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Elizabeth Haran
ZA JