní příběhy
jednotlivých členů týmu, které vyjadřují, proč jsou hrdí, že jsou
součástí týmu. V obou případech můžeme objevování PROČ při-
rovnat k rýžování zlata z řeky minulosti: zlato tam někde je, ztracené
pod nánosy písku, skryté dravým proudem řeky. Pouze budete-li
trpělivě hledat, vytahovat z paměti důležité okamžiky jako zlatá
zrnka, jeden po druhém, získáte nakonec poklad.

V knize najdete mimo jiné odpovědi na otázky
� Může být mým PROČ moje rodina?
� Mohu mít víc než jedno PROČ?
� Může se mé PROČ s věkem měnit?
� Co když nemám žádné PROČ?
� Mohu mít negativní nebo špatné PROČ?
� Pokud moje PROČ není v souladu s prací, kterou teď 

vykonávám, musím z práce odejít?
� Co máme dělat, pokud náš produkt nezapadá do našeho 

PROČ? 
� Může být PROČ „vydělávat peníze“?
� Můžeme naše PROČ přizpůsobit tak, aby vyhovovalo
našim zákazníkům? 
� Mají prestižní nebo zajímavá odvětví lepší PROČ než méně

„viditelná“ odvětví? 
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... Představuji si svět, ve kterém
se velká většina lidí probudí, 
a pustí se do práce, cítí se v ní
bezpečně a domů se vrací pozi-
tivně naladěna z dobře vyplněné-
ho času. A proto chci pro takovou
společ-nost pracovat. Chci být
součástí všeho, co se kolem mě
děje, protože si myslím, že mi to
také pomůže naplnit i můj smysl
života.

Statistiky uvádějí, že více než 90% malých firem
zkrachuje v prvních třech letech. Vy nabízíte
řešení. V čem spočívá?
Řešení asi ne, to by bylo přehnané. Mluvme spíš 
o doporučeních. Když se rozhodneme pro ja-
koukoli činnost,

potřebujeme vědět, co děláme,
potřebujeme vědět, jak to děláme,
potřebujeme vědět, proč to děláme.

To vyvolává důležitou otázku: víte, proč děláte, co děláte ? 
Objevil jsem své PROČ, a uvědomil si, že je to opravdu PROČ, který
odlišuje jednoduché činitele od složitých, směřujících k tvořivým
vůdcům, kteří rozvíjejí průmysl a mění svět, ve kterém žijeme.
Úřady si myslí, že znají všechny odpovědi a řeknou lidem, co mají
dělat, ale to není vůdčí postavení. Vedoucí musí být ve službách těm,
kteří dobrovolně přispívají k dosažení nějakého cíle. Zakládají své
činy, myšlenky a slova z organizace PROČ. Vedoucí řídí, zatímco jiní
práci vykonávají, a tak společně věci posouvají dopředu.

Nemůže být pojem PROČ matoucí a zavá-
dějící?
Po přečtení mých knih vás taková otázka určitě
nenapadne. Tam je všechno vysvětleno. Můžete si
to vyzkoušet. Já začal s přáteli, kteří okamžitě
zaznamenali zlepšení svého života a prosperitu
firem. Pomáhám rozvoji a neustálému růstu orga-
nizace a inspiruji každého člena týmu k přemýšlení
o svém životním údělu. 
Jsou některé otázky, které rád dostáváte,
protože z nich vycítíte, že tazatel je s vámi
naladěn na stejnou vlnu? 
Nebudu úplně konkrétní, spíš připomenu dva
okruhy:
1. Jde o otázky týkající se nezávislosti.
Reaguji na ně zpravidla svojí otázkou. „Jste
vynikající ve svém oboru, pečlivě vykonáte svě-

řený úkol, ale dokážete o něm přemýšlet, proč to tak je, a co kdyby
se vyskytl nenadálý problém. Dokázal byste ho samostatně vyřešit?“ 
2. Síla je v důvodu.
Aby byl tým správně motivován, aby jednal s jasným úmyslem, musí
všichni jeho členové umět vysvětlit důvody svých činů a rozhodnutí.
To podporuje záměr a pomáhá ujistit se, že jsou podniknuty všechny
kroky vedoucí k pokroku.
Osobně jsem dospěl k závěru, že vaše PROČ je ve vaší mocí. Je to
pohon, palivo, vášeň, která vás žene (a vaše podnikání) dopředu.  
Zákazníci využívají naši metodu bezpočtem způsobů, a doufám, že
jim pomůže implementovat jejich vlastní PROČ. Podporujeme všech-
ny iniciativy, a naším záměrem je vytvářet prostor pro dokonalost 
v organizaci firem i mimo ně.

(Volně podle zahraničních pramenů)

SIMON SINEK (* 1973) je
konzultant, spisovatel a životní
optimista, který chce měnit
svět k lepšímu. Všechny jeho
knihy se staly mezinárodními
bestsellery a jeho první TED
talk je třetí nejsledovanější
přednáškou z této konference.
Pomáhá lidem i organizacím 
s objevováním jejich PROČ, 
v současné době přednáší 
a školí pro Microsoft, AOL,
SAP nebo americký Kongres.
Pravidelně přispívá do mnoha
médií.

Důležité je vědět, 
co děláte a proč to děláte...
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Amor Towles
PrAvidlA zdvořilosTi

Čtenáři i kritikou oslavovaný román z prostředí newyorské smetánky
třicátých let minulého století, který dává vzpomenout na to nejlepší 

z děl F. scotta Fitzgeralda

Pětadvacetiletá Katey nemá na konci roku 1937 příliš důvodů k oslavám, a tak si s kamarád-
kou naplánuje klidný silvestrovský večer v zapadlém jazzovém baru. Náhodné setkání 
s úspěšným bankéřem Tinkerem, který v baru hledá svého bratra, jí však naprosto změní
život. od onoho osudného silvestra pak sledujeme Kateyinu klikatou cestu mezi newyor-
skou smetánku, poznáme pozlátko i bídu „lepší společnosti“ a nahlédneme do duše ne-
obyčejné dívky s ještě neobyčejnějším osudem.
Amor Towles se v románu Pravidla zdvořilosti pokouší o zdánlivě nemožné – očima ženy 
v něm probouzí dávno zaniklý svět se všemi jeho nepsanými zákony a zásadami, které
něžnému pohlaví nedávaly příliš šancí na seberealizaci a úspěch. období třicátých let
minulého století se mu však daří vykreslit s obdivuhodnou živostí a čtenář se zvědavostí
sleduje, kam až se Katey za pomoci šťastných náhod i vlastních schopností podaří vy-
stoupat.

z anglického originálu přeložila Julie Tesla
vázaná, 352 stran, 348 Kč, EAN: 9788074298967 

http://www.ivysehrad.cz/kniha/pravidla-zdvorilosti/
Zakoupit můžete zde

Více
na následující straně
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Americký spisovatel Amor Towles si počkal a svou prvotinu
publikoval teprve dlouho po čtyřicítce, kdy už měl za sebou
manažerskou kariéru. Jeho přitažlivé, kultivované retro
PRAVIDLA ZDVOŘILOSTI se stalo literární a komerční senza-
cí. Zavádí nás do New Yorku silvestrovské noci roku 1937, kdy
hospodářská krize byla již zažehnána a druhá světová válka
ještě nezačala. V baru na Manhattanu dochází k fatálnímu
setkání dvou mladých přítelkyň s neodolatelným mužem 
v „kašmírovém kabátě, s bezvadným windsorským uzlem
vykukujícím z límce košile šité na míru.“ Tím je odstartována
jízda hodná Nicka Carrawaye z Velkého Gatsbyho či „takového
krásného páru“ Francise Scotta Fitzgeralda a jeho ženy Zeldy.
Z každé kapitoly, z každé stránky dýchá atmosféra starého
dobrého, tedy předválečného New Yorku a také to, že Amor
Towles je do tohoto města a do této doby opravdu zamilován.
Jeho román je nejen velmi umně a uměřeně vyprávěným
atraktivním příběhem, ale i milostným vyznáním New Yorku
swingových let a především F. S. Fitzgeraldovi.

Vypravěčkou příběhu je mladá písařka Katey, která si hledá
svou vlastní verzi amerického snu. Díky setkání s „oprav-
dovým gentlemanem“ bankéřem Tinkerem Greyem  se stane
aktérkou komplikovaného milostného trojúhelníku privi-
legovaných, z něhož nevyvázne bez jizev. Právě na její
postavě Towles demonstruje situaci pracujících žen před
válkou, značně limitovaných prosadit se v mužském světě.  
Amor Towles je autorem velmi sečtělým a neváhá to v románu
ukázat, při výstavbě PRAVIDEL ZDVOŘILOSTI dokonce
používá klasická díla. A tak tu najdeme mnohé citace či aspoň
narážky na díla Virginie Woolfové, E. M. Forstera, Marka
Twaina, Ernesta Hemingwaye, Henryho Davida Thoreaua či
Gertrudy Steinové.
Když Katey začne pracovat jako asistentka v nakladatelství,
pronikáme do literárního světa ještě více. Hlavní hrdinka pořád
něco čte, tituly, které nějak osvětlí či rozvinou to, co se právě 
v PRAVIDLECH ZDVOŘILOSTI děje. V jedné pasáži tak Katey
přemítá třeba takto: „Časem jsem si však uvědomila jednu věc
– i kdyby mi můj život připadal sebežalostnější, mám-li po
dočtení kapi¬toly nějakého Dickensova románu chuť přejet
svoji zastávku a číst dál, pak se všechno určitě v dobré obrátí.“

Kdo si přečte PRAVIDLA ZDVOŘILOSTI, jistě se do
způsobu vyprávění Amora Towlese zamiluje. Naštěstí
na český překlad jeho dalšího románu Gentleman 
z Moskvy (k této knize chystáme s autorem rozhovor)
nebude muset díky nejbližšímu Velkému knižnímu
čtvrtku čekat dlouho.

Amor Towles (1964) je oceňovaný současný
americký spisovatel původem z Bostonu. Než se
vrhl na romanopiseckou dráhu, strávil více než
dvacet let na vysoké manažerské pozici v in-
vestiční firmě na Wall Street. Neustálé cestování
po celém světě za klienty mu poskytlo tolik
potřebnou inspiraci a zkušenosti.
Na svém kontě má zatím dva romány, které
vyvolaly ve světě ohromný čtenářský ohlas 
a sklidily mnoho pozitivních recenzí. První z nich
právě držíte v ruce – kniha Pravidla zdvořilosti
(Rules of Civility) vyšla poprvé v roce 2011 a zá-
hy se objevila na předních příčkách žebříčků
bestsellerů prestižních amerických listů New
York Times či Los Angeles Times. Deník Wall
Street Journal a magazín Atlantic Towlesův
román označily za nejlepší knihu roku 2011.
Towlesův druhý román s názvem Gentleman 
v Moskvě (A Gentleman in Moscow) nakladatel-
ství Vyšehrad vydá letos v březnu v rámci
Velkého knižního čtvrtka.
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Amor Towles 
GenTlemAn v moskvě 
„vytáhněte paty z metropolu a budete na místě
zastřelen,“ zní doživotní rozsudek bolševického tri-
bunálu nad hrabětem Alexandrem Iljičem Rostovem za
autorství „nebezpečné“ básně. Tak začíná strhující
příběh klenoucí se od vzniku sovětského svazu přes
velkou vlasteneckou válku až po nástup Chruščova 
k moci.
„nenapravitelný aristokrat“ Rostov, uhlazený vzdě-
lanec s důvtipem na rozdávání, jenž v životě neodpra-
coval jediný den, je nucen opustit své apartmá mo-

skevského hotelu metropol a žít v podkrovním kamrlíku pro personál, zatímco venku se
odehrávají nejbouřlivější události ruské historie. Avšak hrabě je rozeným optimistou; 
v souladu s filozofií svého kmotra velkovévody – pokud se člověk nevypořádá s okolnostmi,
okolnosti se vypořádají s ním – nezahořkne a postaví se osudu čelem. Jeho prostřednictvím
sledujeme nejen specifický život v luxusním hotelu, ležícím nedaleko kremlu, ale také vliv
historických zvratů na jeho obyvatele. výsledkem je úžasné dobrodružství dalece přesahující
zdi metropolu.
Postava hraběte Rostova, který s moudrostí, humorem a elegancí vzdoruje každodenní ab-
surditě, uchvátila čtenáře po celém světě. Román byl přeložen do více než dvaceti jazyků 
a jeho prodeje již překročily milion výtisků.
Přeložila martina Šímová
vázaná, 472 stran, 388 kč, eAn: 9788074299735  vychází 15. 3. 2018

http://www.ivysehrad.cz/kniha/gentleman-v-moskve/
Zakoupit můžete zde Více

na následující straně
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AbsInt
Když hrabě patnáct minut po půlnoci zamířil do Šaljapinky, z této
někdejší oázy klidu, z této kaple určené k modlitbě a roz‑ jímání, se
linul hluk, který by byl ještě před deseti lety nemysli‑ telný. Byl
prosycen výbuchy smíchu, směskou jazyků, hlaholem trubky
a cinkáním skleniček – jinými slovy zvuky nespoutané zábavy. Jaký
vývoj událostí mohl přinést takovou změnu? V případě Šaljapinky
za tím stály tři důvody. Jedním z nich byl bleskový návrat americké
hudební formy známé jako jazz. Bolševici jazzové šílenství zdusili
pro jeho domnělou dekadenci, avšak v polovině dvacátých let ho
znovu začali brát na milost. Prý proto, aby důkladně prozkoumali, jak
mohla jediná myšlenka obrátit celý svět vzhůru nohama. Tak či onak,
jazz byl tu – nadšeně troubil, řinčel a třeštil na malém pódiu v zadní
části lokálu. Druhým důvodem byl návrat zahraničních zpravodajů.
V letech těsně po revoluci je bolševici bez okolků vyprovodili ze dveří
(spolu s bohoslovím, pochybami
a všemi dalšími potí‑ žisty), jenže
novináři jsou čeládka umíněná.
Sbalili si své psací stroje, překročili
hranici, převlékli šaty, napočítali
do deseti a jeden po druhém
proklouzli zpátky do země. Nakonec
v roce 1928 znovu otevřeli za-
hraniční tiskovou kancelář
na horním podlaží šestipatrového
bytového domu, jenž se příhodně
nacházel mezi Kremlem a sídlem
tajné policie – a náhodou stál přímo
naproti Metropolu. Tudíž jste v Šaljapince mohli kterýkoliv den
v týdnu potkat patnáct zahraničních korespondentů dychtících
unudit vás k smrti. A když nenašli žádné posluchače, seřadili se
u baru jako rackové na skalách a krákali všichni najednou. A pak tu
byl onen mimořádný vývoj léta Páně 1929. V dubnu toho roku
zaměstnávala Šaljapinka nikoliv jednu nebo dvě, ale rovnou tři
číšnice – všechny byly mladé, krásné a oděné do šatiček s lemem
nad kolena. S jakým šarmem a elegancí se pohybovaly mezi
návštěvníky a krášlily ovzduší svými útlými siluetami, tichým
smíchem a jemnými závany parfému! Pokud měli zahraniční zpravo-
dajové u baru sklon víc mluvit než poslouchat, číšnice naopak více
poslouchaly, než mluvily, čímž v podniku zavládla dokonalá
symbióza. Samozřejmě, dívky tak činily hlavně proto, že na tom

závisela jejich práce. Jednou týdně povinně docházely do malé šedé
budovy v Dzeržinského ulici, kde si malý šedý mužíček za malým
šedým stolkem slovo od slova zapsal všechno, co slyšely.* Vzbudila
tato laskavá trpělivost číšnic v zahraničních novinářích podezření?
Dávali si větší pozor, jelikož se báli, aby jim omylem nevyklouzla
nějaká neopatrná poznámka?
Právě naopak. Sbor zahraničních zpravodajů slíbil odměnu ve výši
deseti dolarů kterémukoliv ze svých členů, jenž bude předvolán před
Lidový komisariát vnitřních záležitostí. A tak každý přicházel
s nehoráznými provokacemi a začleňoval je do svého klábosení.
Jeden Američan třeba utrousil, že jakýsi rozčarovaný inženýr staví
na zadním dvorku své chaty horkovzdušný balón dle instrukcí Julese
Vernea. Další vyprávěl o tom, jak se nějaký biolog pokouší zkřížit
kuřata s holoubaty a vyšlechtit ptáka, který by ráno kladl vejce
a v noci doručoval zprávy… Zkrátka a dobře, když byly servírky
v doslechu, tihle chlapíci přišli s čímkoliv – přesněji řečeno
s čímkoliv, co by se mohlo dostat do hlášení a s těžkým žuchnutím
přistát na stole v Kremlu. Když hrabě stanul ve dveřích Šaljapinky,
viděl, že dnes je tu ještě veseleji než dřív. Jazzový ansámbl, jehož
úkolem bylo udávat tempo, měl co dělat, aby stačil divokému juchání
návštěvníků, výbuchům smíchu a bujarému plácání po zádech.
Hrabě se prodral vším tím pozdvižením do poněkud klidnější části
podniku (na místo, kde se tyčil velký alabastrový sloup) a za moment
už se k němu nakláněl Audrius s předloktím opřeným o barový pult.
„Dobrý večer, hrabě Rostove.“ „Dobrý večer, Audriusi. Dnes to
vypadá na pořádný večírek.“ Barman kývl k hloučku Američanů.
„Pana Lyonse dnes odvezli na OGPU.“ „Na OGPU! Jak to?“
„Na podlaze Perlovovy čajovny našli podle všeho list psaný jeho
rukou. Obsahoval popis manévrů jednotek a umístění dělostřelectva

na okraji Smolensku. Ale když psaní
položili na stůl a požádali pana
Lyonse o vysvětlení, řekl jim, že si
jen přepisoval svou oblíbenou pasáž
z Vojny a míru.“ 
„Ach, ano,“ usmál se hrabě. „Bitva
u Borodina.“ „Za ten výkon obdržel
slíbenou odměnu a teď zve všechny
na skleničku. Co ale můžu dnes
večer udělat pro vás?“ Hrabě
dvakrát poklepal na barovou desku.
„Neměl byste náhodou absint?“
Audrius nepatrně zdvihl obočí.

Chutě svého zákazníka znal dobře. Věděl, že před večeří si hrabě
rád vychutná skleničku šampaňského nebo suchého vermutu.
Po večeři dává přednost brandy, dokud průměrná noční venkovní
teplota nespadne pod čtyři stupně Celsia. Potom přesedlá na whisky
nebo portské. Ale absint? Za celých deset let, co byl hrabě hostem
tohoto hotelu, si ho ani jedinkrát neporu‑ čil. Vlastně si zřídkakdy
dopřál jakýkoliv ze sirupovitých alkoholických nápojů – a už vůbec
ne ten, jenž má zelenou barvu a podle všeho způsobuje šílenství.
Audrius však dostál své pověsti profesionála, neboť své pře‑
kvapení omezil na onen nepatrný pohyb obočí. „Myslím, že mi tu
ještě láhev zůstala,“ řekl. Pak otevřel bezzárubňové dveře ve stěně
a zmizel v místnosti, kde skladoval dražší a exotičtější lihoviny. 
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GENTLEMAN V MOSKVĚ vypráví příběh ruského aristokrata
žijícího v domácím vězení v luxusním hotelu více než třicet let.
Jak jste přišel na takový námět?
Během dvou desetiletí, kdy jsem se zabýval investicemi, jsem
hodně za svou firmu cestoval. Každý rok jsem strávil několik týdnů
ve světových metropolích. V roce 2009 při příjezdu do hotelu 
v Ženevě, kde jsem se pravidelně ubytovával, jsem poznal některé
lidi, kteří jakoby „zamrzli“ v určité době a současnost jim unikala.  
V té souvislosti mě napadlo napsat román, v němž jeho hrdina je
zavřen ve velkém hotelu, protože za jeho zdmi je ohrožen na životě.
Okamžitě mě napadlo Rusko, kde domácí vazba existovala od
carských dob. V nejbližších dnech jsem si načrtl většinu klíčových
událostí Gentlemana v Moskvě; v příštích několika letech jsem
připravil podrobný přehled a v roce 2013 jsem dal výpověď ze
zaměstnání a začal psát knihu.
Do jaké míry vás Rusko fascinuje? 
Rozhodně nejsem rusofil.  Nemluvím rusky, historii země jsem
nestudoval a navštívil jsem ji jen několikrát.  Ale ve svých dvaceti
letech jsem se zamiloval do ruských klasiků:  Gogola, Turgeněva,
Tolstého, Dostojevského. Později jsem nim přidal avantgardu
počátku dvacátého století – básníka Majakovského, malíře Maleviče
a filmového režiséra Eisensteina. Zdálo se mi, že každý umělec 
v Rusku měl svůj vlastní manifest. Čím hlouběji jsem se ponořil do
psychologie země,  tím víc jsem jí byl fascinován. 
Mohl byste být konkrétnější?
Uvedu třeba Kazaňskou katedrálu. Je dokonalým symbolem ruské
mystiky. Jeho název znamená, že je zasvěcen Kazaňské ikoně
bohorodičky. Chrámů s tímto názvem je v Rusku několik. Významný
je třeba i v Petrohradu. Ale já zůstanu v Moskvě. Dřevěný chrám na
Rudém náměstí z roku 1625 nahradila  v roce 1636 kamenná stav-
ba, postavená carem Michailem Fjodorovičem. V roce 1936, bolše-
vici oslavili 300. výročí jeho vysvěcení tím, že ji nechali zbourat 
a nahradili ji památníkem III. Internacionály.  Ale Peter Baranovský
(1892 – 1984), architekt, který se proslavil nejen obnovou chrámu
Vasila Blaženého na Rudém náměstí, ale i tím, že ještě před
demolicí zpracoval podrobné nákresy katedrály a ukryl je. Po více
než padesáti letech byl podle nich chrám obnoven. Každý aspekt
této historie považuji za fascinující. Samotná katedrála připomíná
nejen ruské dědictví – staré, pyšné a oddané, ale i to, jak ruský lid

může být nemilosrdný a nesentimentální.  Ale co je nejdůležitější,
symbolem  této historie je osamělý jedinec, který s velkým osobním
rizikem pečlivě dokumentoval to, co moc zničila, a navíc s minimál-
ní šancí, že by chrám mohl být někdy znovu postaven. Sovětská
doba je bohatá na kulturní změny a na stoické hrdiny, kteří pracují
izolovaně proti proudu  historie  k dosažení nějaké fiktivní jasnější
budoucnosti.
Toto je váš druhý román odehrávající  se v první polovině
dvacátého století. Je to dáno vaším hlubším zájmem o toto
období?
Můj zájem o počátek dvacátého století není ani odrazem lásky 
k dějinám, ani nostalgií
pro tuto dobu. To, co mě
přitahovalo k tomuto
období, je to, že má cel-
kem blízko k současnosti.
Tedy, že se většině čte-
nářů zdá být známé, ale
na druhou stranu, je  na-
tolik vzdálené, že už ne-
vědí, co se vlastně
odehrálo. To mi dává svo-
bodu prozkoumat úzkou
hranici mezi současným 
a tím, co už je součástí
historie.  

Kazaňská katedrála v roce 1882 a nyní
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Jak jste sbíral prameny pro knihu?
Spíše než bych se zaměřoval na sběr a studium
pramenů, jsem vycházel ze svých pocitů. Jako mladý
muž jsem byl fanouškem dvacátých a třicátých let
minulého století. Dychtivě jsem hltal romány, sledoval
filmy a poslouchal hudbu té doby. Získané poznatky
jsem použil jako základ pro román Pravidla zdvořilosti
(česky Vyšehrad 2018). Podobně jsem psal i knihu
Gentleman  Moskvě. V tomto případě stála na po-
čátku má dlouhodobá fascinace ruskou literaturou,
kulturou a historií. Pro oba romány, jakmile jsem
dokončil první verze, jsem uskutečnil nějaký apliko-
vaný výzkum, abych jemně vyladil detaily.
Získal jste nějakou novou zkušenost při psaní
knihy?
Moje zkušenost s napsáním románu skončila po-
dobně jako zkušenost hraběte s domácím vězením:
hotel se před mnou otevřel a odhaloval stále více aspektů života. Od
okamžiku, kdy hrabě prochází hotelovými dveřmi, se i vyprávění
začíná otevírat. Během následujících dvou stovek stránek popisuji
lidi, objekty, místnosti, vzpomínky a drobné události, z nichž se
mnohé zdají být téměř náhodné. Ale pak, jak se kniha přesune do
druhé poloviny, vy-právění začíná konvergovat do ostře vy-
hroceného  závěru. Jestli  se mi to podařilo, ať posoudí čtenáři.
Je hotel Metropol, který v románu hraje nezanedbatelnou roli,
skutečný?
Ano.  Byl postaven v centru Moskvy v roce 1905 a slouží dodnes.
Dokonce i v sovětské éře představoval jakousi oázu svobody a luxu-
su, i když byl za rohem od Kremlu a pár bloků od ústředí tajné poli-
cie.
Vzhledem k tomu, že Metropol byl v té době jedním z mála dobrých
hotelů v Moskvě, ubytoval se tu každý významnější host. Například
John Steinbeck nebo spisovatelka  Lillian Hellmanová.
Mají některé z postav reálnou předlohu?  
Žádný z hlavních hrdinů románu není inspirován postavou, kterou
bych znal. Ale to neznamená, že bych nepoužil vlastní zážitky. 

Uvedu  tyto tři příklady.
Hra, kterou hrabě hraje se Sofii, pochází z mého dětství. Moje
babička se jmenovala Boston Brahminová. Až do svých sta let žila
ve velkolepém domě. Když jsem ji s bratranci navštívil, uvítala nás
a zavedla do obývacího pokoje. Tajemným hlasem nám sdělila, že 
v místnosti je ukryto několik náprstků a že ten, kdo je najde, dostane
dolar. Tím nás zabavila minimálně na hodinu. 
Jako desetiletý kluk jsem hodil na konci léta láhev se vzkazem
případnému nálezci do Atlantského oceánu. Když jsme se o několik
týdnů později vrátili domů, čekal na mě dopis z New York Times.
Ukázalo se, že moji láhev nalezl Harrison Salisbury, ředitel časopisu
Times. Zůstali jsme v písemném kontaktu a poprvé jsem se s ním
sešel v New Yorku, když mi bylo sedmnáct. Zabýval se v té době
zpravodajstvím z Moskvy a mnohé z jeho vyprávění jsem v románu
také použil. 
Konečně scéna, ve které bouřlivá Anna vyhodí z okna oblečení se
odehrála mezi rodiči krátce po jejich svatbě. Nechám vás, abyste
uhádli, kdo vyšel uprostřed noci na ulici, aby všechny svršky sebral
a odnesl zpět do bytu.

(Ze zahraničních pramenů)



www.dominoknihy.cz

C. L. Taylor
ÚTĚK

Jo Blackmoreovou požádala neznámá žena o sve-
zení. Jo se jí rozhodla vyhovět, ale brzy svého roz-
hodnutí litovala. Podivná pasažérka totiž zná její
jméno, zná i jejího manžela Maxe a navíc má u sebe
rukavici, která patří Joeině dvouleté dceři.
To, co započne jako neurčitá obava, se brzy přemění
na peklo. Proti Jo se spikne policie, sociálka 
a dokonce i vlastní manžel. Všichni prohlašují, že je
špatná matka. Jo protestuje, považuje celou situaci
za tragické nedorozumění, a dlouho věří, že se vše-
chno nějak racionálně vysvětlí.

Když jí však úřady začnou vyhrožovat odebráním dcery, protože podle jejich mínění
není způsobilá plnit rodičovské povinnosti, Jo pochopí, že nastal čas jednat. Probere
všechny možnosti, které se nabízejí, a rozhodne se pro jedinou z nich, která jí i malé
Elise může zaručit bezpečí.
Jo už ví, že jediným řešením je útěk.

Překlad: Zuzana Pernicová
Vázaná, 368 stran, 349 Kč, ISBN: 978-80-7498-258-3
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Měla byste si dávat pozor na dceřiny
věci. A na dceru...

Ukázka z knihy a rozhovor s autorkou na dalších stranách
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Pro mého syna 
Setha Halla 
Miluju tě a vždycky
budu

1. kapitola
Někdo jde za mnou, vytrvale se mnou drží krok. Na patře mě
zaštípá vůně ženského parfému – silná omamná kombinace pižma
a nějaké květiny. Snad lilie, anebo jasmínu. Dotyčná se na mě
nalepila tak těsně, že kdybych se zničehonic zastavila, narazila by
mi do zad. Proč mě prostě nepředejde? Tahle ulice zastrčená
vzadu za univerzitou je poklidná, lemuje ji řada parkovacích míst
a chodník je dost široký na to, aby po něm šli dva lidé vedle sebe.
Zrychlím. Elisa už je ve školce určitě poslední, sama samotinká,
a nejde jí do hlavy, kde vězím. Chtěla jsem odejít z práce na minutu
přesně v pět, jenže za mnou přišla jedna studentka a v kanceláři se
mi rozbrečela. Prý neodevzdala včas seminární práci a hrozně se
bojí, že ji učitel z kurzu vyhodí. Nemohla jsem ji tam v takovém
stavu nechat a odkráčet. Musela jsem ji uklidnit. Odcházela ode mě
s úsměvem ve tváři, ale mě v podpaží štípal pot. Bylo čtvrt na šest.
Nikdy neodcházím z práce takhle pozdě. Prostě nikdy. K autu už mi
chybí jen nějakých sto metrů. Ani ne za minutu vklouznu dovnitř,
zabouchnu za sebou dvířka, rozvrčí se motor a spustí se muzika.
Budu v bezpečí. Všechno bude v pohodě. Ještě padesát metrů.
Žena za mnou ztěžka oddechuje. Taky zrychlila. Dvacet metrů.
Ucítím na kabátu slabý tah; hmátla po mně, ale nepovedlo se jí
látku uchopit. Deset metrů. Vkročím do ulice, mířím ke dveřím na
straně řidiče a pořád mě pronásleduje klapot vysokých podpatků.
Sáhnu do kapsy pro klíče, ale nahmátnu jenom zmačkaný papírový
kapesník, pytlíček hrozinek a obaly od bonbónů. Zajedu rukou do
druhé kapsy a konečně zavadím o klíče. Sotva je sevřu v prstech,
na rameni mi přistane ruka. Srdce mi vyletí až do krku, prudce se
otočím a zvednu před sebe ruce v obranném gestu. „Jejda!“ vykulí
oči blondýna asi tak v mém věku a uskočí ode mě. Má na sobě tlus-
tou bundu, přiléhavé džíny a boty na podpatku. „Jenom jsem se vás
chtěla zeptat na cestu.“ Všechen strach mě v jediném rozechvělém
výdechu opustí. Chce se mě zeptat na cestu. Upírá na mě oči obta-
žené silnou černou linkou. „Nevíte, kde staví autobus, co mě dove-
ze do Brecknock Road?“ Projede mnou úžas. „Brecknock Road?
Tam bydlím.“ „Jo? To je mi ale náhoda.“ Na první pohled mi
připadalo, že je jí něco přes čtyřicet jako mně, ale s hladkým čelem
a klenutým obočím kontrastují povislé tváře a zvrásněná kůže na
krku, které naznačují, že bude nejmíň o deset let starší.
Sjede pohledem k mojí ruce opřené o okénko auta. „Nejedete tam
náhodou?“ „Prosím?“ „Do Brecknock Road. Nehodila byste mě
tam?“ Nevím, jak zareagovat. Rozhodně ji u sebe v autě nechci. Ne
když jsem v tomhle stavu. Potřebuju se před příjezdem do
mateřské školky uklidnit. Nechci, aby mě Elisa viděla takhle
rozhozenou. Blondýna stočí zrak k chodníku, po kterém jde mladý

kluk v těžkém kabátě. Zaobírá se telefonem a nevnímá svět kolem.
„Úplně jako můj syn a dcera – ti taky v jednom kuse čučí do
mobilu,“ prohodí blondýna žoviálně, když mladík zmizí za rohem
a zase jsme samy. Buď vůbec nepostřehla, jak mě svou žádostí
zaskočila a jak je mi to proti srsti, anebo je jí to fuk. „No… víte…“
Zastrčím klíč do zámku. „Nezlobte se, ale nejedu přímo domů.
Potřebuju napřed vyzvednout dceru ze školky a –“ „Elisu, viďte?“
Krve by se ve mně nedořezal. „Prosím?“ „Takové krásné jméno.
Kapku staromódní – ale taková teď frčí, nemám pravdu? Moje
snacha chtěla pojmenovat dceru Ethel. No jen si to představte –
Ethel!“ „Jak víte, že…“ Důkladně si prohlížím její tvář, ale ne, nepři-
padá mi ani trochu povědomá. Přísahala bych, že jsem tuhle ženu
v životě neviděla. „Nezlobte se, ale my se známe?“ Uchechtne se
– je to takový chrčivý, hrdelní zvuk – a podá mi ruku. „Omlouvám
se, že jsem se hned nepředstavila. Jsem Paula, Johnova máma.
John bydlí v ulici kousek od vás. Vídám vás s vaší holčičkou, když
ráno nastupujete do auta –  chodím tou dobou s vnučkou do parku.
Občas ji hlídám. Jsem z Tauntonu. Zas tak často do Bristolu
nejezdím.“ Významně se zahledí na moje auto. „Tak svezete mě?
Když už teď víte, že nejsem sériová vražedkyně?“ Ochromila mě
nerozhodnost. Nikoho jménem John neznám, ale naše ulice je
dlouhá. Odmítnout tu ženu by bylo nezdvořilé a navíc si nechci
znepřátelit nikoho ze sousedů; vždyť je to taková příjemná ulice.
Jenže takovéhle věci prostě nedělám. Věci, které se vymykají
rutině. „Prosím,“ naléhá. „Mám dneska večer hlídat vnučku a John
si bude dělat starost, kde jsem.“ Bleskově se rozhodnu. Bude rych-
lejší ji svézt než to odmítnout a riskovat, že budu muset marnit čas
dalším dohadováním. „No dobře. Ale vysadím vás u školky. Není to
od Brecknock Road daleko.“ „Díky. Moc si toho vážím.“ Čeká, až
odemknu dveře řidiče, pak obejde auto a nasedne vedle mě. Zapnu
si pás a strčím klíč do zapalování. Paula na sedadle spolujezdce po
pásu nesáhne. Místo toho přejede dlaní palubní desku, pak stiskne
otvírání palubní přihrádky a otevře ji. Přehrabuje se uvnitř, odsouvá
cédéčka, účtenky a manuály, načež se natáhne dolů a ohmatává
spodní stranu sedadla. Nevěřícně na ni zírám. Když se otočí
a propátrává pohledem prostor pro nohy u zadního sedadla,
zeptám se jí: „Hledáte něco?“ Ignoruje mě. Přeleze na zadní se-
dadlo, strčí ruku za Elisinu autosedačku a pod ni, pak nadzvedne
odkládací poličku za sedadlem a nakoukne do kufru.
„Paulo…,“ odepnu si pás. „Nechte toho, prosím vás.“ Ohlédne se
po mně, rty stažené do úzké linky a oči zúžené. „Neříkejte mi, co
mám dělat, Jo.“ Ta proměna mi vyrazí dech; už ani trochu nepůsobí
veselým přátelským dojmem. Lhala mi. Nemá syna jménem John,
který bydlí v naší ulici. Nikdy se s vnučkou neprocházela v Pe-
rrettově parku. A já jsem se jí rozhodně nepředstavila. „Chci, abyste
vystoupila,“ pronesu co nejklidněji. Pousměje se, urovná si bundu
a uvelebí se na zadním sedadle. Levou ruku ležérně přehodí přes
vršek Elisiny autosedačky. „Vaše dcera je krásná holčička,“ prone-
se tlumeně, ale tak, abych ji slyšela. „Že mám pravdu, Jo?“ Z očí jí
čiší taková zloba, že mi uvízne dech v hrdle. „Vypadněte,“ poručím
jí. Na konci ulice se objevil nějaký muž. Když otevřu dveře
a zakřičím, uslyší mě. Paule neunikne, kam se dívám. „Ale no tak.
Nemusíte se hned chovat tak neurvale. Něco hledám, to je všecko.
A mám dojem, že váš manžel by mohl vědět, kde to je.“ Ztuhnu.
„Max? Co to má společného s Maxem?“ 
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Chci, aby v každé
scéně byl konflikt...
Útěk je vaším čtvrtým románem. Kdy jste se rozhodla stát se
spisovatelkou?
Psát jsem toužila od dětství. Nesmírně mě inspiroval seriál Enid
Blyton The Magic Faraway Tree, který ve mně probudil
představivost. Když mi bylo osm let, vydal tehdy devítiletý Jayne
Fisher seriál Zahradní gang. Cítila jsem, že bych něco podobného
také dokázala. Do nakladatelství Ladybird poslala svůj ilustrovaný
rukopis a zakrátko mi přišel odmítavý dopis. Přecenila jsem své
schopnosti. Nicméně jsem to zkusila znovu v jedenácti letech, 
a opět neúspěšně. O dvacet čtyři let později jsem poslal můj první
dospělý román agentovi a on mi nabídl zastoupení. Trvalo to ještě
nějaký čas, než kniha vyšla a mně se splnil už dětský sen. 
Žila jste delší dobu v Brightonu a pak se přestěhovala. Jak to
změnilo váš život? 
Můj život je teď velmi odlišný. V Brightonu jsem se svými přáteli 
a spolupracovníky vedla čilý společenský život, ale teď, jsem
matka, na to tolik času nezbývá.  která dělá školu každý den, se
setkávám s různorodějšími lidmi. Žiju ve vesnici Knowle a je to
fascinující místo. Žije zde mnoho různých typů lidí, kteří mají určitý
smysl pro komunitu.  Něco podobného jsem ještě nezažila. 
Tuto zkušenost popisuji i ve svých knihách. Ve Zmizelém jsem si
představovala, jak by se taková komunita semkla, aby pomohla
rodině se ztraceným dítětem. V Útěku jsem se zaměřila jsem se na
osamělou ženu, která trpí agorafobií (strach z veřejných pros-
tranství). Život kolem ní se rozpadá a ona se stává spíš jeho
pozorovatelem než účastníkem.

Celkový počet prodaných výtisků vašich prvních tří titulů
(česky vyšly rovněž v nakladatelství Domino) přesáhl milión
kusů. Ovlivnil tento skvělý úspěch psaní dalšího románu –
tedy Útěku? 
Popularita je dvojitý meč. Je úžasné, že mé knihy čte tolik lidí, ale
strašně to zavazuje. S tímto vědomím jsem také přistupovala 
k Útěku.  Bylo mi jasné, že obrovské množství lidí má nějaké
očekávání, které nesmím zklamat. Když jsem psala první knihu, tak
to bylo jiné. Obelhávala jsem se jsem se přesvědčováním sebe
sama, že to stejně nikdo nebuide číst. Ale stejně jsem to nemohla
brát vážně, i když tlak ze zodpovědnosti to zmírňovalo. Kniha má
smysl jen tehdy, když si najde čtenáře. 
Vaše thrillery jsou plné napětí a velká část dějové linky se
odehrává v hlavách hrdinů. Je to obtížné psát tímto
způsobem? 
Nejsem spisovatel, kterého těší tvořit popisné pasáže. Proto jsou
mé romány lehké a přehledné.  Ráda se soustřeďuj na děj a dialog.
Snažím se také zajistit, aby v každé scéně došlo ke konfliktu. Mým
cílem je, aby mí čtenáři neklidně otáčeli stránky dlouho poté, co už
měli jít spát.
Co bylo předoprazem hlavní postavy Útěku, Jo Blackmore, 
a její děsivé situace? 
Sleduji Avon a Somerset Constabulary na Facebooku a všimla si,
že požádali o pomoc při hledání ženy, která se svým malým synem
utekla, místo aby se obrátila na soud, který by její situaci řešil.
Veřejnost ji podporovala a chápala to tak, že že ho vlastně
ochraňuje, když utíká.
To mě vedlo k přemýšlení, jak bych se asi cítila, kdybych musela
utíkat, aby mé dítě bylo v bezpečí. Svůj strach jsem předala Jo
Blackmore a pak jsem jí učinila ještě více trýznivý život tím, že jsem
ji impalntovala agorafobií. 
Jaká je nejlepší kniha, kterou jste si nedávno přečetla? 
To je těžké rozhodnutí, ale musím zmínit knihy Liane Moriartyové.
Jsou zábavné, vtipné, čtivé. Liane Moriarty  umí popsat jakýkoli
detaila života tak, že vás donutí úsmívat se nebo si pomyslet „ach
bože, dělám to také tak“?

(Ze zahraničních pramenů)

C. L. Taylor poslala svůj první rukopis do nakladatelství,
když jí bylo osm let. Odmítnutí ji nezlomilo; psala dál, ale
dlouhá léta jen pro sebe. Teprve když BBC vyhlásila soutěž
pro začínající autory, odhodlala se svou tvorbu předložit
světu podruhé. Tentokrát uspěla a její povídka byla
zařazena do antologie britských literárních talentů.
Během následujících dvou let byly její povídky publikovány
tolikrát, až sama autorka ztratila přehled (k čemuž se nera-
da, ale dobrovolně přiznává). Stejně tak nedokáže říct, kolik
nominací či literárních cen v tomto období své spisovatelské
kariéry posbírala. S jistotou ví jediné: že teprve opakované
úspěchy, které sklidila za povídkovou tvorbu, ji podnítily 
k napsání románu.
Bylo to velmi dobré rozhodnutí, protože její psychologické
thrillery patří mezi to nejlepší, co v tomto žánru momentálně
vychází. 



Jevgenij Vodolazkin
LEtEc

Hrdinou románu  Letec  je člověk, o němž se
dá říci, že je tabula rasa: jednoho dne se
probudí na nemocničním lůžku a jediné, 
co ví, je fakt, že nic neví – ani jméno ani kým
je nebo kde byl. Doufá, že historii svého
života obnoví tím, že si začne nahrávat kusé
vzpomínky, které se mu začínají zobrazovat:
Petrohrad na počátku dvacátého století,
dětství na předměstí v Siverskom a Aluště,
vysoká škola, první lásky, revoluce z roku
1917, láska k letectví... Ale jak je možné, že si vybavuje přesné detaily 
každodenního života, fráze, vůně a zvuky z tak dávné doby, když se píše rok 1999?

Vázaná, 416 stran, 399 Kč, EAN: 9788073907075 

http://www.knihyomega.cz/eshop-letec.html

„Brilantní příběh. Autor 
nechal naplno rozehrát svůj 
jedinečný talent.“
Booklist  

Dobrovský s. r. o., Na Strži 1683/40, 140 00 Praha 4, 
e-mail:nakladatelstvi@knihydobrovsky.cz, www.knihyomega.cz 
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James Patterson
ŠeSTNáCTá leŽ
Opětné setkání s manželem nabralo pro
lindsay úplně jiné obrátky – místo
romantické večeře se jim podaří zne-
škodnit nelítostného atentátníka. Ovšem
zbývá ho usvědčit, což může být vzhle-
dem k jeho vychytralosti vražedné. 
S blížícím se soudem je lindsay nucena
znovu propírat šokující minulost a neví,
komu věřit, aby se neocitla sama na lavi-
ci obžalovaných.

Vázaná s přebalem, 304 stran, 299 Kč, 
eAN 9788075436498

https://www.alpress.cz/sestnacta-lez/
Rozhovor s autorem na následující straně

Zakoupit můžete zde

James Patterson (22. 3. 1947) 
je americký spisovatel. 
Stal se nejprodávanějším
současným autorem pro děti. 
Prodal více než 300 milionů výtisků
svých knih.
Studoval anglický jazyk na
Manhattan College a Vanderbilt
University v Nashville ve státě
Tennessee. V současné době žije 
se svou ženou Susan a synem
Jackem v Palm Beach County 
na Floridě. Vydává několik knih
ročně. Píše detektivky, thrillery,
fantasy i knihy pro mládež.



„Nemyslím si, 
že někdo vyrůstá,
aniž by si někdy
prožil nějaké
utrpení. Je to
nevyhnutelná
součást života. 
A kdo získal dar
vcítit se do jiných
lidí a z jejich
příběhů vybrat 
to nejdůležitější 
a originálně to
popsat, obohatí nejen je, ale i sebe.“  
Jméno James Patterson není čtenářům 
v mnoha zemích neznámé. Za jediný rok
vydá více románů v než většina spisovatelů
za celý život. Jeho jméno se objevuje hned
po Tayloru Swiftovi a hudební skupině One
Direction jako třetí mezi stovkou celebrit.na
seznamu Forbes. Až za ním se umísťují
LeBron James, Beyoncé a Adele. 

Odkud čerpáte energii pro vaši rozsáhlou tvorbu? Je to z četby
nebo máte ještě nějaké další zdroje? 
Hodně čtu, alespoň dvě knihy týdně, ale také noviny a časopisy.
Můj syn Jack alespoň jednou za měsíc mi připraví jakýsi playlist, na
němž doporučuje, co by mi nemělo uniknout. Hodně spolu hovo-
říme, diskutuji i s jeho přáteli. Musím přiznat, že asi víc, než by o to
oni sami stáli. Rád mám také filmy.
Co byste si rád sebou vzal do posmrtného života? Ale nesmělo
by to být víc než tři věci...
Knihovnu, pokud se počítá jako jeden objekt. Také tužku a papír. 
V posmrtném životě mám totiž v plánu  napsat každý rok dvakrát
tolik knih než dosud.
Pokud byste nemohl být sám sebou, ale postavou z románu,
koho byste si vybral? 
Pravděpodobně bych chtěl být Peter Pan. Vždycky patřil k mým
oblíbeným postavám. A kdo by nechtěl létat?

Čeho se bojíte? 
Nedostatku času. Nebo že mě pohřbí ve mé pracovně pod všemi
rukopisy...
Existuje píseň, která vám vhání slzy do očí? 
Nejsem člověk, který by plakal při poslechu písně, ale kdybych
musel vybrat jednu, řekl bych Elvisova „Love Me Tender“. Je trochu
nadčasová.
Kdybyste byl Achab, kdo nebo jaký by byl váš Moby Dick? 
Lidé ztrácejí zájem o čtení. A aby tomu tak nebylo, to je má
nekončící bitva. Doufejme, že mě nedostane na dno moře.
Jak si uchováváte pokoru poté, co zažijete takový monu-
mentální úspěch? 
Upřímně řečeno, můj příští příběh mě vždy strašně zneklidňuje,
moc o něm přemýšlím. A možná i díky tomu nacházím při psaní
stále něco nového, a to mě ochraňuje před namyšleností. Vymýšlel
bych příběhy, i kdybych nedosáhl úspěchu.
Vynaložil jste spoustu času a úsilí na podporu nezávislých
knihkupců. Jde o ohroženou profesi? 
Před několika lety jsem měl opravdu strach, že nejméně polovina 
z nich zkrachuje.Teď se jim daří lépe, ale vždy to bude těžké
podnikání. Jednou z věcí, které dělám, je to, že knihkupcům
rozdávám vánoční bonusy. Nejhezčí dopisy, které dostávám, jsou
zpravidla od nich.Třeba v jednom jsem si přečetl: „Děkuji vám moc
za bonus, umožnil mi  jít k zubnímu lékaři.“ V takové situaci mnozí
z nich žijí. Jde o lidi tvrdě pracující, ale za málo peněz, a to není
ideální. Opravdu potřebují pomoc...
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Vaše romány s Alexem
Crossem dominují žebříč-
kům bestsellerů. V češtině
teď nakladatelství Alpress
vydává Citlivé místo.
Hlavní hrdina v něm čelí
problému, s nímž se dosud
nesetkal a zažívá pocit
totální bezmoci.
Vzpomenete si na to, jak
se tato postava zrodila?
Mí prarodiče měli malou re-
stauraci. Rád jsem tam za
nimi chodil a vzpomínám na
kuchařku, byla to afroame-
ričanka.  Strávil jsem s ní a s její rodinou spoustu času. Aura té
domácnosti mi zřejmě utkvěla v povědomí a o mnoho později
vystoupila na povrch. Odtamtud někde se mi začaly objevovat
Alexovy obrysy. Ale takhle to není jen s ním, podobně pramení i jiné
příběhy. 
Proč jsou vaše kapitoly tak krátké?  
Je to styl, který jsem přijal. Začalo to knihou s názvem Midnight
Club. Má metoda spočívala v tom, že jsem napsal počáteční návrh,
načrtnul hlavní děj a pak pracoval na jazyku a podrobil mu detail 
a popis. Ale uprostřed práce na The Midnight Club jsem si znovu
pročetl rámcový plán a líbil se mi tak, jak to bylo: bez dlouhých
scén, nastavování pasáží nebo rozvoje charakteru. Začal jsem
tomu říkat hovorové vyprávění. Nemá okázalé věty, obejde se bez
detailů. Nevím, jestli takto píší knihy i jiní. Ale neexistuje důvod,
abych tak nepsal já. Dávám si pozor, aby v mých knihách nezůstaly
pasáže, které čtenář přeskočí.  Děj se v rozvíjí v kapitolách, které
nemají víc jak čtyři strany, spíš jen dvě. První titul s  Alexem
Crossem, kdy jsem s touto metodou začal, má 117 kapitol na 374
stranách.
Co říkáte kritikům jako je Stephen King, kteří tvrdí, že nejste
dobrý prozaik?
Možná nejsem skvělý prozaik. Jsem vypravěč příběhů. Existují ti-
síce lidí, kteří nemají rádi to co dělám. Naštěstí také existují miliony
lidí, kteří si mé knihy rádi přečtou.
Když píšete, máte tendenci dokončit jednu knihu a pak začít
další, nebo pracujete najednou na několika projektech?
V poslední době pracuji na třech nebo více projektech současně. 
Z nějakého důvodu je to pro mě velmi pohodlné. 
Mají některé z postav vašich románů reálný předobraz?
Určitě. Zlatý retrívr. 
Proslavil jste se svými knihami o zločinu ze série s Alexem
Crossem, detektivkami s ženskými hrdinkami, kriminálními

příběhy s Michaelem Be-
nnettem. Napsal jste také
skvělé sci-fi, romantické
romány a fantasy.  Mnohé
by pak mohla překvapit
vaše rozsáhlá tvorba pro
děti. Co vás k ní vedlo?
Když bylo mému synovi
Jackovi asi osm, knížky ho
vůbec nezajímaly. Ani jeho
přátelé ve škole z nich nebyli
nijak nadšení. Říkal jsem si,
jak je to možné, že jeden 
z nejprodávanějších autorů 
v zemi má dítě, které o knihu

nezavadí. Co se děje s našimi dětmi obecně? Je to problém, který
musíme řešit? A samozřejmě jsem si rychle uvědomil, že ano.
Takže v létě jsem mu s maminkou řekl, že bude číst každý den.
Pomohli jsme mu najít knihy, o kterých jsme si mysleli, že by se mu
líbily, a do konce léta Jack řekl, že se při čtení nenudí a příští léto
už byl z knih nadšený. K nápadu napsat mu nějakou sám, už neby-
lo daleko. A když jsem zjistil, že knihy čte nejen můj syn, ale i děti
v mnoha zemích, způsobilo mi to radost a psát pro mladé je pro mě
potěšením.
Ale tak jednoduché to zas není. Záleží především na rodičích, aby
svým dětem pomohli najít cestu ke knihám podle jejich zájmu.
Skutečně jenom na rodičích? 
No to asi ne. Důležitá je škola. A pak také osobní příklad. Děti stráví
hodně času u počítače a u televize, a tak když na obrazovce vidí,
jak je jejich sportovní nebo pěvecký idol nadšený z nějaké knihy,
zatouží si ji také přečíst.
Víme, že NBA All-Star a hráč Miami Heat  Dwyane Wade se 
k vám připojil v propagaci čtení. Kdo jsou další celebrity? 
Podporuje mě třeba Julie Andrewsová se svou  dcerou nebo man-
želé  Obamovy.  Žiju myšlenkou uspořádat světový den čtení, kdy
děti budou moci přijít do libovolného knihkupectví a zadarmo si zde
vybrat knihu, jako to už dělají ve Velké Británii.
Která kniha inspirovala ke čtení nebo psaní vás? 
Když jsem studoval na vysoké škole, přivydělával jsem si na
nočních směnách v nemocnici. Během těchto nocí jsem začal číst
dobré knihy a pak i psát. V bdělém stavu jsem se udržoval pitím
kávy…, hodně kávy. Jako zázrakem se mi objevila jména Jean
Genet, Eugene Ionesco, James Joyce. U nich se zrodila má láska
ke čtení. Abych byl upřímný, mrzí mě, že se to nestalo dříve. 
Píšu takové knihy, aby se líbily všem „dětem“ od 10 do 110 let. Mým
cílem je obrátit všechny na čtení, aby mohli říci: „Miluju tu knihu ...
dejte mi další!“

(Volně podle zahraničních pramenů)
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Bob Dylan
KroniKy i.
Legendární americký písničkář Bob Dylan
vzpomíná na počátky své kariéry, kdy 
v roce 1961 přišel do new yorku. 
Bravurním, vtipným a osobitým stylem,
stejně okouzlujícím a magnetizujícím,
jako jsou texty jeho písní či barva jeho
hlasu, vzpomíná autor na Manhattan 
a magickou čtvrť umělců Greenwich
Village, na new orleans, Woodstock nebo
Minnesotu. Dylanovýma očima a skrze je-
ho břitké výroky získáváme obraz za-
kouřeného, zhýralého a neustálého živé-
ho a tepajícího new yorku, místa, které
bylo možností pro nové talenty, v li-
teratuře i hudbě, kde vznikaly hudební
kluby a scény, zkrátka kde bylo možné
cokoli.

Překlad: Jiří Popel

Vázaná, 276 stran, 298 Kč, 
EAn: 9788025724002

https://www.kosmas.cz/knihy/234117/kroniky-i/
Zakoupit můžete zde

Ukázka z knihy na následující straně
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Lou Levy, šéf vydavatelství Leeds Music, mě vzal taxíkem do
secesního sídla řádu Delfských rytířů na západní Sedmdesátou
ulici, aby mi tam ukázal miniaturní nahrávací studio, kde Bill Haley
se skupinou His Comets nahráli „Rock Around the Clock“ – a pak
do restaurace Jacka Dempseyho na Osmapadesátou a Broadway,
kde jsme se usadili v červeném koženém boxu s výhledem na ulici.
Lou mě představil Jackovi Dempseymu, vynikajícímu boxerovi.
Jack na mě zahrozil pěstí. „Na těžkou váhu teda nevypadáš,
mladej, budeš muset krapet přibrat. A budeš se muset taky začít
trochu líp oblíkat, jako frajer – teda ne že bys v ringu potřeboval
zrovna moc hadrů. A nesmíš se bát ji někomu pořádně ubalit.“
„Není boxer, Jacku. Skládá písničky a my mu je budeme vydávat.“
„Jo? Aha. Tak doufám, že je jednou uslyším. Hodně štěstí, mladej.“
Venku fi čel vítr, proháněl po nebi roztroušený útržky mraků, mezi
červenými lucernami vířil sníh a kolem okna restaurace spěchali
zachumlaný městský týpci – prodavači s kožešinovýma klapkama
na uších se mohli přetrhnout, aby nalákali kupce do obchodů,
stánkaři pekli kaštany a z kanálů stoupala pára. Nic z toho mi
nepřipadalo důležitý. Zrovna jsem podepsal smlouvu se spo-
lečností Leeds Music, a dal jim tak práva na vydávání svých pí-
sniček, ale zase tak moc to neznamenalo. Moc jsem  jich totiž ještě
nesložil. Lou mi dal zálohu sto dolarů za budoucí tantiémy, já
podepsal formulář a byl jsem v pohodě. John Hammond, jenž mě
přivedl do Columbia Records, mě vzal za Louem a požádal ho, aby
se o mě postaral. Hammond sice slyšel jen dvě moje původní věci,
ale měl tušení, že napíšu další. Když jsme se vrátili do Louovy
pracovny, otevřel jsem futrál, vytáhl kytaru a začal si brnkat. 
V místnosti byl docela binec – stohy škatulí s notový-
mi party, nástěnky s rozvrhy nahrávacích sekvencí
různých hudebníků, černý gramofonový desky,
matrice s bílýma nálepkama, podepsaný fotky
estrádních umělců, blyštivý portréty – Jerry Vale, Al
Martino, The Andrews Sisters (jednu z nich si vzal
Lou za ženu), Nat King Cole, Patti Pageová, The
Crew Cuts –, pár velkých stojacích kotoučových
magnetofonů a velkej tmavohnědej dře-věnej psací
stůl se změtí dalších drobností. Lou vzal mikrofon,
položil ho přede mě na stůl, zapojil ho do jednoho 
z magneťáků  a nepřestal přitom žvejkat obrovskej
exotickej doutník. „John do tebe vkládá velký naděje,“
řekl Lou. Tím Johnem myslel Johna Hammonda,
výtečnýho vyhledávače nových talentů a objevitele
takových hvězd, jako byli třeba Billie Holidayová,

Teddy Wilson, Charlie Christian, Cab Calloway, Benny Goodman,
Count Basie nebo Lionel Hampton. Umělci, co dělali muziku, která
rezonovala s americkým životem. Hammond je všechny představil
veřejnosti, a dokonce i řídil poslední nahrávací session Bessie
Smithové. Byl to legendární aristokrat ryze amerického ražení.
Jeho matka pocházela z rodiny průmyslovýho magnáta
Vanderbilta a John vyrůstal v bavlnce a poklidu vyšší společnosti.
Jeho to ale neuspokojovalo a rozhodl se zasvětit život hudbě, své
největší lásce, a ze všeho nejraději zvonivýmu rytmu odvazovýho
jazzu, spirituálů a blues. Byla to hudba jeho srdce a byl ji s to bránit
vlastním tělem. Nikdo se mu nedokázal postavit do cesty a John
nikdy neměl moc času nazbyt. Nemohl jsem uvěřit, že sedím 
v jeho pracovně. To, že mi zařídil nahrávací smlouvu s firmou
Columbia Records, bylo naprosto neuvěřitelné. Kdybych to někde
vyprávěl, lidi by si mysleli, že si vymejšlim. Columbia bylo
nejslavnější a nejprestižnější hudební vydavatelství v zemi a už
pouhej fakt, že jsem překročil jeho práh, byl pro mě závažnou
událostí. Abyste tomu rozuměli: folkovou muziku tehdy všichni
význační vydavatelé považovali za pokleslej a druhořadej žánr 
a vycházela jen u malých fi rmiček. Velké nahrávací společnosti tu
byly jen pro elitu a její patřičně vydezinfi kovanou a pasterizovanou
hudbu. Někdo jako já se tam mohl dostat jen za mimořádných
okolností. Ale John byl mimořádnej člověk. Nedělal žádné
amatérské desky, ani nenahrával žádné amatérské umělce. Byl
nesmírně předvídavej, slyšel mě hrát a zpívat, cítil mý myšlenky 
a měl neochvějnou víru v mou budoucnost. Řekl mi, že ve mně vidí
pokračovatele dlouhé tradice blues, jazzu a folku, a ne nějakej
novotářskej mladej zázrak, kterej balancuje na hraně mezi styly.
Ne že by v té době nějaká ostrá hrana mezi styly vůbec existovala.
Na konci padesátých a začátku šedesátých let působila americká
hudební scéna pěkně ospalým dojmem. Na dobu, kdy do ní vdech-
li Beatles, Who nebo Rolling Stones novou vzrušující životní mízu,
si musela ještě několik let počkat. V té době jsem hrál trochu
drsnější folkový věci šmrncnutý ohněm a sírou a nemusel jsem
zrovna uspořádat anketu, abych zjistil, že nepřipomínají nic, co
mohl v tý době člověk slyšet z rádia – že se prostě nezaprodávaj
komerci, ale John prohlásil, že komerční úspěch není jeho priori-
tou a že chápe všechny dopady toho, co dělám. ...



Catherine Merridaleová
Lenin ve vLaku
kniha Lenin ve vlaku sleduje průběh Leninovy cesty 
z curyšského exilu přes válkou rozvrácené německo
na sever k hranicím Laponska až po závěrečné nadše-
né uvítání revolučními davy na Finském nádraží v Pe-
trohradu. autorka v ní propojuje příběh zaplombova-
ného vlaku i jeho svérázných cestujících s liberální
únorovou revolucí v Rusku. Detailně zobrazuje vzá-
jemné průniky obou událostí. Při putování ve stopách
Lenina vracejícího se po mnoha letech do vlasti vyu-
žívá nepřebernou škálu soudobých očitých svědectví.
Pro mnohé byl Lenin jen „užitečný hlupák“, jiní oče-
kávali, že bude bez meškání uvězněn nebo zlikvidován,
a zbytek byl přesvědčen, že má v praxi pramálo stou-
penců a ještě menší vliv. Jak dnes víme, všichni se 

v tom fatálně mýlili. nebýt geniálního nápadu několika německých úředníků umožnit nejpro-
slulejšímu revolučnímu radikálovi vladimiru iljiči Leninovi, ukrývajícímu se v neutrálním
Švýcarsku, odcestovat do vlasti, pak by možná v carském Rusku nedošlo k rozpoutání
takového chaosu, jenž nakonec vedl k rozvrácení země a nastolení brutální bolševické
diktatury. 
Překlad: Daniela Orlando
vázaná, 264 stran, 348 kč, ean: 9788025723722

https://www.kosmas.cz/knihy/234127/lenin-ve-vlaku/
Ukázka a rozhovor s autorkou na následujících stranách
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1. TEMNÉ SÍLY
„Dnes ministrem – zítra bankéřem; dnes bankéřem – zítra
ministrem. Na válce vydělává hrstka bankéřů, která vládne
celému světu.“ V. I. Lenin

Britský důstojník Samuel Hoare odjížděl do Ruska v březnu
1916. Revoluční socialismus byl tím posledním, co ho zajíma-
lo. Kdyby se ho někdo zeptal, nejspíš by zamumlal, že chtěl být
vojákem (po vyhlášení války Německu byl mezi prvními, kdo se
hlásili k norfolskému jezdeckému pluku), ale nástup do činné
služby v jeho případě vylučovala celková tělesná slabost. Místo
toho ho ve věku šestatřiceti let naverboval sir Mansfield Smith-
Cumming (legendární „agent C“), aby pracoval pro britskou tajnou
službu SIS v hlavním městě Ruska Petrohradu. Zatímco ostatní
příslušníci jeho společenské vrstvy bojovali v zákopech, Hoare se
vzdělával ve špionáži, cenzuře a šifrování. Nejspíš experimentoval 
i s převleky. Jeho nový šéf na nich byl závislý a dával si je šít 
u Williama Berryho Clarksona, který provozoval prodejnu
divadelních potřeb ve Wardour Street v Soho. Hoare byl pověřen
nelehkým úkolem. Měl zjistit, zda ruští spojenci Británie dodržují
svou část dohody o válečné obchodní blokádě Německa. Britům na
tom obzvlášť záleželo, protože doufali, že po vyhrané válce pro-
niknou na ruský trh. Mezitím se také vynořily obavy, že zbylé
obchodní vazby mezi Ruskem a Německem by mohly sloužit jako
zástěrka pro špionáž a možná i sabotáž. Hoare měl monitorovat
složení ruského dovozu, obchodníky, trhy i veškeré stížnosti na
nedostatek zboží ve spolupráci s chaotickým ruským výborem pro
omezení obchodu s nepřítelem. Jeho dalším úkolem v ruské me-
tropoli bylo důkladně a kriticky prozkoumat fungování britské roz-
vědky, což sice může budit dojem vojenské záležitosti, ale i v tomto
případě měl mít na paměti obchodní perspektivu. „Pevné postavení
v Rusku,“ jak  Hoarovi před odjezdem vysvětlil ředitel ruské sekce v
Londýně Frank Stagg, by se mohlo stát zdrojem „podkladů nutných
k naservírování nejednoho chutného sousta nejen britské vládě, 
271. T EMNé SíLy ale i významným zájmovým uskupením v londýn-
ských finančních a obchodních kruzích“.4) Byla to práce vyžadující
takt. Už jen proto, že pravými odborníky na Rusko byli Francouzi,
kteří se před několika desetiletími etablovali u carského dvora nejen
jako obchodní a investiční partneři, ale i jako dodavatelé
šampaňského a svrchované autority v otázkách módy. Francouzští
důstojníci měli nejlepší kontakty v řadách ruské tajné služby. Britům
to do jisté míry přišlo vhod, protože Británie a Francie byly
spojenkyně spjaté vzájemně i s Ruskem prostřednictvím řady
mírových smluv zvaných Trojdohoda. V roce 1916 však už toto
spojenectví tak úplně nepostačovalo. Titíž Francouzi budou

koneckonců představovat konkurenci, až nadejde okamžik, kdy
britští vývozci začnou pronikat do poválečné carské říše. Ředitele
tajné služby však momentálně trápila řada naléhavějších problémů
spojených s Ruskem. Od samého počátku totiž vznikaly třenice mezi
jeho agenty a britským vojenským atašé, plukovníkem Alfredem
Knoxem, přičemž major Archibald Campbell, kterého tajná služba
původně nasadila do ruské šarády, byl nedávno odvolán po hotové
záplavě stížností. Britský velvyslanec sir George Buchanan byl navíc
staromódní a upjatý muž toho typu, jemuž se tajné akce hnusily ze
zásady. „Došlo k potížím v důsledku meziresortních sporů ohledně
přesné pozice tajné služby v oficiální hierarchii,“ jak to vyjádřil Hoare
s typicky anglickou zdrženlivostí. Jako poslanec a baronet měl ale
ideální kvalifikaci k vyřešení vzniklé patálie. Nový špion se musel
dopravit na pracoviště po vlastní ose. Hoare si zamluvil kajutu na
palubě norského parníku Jupiter, který se plavil z Newcastlu. Mezi
cestujícími, kteří se choulili v mlze jako hejno exotických ptáků, byla
i skupinka francouzských návrhářů mířících do Ruska v doprovodu
modelek. Byl to riskantní podnik, jelikož plavební dráha byla terčem
zájmu německých ponorek. Když Jupiter vyplouval z ústí řeky Tyne,
všichni upírali zrak do vln. Plavba však tentokrát proběhla bez kom-
plikací a Hoare se v pořádku vylodil v norském přístavu Bergen spolu
s řadovými úředníky, podnikateli, pašeráky a manekýnami. Odsud
pak pokračoval do hlavního města Norska Kristianie (Oslo), kde pře-
sedl na lůžkový vlak do Stockholmu. Hoare musel cestovat skan-
dinávskými zeměmi „v civilu (…) s mečem schovaným v pouzdru na
deštník“. Jako důstojník ve službách válčící mocnosti mohl skončit
ve vazbě, kdyby ho policie přistihla v neutrálním Švédsku, snad
alespoň teoreticky. V praxi zjistil, že ve Švédsku se to hemží špiony,
i když vítáni tu zřejmě byli jen ti němečtí. Až při návštěvě u britského
velvyslance ve Stockholmu sira Esmého Howarda však pochopil, jak
těkavé ovzduší zde nyní panuje. Na Švédsko těžce dolehlo embargo
na válečný obchod s Německem. Potraviny i pracovní příležitosti
byly čím dál vzácnější, když si britské námořnictvo začalo osobovat
právo rozhodovat o nákladu přepravovaném nejen loděmi válčících
stran, ale i neutrálních států. ...
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Vaše kniha Lenin ve vlaku popisuje Leninovu
cestu z Curychu do Petrohradu v roce 1917.
Co ve vás vzbudilo zájem o ruskou revoluci? 
Nepamatuju si, od kdy jsem byla fascinována rus-
kou revolucí, nebo dokonce Ruskem  samotným.
Zájem ve mně spíš vzbudil Trockij – díky jeho
biografii od Isaaca Deutschera. To mě přitáhlo k re-
voluci a probudilo zájem o historii Ruska. Ale nebyla
to jediná kniha. Silně mě ovlivnila  kniha Jamese H.
Billingtona Ikona a sekera: interpretační historie ruské
kultury, která vyšla poprvé v roce 1966.
Načerpala jsem v ní spoustu poznatků,
které mně byly do té doby neznámé.
Když jsem cestovala Ruskem,
všude jsem viděla Le-ninovy sochy
nebo jeho busty. Zašla jsem i do
jeho mauzolea na Rudém náměstí
v Moskvě. Cítila jsem potřebu
dovědět se o něm víc, jaký byl jeho
život. 
Které dokumenty byly pro vás
nejdůležitější, abyste se mohla
co nejvíce vcítit do atmosféry předrevolučního a revolučního
Ruska? 
Mimořádný význam pro mě měla svědectví očitých svědků.
Například Nikolaje Suchanova. (Nikolaj Suchanov, byl sovětský
ekonom, historik, novinář a také revolucionář – menševik, účastnící
se tzv. Velké říjnové socialistické revoluce.  Platí také za jednoho 
z nejznámějších dobových kronikářů VŘSR. Právě v bytě Sucha-
nova v ulici Karpovka č. 32 se uskutečnila schůzka Vladimira Iljiče
Lenina s ostatními revolucionáři, mezi nimiž byli kupříkladu Lev
Davidovičvič Trockij, Lev Borisovič Kameněv, Alexandra Kollon-
tajová, Grigorij Jevsejevič Zinovjev a další. Dojednávali zde plán
poslední ozbrojené fáze Velké říjnové socialistické revoluce. I on se
stal obětí stalinských represí – byl popraven 29. června 1940 
v Omsku.) Také jsem hodně čerpala  z dopisů a deníků aktérů teh-
dejších událostí v nejrůznějších postaveních. Z takovýchto pramenů
se dá dobře vysledovat, co si lidé opravdu mysleli.
Jak bylo pro vás těžké najít formu pro román, v němž kombinu-
jete historii, biografii 
a cestopis? 
Všechny nejlepší cesto-
pisy jsou vlastně také
historické knihy. Jako
příklad mohu uvést
Patricka Leigh Fermor-
tse (1915 – 2011) a jeho
Čas dárků, nebo knihu
Ze Svaté hory: Cesta ve
stínu Byzance od Willi-
ama Dalrymple (1965).
K tomu se přidal i můj
zájem poznat co nejvíce
zemí a získávat inspiraci

pro psaní historických knih. Ale pro knihu Lenin ve
vlaku jsem nevymýšlela nějakou specifickou formu.

Začalo to tou cestou vlakem, příběh košatěl, když jsem
začala přemýšlet o všech aktérech v něm jedoucích, jak

splétali nitky vedoucí ke katastrofě.
Proč jste si zvolila historii za svou profesní kariéru?
Protože je nekonečná. Historici mohou psát o čemkoliv.

Jde také o dialog s minulostí, a nemohou ho vést, pokud
se vás osobně nedotýká a pokud nejste

připraveni změnit svůj názor během
práce. Psát, ale i číst,  historické ro-
mány umožní poznat rozmanitosti
života.
Jaké vlastnosti musí mít historik?
Výdrž! Nesmí mu být cizí ochota
sedět hodiny v knihovnách a ar-
chivech – žádná jiná profese, pokud
vím, nevyžaduje tolik studia.  
Potřebuje také dobrou paměť, bez
ohledu na to, jak skvělé shromáždil
prameny. A pak mu nesmí chybět
představivost, pokornost a zvěda-

vost. Potřebuje to k oživení suchých historických dat ve vlastní mysli.
Které historické období považujete za nejzajímavější?
Promiňte. Nemám oblíbené. Je vždy zajímavé se zabývat epochami
rychlých změn. Ale také ráda sleduji příčiny určitých událostí, která
ve své době mohly být nepostřehnutelné. I to činí historii neko-
nečnou. 
Měla jste oblíbeného učitele historie?
Ráda bych vám řekla něco o mém neoblíbeném. Nebyl jen nudný,
ani jen hloupý. Byl pomstychtivý. Když jsem se zeptala na něco, co
neznal, udeřil mě přes hlavu učebnicí a zavrčel: „Zběsilé štěně."
Často si na něho vzpomenu a přemýšlím, jak jsem dokázala mu tu
ránu nevrátit… 
Jaká je poslední kniha, kterou jste darovala a komu? 
Můj manžel rád do Ruska cestuje, ale nikdy nebude moci navštívit

Sovětský svaz, který
jsem poznala v osmde-
sátých letech. Proto
jsem mu dala knihu
Colina Thubrona  Among
the Russians, (naklada-
telství BB art vydalo od
tohoto autora v roce
2005 cestopis Na Sibiři),
v níž skvěle popisuje
Sovětský svaz právě 
v době, kdy jsem tam po-
prvé přijela.  

(Ze zahraničních
pramenů)

Distribuuje: Kosmas, Za Halami  877, 252 62 Horoměřice,  tel.: 226 519 383,  
e-mail: odbyt@kosmas.cz , internet. knihkupectví: www.kosmas.cz

Historie 
je nekonečná



Nakladatelství BRÁNA, Jankovcova 18/938, 170 37 Praha 7, 
e-mail: info@brana-knihy.cz, www.brana-knihy.cz

Barbara Lynn-Davisová
Casanova a jeho
utajená Žena 
Kateřina Capretová byla nevinná čtrnáctiletá dív-
ka, když upoutala pozornost nejslavnějšího svůdce
– Giacoma Casanovy. opojena divokou vášní se za
Casanovu provdá. Šokující zrada, které se Casa-
nova dopustí, ji však donutí k činu, který ji navždy
poznamená. o dvacet let později se Kateřina po-
stará o mladou ženu, jejíž příběh lásky se podobá
jejímu vlastnímu. Dívčina přítomnost však v Ka-
teřině vyvolává nepříjemné vzpomínky na bouřlivou
minulost, a tak odhaluje příběh muže, na něhož
nikdy nezapomene… svěží vyprávění o lásce, touze
a životě plném nebezpečí odkrývá nepříliš známý
portrét Giacoma Casanovy jako mladého muže.

Překlad: nicole Škorpilová 

vázaná, 296 stran, 349 Kč, ean: 9788075840417
IsBn: 978-80-7584-041-7

https://www.kosmas.cz/knihy/241195/casanova-a-jeho-utajena-zena/

Zakoupit můžete zde

"Tento historický
román ... je tak
dobře napsaný, 
že bude pro vás 

těžké se 
od něho odtrhnout.“ 

Benice Insider 
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Benátky 1753
Giacoma jsem znovu viděla, až když začala karnevalová sezona, na
začátku června. Když jsem vyrůstala, karneval se vyznačoval malým
trhem kousek od kostela, kam jsem chodila, v Campo San Gregorio.
Chlapci a dívky v maskách tančili furlanu, všude kolem visely
květinové girlandy a ve vzduchu byly cítit pečené ořechy. Ale později
jsem si uvědomila, že tento karneval spočívá hlavně v tom, že lidé
pod maskami – muži nebo ženy, bohatí nebo chudí – alespoň na
chvíli před světem utají, kdo opravdu jsou. Jste někým, kým ve
skutečnosti nejste, žijete život, po kterém tolik dychtíte. 
Benátská divadla měla dovoleno uvádět hry jen v době karnevalu.
Nikdy předtím jsem nebyla v opeře nebo na baletu. Dnes mě ale Pier
Antonio pozval, abych šla s ním. Spojovalo nás tajemství; měli jsme
se s Giacomem setkat v divadle San Samuele. 
Moje matka nám naivně důvěřovala jako obvykle. 
„Jakou hrají operu?“ zeptala se. Stáli jsme v kuchyni a ona mému
bratrovi nabízela horkou skořicovou koblihu, zabalenou v plátěném
ubrousku. 
„Svět vzhůru nohama,“ odpověděl. 
Popadl koblihu, nacpal si ji do pusy a hinňal se, dokud mu
nezaskočily drobky a nezačal se jimi dávit. Bylo mi jasné, že si
představuje matku vzhůru nohama. 
Milovala ho víc, než si zasloužil. 
Zulietta toho odpoledne přišla do našeho domu, aby mi půjčila šaty.
Byla o něco baculatější než já, ale to se dalo snadno vyřešit
pevnějším šněrováním. Věděla, že jsem tuto výjimečnou róbu vždy-
cky obdivovala. Šaty byly z hedvábí v barvě šalvěje, poseté vážka-
mi vyšitými zlatými nitěmi. Nit vážky obtáčela, aby tak naznačila
hmyz v letu. 
„Neměla bych ti pomáhat, abys dneska večer vypadala nádherně.“
Do dlaně mi vložila nějaké cetky.
Otevřela jsem oči. Sedělo tam šest vážek, vlásenky, které se hodily
k šatům. „Ach! Ty jsou skvostné!“ řekla jsem. „Ty mi je dáš?“
Zulietta mi pokynutím naznačila, abych se posadila před zrcadlo.
Naaranžovala vážky a v mých vlasech se rozzářila světle růžová,

žlutá a zelená sklíčka. Cítila jsem z ní
něhu a čistou lásku ke mně. 
„Jsi si jistá, že se ti Pier Antonio bude
věnovat po celý večer?“ zeptala se.
„Nesmíš ho spustit z očí.“
„Samozřejmě,“ ujistila jsem ji. Bylo
evidentní, že na sebe vzájemně
hrajeme divadlo. Obě jsme věděly, že
Pier Antonio není ten typ bratra, který
by chránil něčí čest.
„Buď opatrná, cara,“ řekla, když si mě
prohlížela v zrcadle. Stoupla jsem si 
a objala ji.
„Co jsem ti říkala?“ zeptala jsem se 
a spráskla jsem dramaticky ruce. 
„Že budeš v pohodě?“ 
„Přesně.“
Věnovala mi starostlivý pohled a ma-
čkala mi dlaně, dokud jsem je z jejího

sevření neuvolnila. 
Zbývalo něco málo do půlnoci, když jsme s Pierem Antoniem vyšli 
z domu a mířili ke Kanálu. V kajutě gondoly jsem si připnula
jednoduchou černou koženou škrabošku. Dvě skleněné vážky se mi
uvolnily z vlasů a dopadly na sedátko potažené sametem. Zvedla
jsem je a upevnila si je znovu do účesu. Skoro se zdálo, jako by oživ-
ly a létaly. 
Otevřela jsem okenice, abych měla přehled, co se kolem nás děje.
Bylo horko a všichni se shromažďovali na balkonech, aby sledovali
přehlídku loděk v kanálu Grande. Na balustrádách visely hedvábné
prapory a koberečky. Náš gondoliér začal zpívat „Pokud mě miluješ“
(„Ale pokud si myslíš, že bych měl milovat jen tebe…“), na tuto
repliku přišla odpověď od kohosi odněkud z temnoty („Pasáčku,
klameš sám sebe…“). Měla jsem výbornou náladu a zpívala s nimi. 
„Tady zastavte!“ zavolal Pier Antonio na gondoliéra. 
„Co to děláš?“ otočila jsem se na něj. „Kde to jsme?“
„Ridotto,“ řekl. 
„Ty… můžeš konečně vyložit karty na stůl? Zeptala jsem se.
„Nejedeme do opery, že ne?“
Plácnul se přes kapsu, kterou měl vypoulenou kvůli peněžence plné
mincí, a rozesmál se. „Ach, ne! Giacomo mi moc dobře zaplatil,
abych zařídil, abyste mohli být sami.“ Nechal mě v kajutě a vyskočil
na mokrý chodník. 
Takže… koupil si mě na noc. Cítila jsem se jako kurtizána. Zároveň
jsem se ale cítila podivným způsobem cenná. Žádaná.
„Jak se dostanu zpátky domů?“ vykřikla jsem na bratra skrze
otevřené okno, když jsem si tenhle problém uvědomila.
„Jo, vidíš,“ volal na mě Pier Antonio. „Řekl jsem mama, že jsem
ztratil klíče. Nechá otevřené zadní dveře.“ S posměchem se jakoby
uklonil a odkráčel pryč. 
Takový budižkničemu! Gondoliér na mě zíral a čekal, co bude.
„Divadlo San Samuele,“ přikázala jsem mu. „Voga!“ 
Loďka proklouzávala nocí. Seděla jsem znovu na měkkém sedátku
a paže jsem si ovinula kolem těla, abych se cítila pohodlněji. Měla
jsem lepkavé dlaně, a tak jsem si je otřela do šatů. Zuliettiných šatů.
Co by si asi pomyslela, kdyby mě viděla? Poprvé v životě sama
venku, mimo domov, na cestě za milencem?

Ilustrační foto
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Jak vás Benátky „svedly?“
Bylo to, když jsem pracovala v muzeu Peggy Guggenheim. Bydlela
jsem s 86letou jihoslovanskou hraběnkou (vždycky hrdě trvala na
tom, abych ji oslovovala komteso). Ale žila skromě v dvojpokojovém
apartámu s výhledem na kanál Giudecca. Pronajala mi tu nej-
krásnější ložnici. Denně jsem sledovala zářící modrozelenou lagunu,
na ní gondoly, rybářské lodě a někdy i oceánské parníky.  Bylo to
úchvatné a zamilovala jsem se na celý život.
Kdy jsou Benátky nejhezčí?
Mám ráda Benátky v noci, zvláště po horkém dni, to je úplný balzám.
Nasávám jasmínovou vůni a sním o tom, jaké by to bylo sedět 
v jedné z těch zahrad, odkud ta omamná vůně přichází. Mít zahradu
v Benátkách je totiž obrovský luxus. 
Co máte raději – chodit po Benátkách pěšky, nebo se na ně
dívat z gondoly? 
Hlavně chodit.  Ale když jsem tam pracovala na disertaci, milovala
jsem  pohodlí gondoly, která se plavila z Piazza San Marco. Byl to
neopakovatelný zážitek.  

Který kanál nebo místo v Benátkách se vám líbí nejvíce?
Pro mě je to určitě kanál Campiello Barbaro. Připadá mi dokonalý 
a především pohled na jeho zadní část s otevřenou lodžií z patnác-
tého století a s výhledem do miniaturní zahrady s vysokými stěnami
je úchvatný. Obdivuji toto místo, proto zde v mé knize „žije“ hlavní
postava Kateřina Capretová.
Pokud byste mohla jít s někým z Benátek, živým nebo mrtvým,
na večeři, kdo by to byl a proč? Co byste si dala?
Tak určitě s Casanovou. Z jídelníčku bych si vybírala mezi  zvěřinou,
rybami, lanýži, ústřicemi, ovocem, sorbetem a burgundskými víny.
Také bych se spokojila s velikou miskou makarónů a sýrů. 
Jaký byl Casanova?
Podle mého názoru chytrý, zábavný, rád riskoval, svůdný a měl rád
dobrodružství. Zařazuji se do zástupu jeho ctitelek. Miluji ho.
Chtěla byste být spíše kurtizánou nebo šlechtičnou? 
Raději bych byla šlechtična. Šlechtici, přinejmenším v osmnáctém
století, měli spoustu svobody. Například se jim líbila společnost cicis-

bei, kterou tvořili mladí muži, jejichž úkolem bylo
doprovázet dámy do společnosti, pokud se po nich
nechtěly i jiné služby. Dnes tuto roli spíše plní ženy
a říká se jim společnice. Čtenáři si povšimnou, že
v mé knize je společenský život Kateřiny Capre-
tyové velmi ohraničený, ale je dcerou obchodníka,
která patří do tradiční třídy cittadino, tedy měšťanů. 
Jak se mohou čtenáři více dozvědět o vás 
a vašich tvůrčích aktivitách? 
Mohou navštívit mé webové stránky  
www.barbaralynndavis.com.

(Ze zahraničních pramenů)

Barbara Lynn-Davis se narodila ve  Washingtonu. Po
absolvování bakalářské univerzity  v oboru dějin umění
pracovala v muzeu Peggy Guggenheim v Benátkách 
na dokončení  doktorské studia renesančního umění na
Princetonské univerzitě. Při shromažďování podkladů
objevila i památky na slavného milovníka Giacomo Ca-
sanovu a našla příběh, který ji inspiroval k napsání
románu Casanova a jeho utajená žena. V současné
době sbírá v Benátkách podklady pro román o Ra-
phaelovově autoportrétu, který ukradli nacisté a nikdy
nebyl nalezen. Je to považováno za jednu  z největších
uměleckých ztrát druhé světové války.
Lynn-Davis vyučuje dějiny umění a tvůrčí psaní na
Wellesley College.  

Campiello Barbaro
foto Barbara Lynn-Davis



Velký knižní čtvrtek
15. března 2018

Světovou literaturu ve svěží jarní nadílce Velkého knižního čtvrtku
reprezentuje román Mezi krásou a ošklivostí vyprávějící příběh
osmileté Wavy, která je po nečekané tragédii okolnostmi přinucena
bojovat za svou rodinu. Strhující děj je dílem Bryn Greenwoodové,
která sama je dcerou napraveného drogového dealera. Plný napětí je
také závěrečný díl neapolské tetralogie Geniální přítelkyně 4 –
Příběh ztracené holčičky, která graduje záhadným zmizením Lily 
a rozhodnutím Eleny sepsat příběh jejich přátelství. Tajemství ostatně
obestírá i autora či autorku Geniální přítelkyně a dalších úspěšných
románů publikující pod jménem Elena Ferrante, nad jejíž skutečnou
identitou se stále vznášejí otazníky. Úspěšná irská spisovatelka Lisa
McInerneyová v knize Nádherná kacířství čtenáře zavede mezi
obyvatele své rodné země v době hospodářské krize. Gentleman 
v Moskvě, světový bestseler je třetí knihou Američana Amora
Towlese, jehož předchozí romány vyvolaly ve světě značný čtenářský
ohlas a sklidily mnoho pozitivních recenzí. Tentokrát příběh situoval do
roku 1922 po konci občanské války, do luxusního moskevského hotelu,
jenž je se svými zvyklostmi, každodenní rutinou a různorodým
personálem světem sám o sobě.  Kniha zvítězila v anketě Kniha roku
2017 The Times, Sunday Times, Daily Express a Irish Times a počet
prodaných výtisků překročil milion.
Velký knižní čtvrtek 15. března potěší příznivce domácích autorů 
a obzvláště krimi žánru! Český etnolog Tomáš Boukal zasadil napí-
navý děj své knížky Hřbitov nevěst do zapomenuté trestanecké osa-
dy v sibiřské tajze, kde mizí mladé dívky a není, kdo by je hledal…
Oproti tomu thriller Daniela Petra Sestra smrt se odehrává u nás,
konkrétně v severních Čechách, a je inspirován skutečnými událostmi.
Mezi novinkami je také Stín scenáristy Jiřího Křižana, autora předloh 
k filmům Signum Laudis, Stíny horkého léta či Je třeba zabít Sekala 
a také někdejšího poradce prezidenta Václava Havla. Román vychází
až dlouho po náhlé smrti autora v roce 2010. 
S mimořádně podnětnou knihou, která navzdory názvu není určena
jen dětem, přichází spisovatel, publicista, nakladatel a cestovatel
Martin Vopěnka. Biblické příběhy pro nevěřící děti nemají věkové
omezení. Vopěnka přistupuje k dědictví Bible moderně, neváhá použít
odkazy k současnosti, poukázat na biblické protimluvy nebo
připomenout současné vědecké poznání. Biblické příběhy v jeho
podání jsou tím minimem, které by měl znát každý Evropan, aby
porozuměl sám sobě, svým evropským kořenům. Dětem důvěrně

známé téma videoher velmi netradičně zpraco-
vává první díl šestidílné série Kepler62: Pozván-
ka od trojice finských autorů: Timo Parvela,
Bjørn Sortland, Pasi Pitkänen. Třináctiletý Ari 
a jeho bratr tráví volný čas hraním nové videohry Kepler62, o které
všichni mluví, ale nikdo neví, co se stane těm, kdo překonají poslední
level. Možná to není jen hra, ale také pozvánka. Ale kdo ji poslal a kam
je zavede? Světovým bestsellerem, oceněným mimo jiné cenou za
nejvýznamnější přínos americké dětské literatuře Newbery Medal
2017, je Dívka, která upíjela měsíc. Zkušená autorka dětské literatu-
ry, fantasy a sci-fi Kelly Barnhillová dětem otevírá svět, ve kterém se
děvčátko Luna, nadané magickými schopnostmi, rozhodne bránit
laskavou čarodějnici Xan před jejími nepřáteli. 
Životní příběhy dvou výrazných, inspirativních osobností zpro-
středkovávají čtivě napsané memoáry. První – Pecková: Dítě
štěstěny – je rozhovorem houslisty a hudebního skladatele Lukáše
Kuty se světoznámou operní pěvkyní Dagmar Peckovou. Druhým
titulem je Z lásky k Praze – autobiografie Gena Deitche o neu-
věřitelných osudových zvratech významného amerického filmaře,
držitele Oscara za animovaný film z roku 1961, který spoluutvářel
československé dějiny animovaného filmu. 
Knihovničku milovníků literatury faktu Velký knižní čtvrtek obohatí 
o knihu Falešné hranice. Příběhy akce „Kámen“ 1948–1951 odkrýva-
jící doposud téměř neznámou nezákonnou činnost Státní bezpečností
na přelomu 40. a 50. let 20. století. Václava Jandečková, členka
Českého centra Mezinárodního PEN klubu, spisovatelka, publicistka 
a badatelka, na deseti osobitých příkladech vypráví příběh účastníků 
i zákulisí zákeřných zločinů, které spočívaly v organizování pastí pro
předem vytipované oběti, vyprovokované k útěku z Československa.
Pohled do tajuplného světa, o jehož existenci nic nevíme, přináší kniha
Raději zešílet v divočině – spisovatel a publicista Aleš Palán vedl
rozhovory s šumavskými samotáři a poustevníky, snímky přispěl
známý fotograf Jan Šibík.  Neméně vzrušující sondou jsou Příběhy
Corsa rosa. Sto ročníků Giro d’Italia mapuje sportovní redaktor deníku
MF DNES Tomáš Macek a přitažlivou formou přibližuje slavný
třítýdenní závod Giro d’Italia, který každoročně přitahuje pozornost
milionů fanoušků na celém světě a v roce 2017 završil první stovku
svých ročníků. 


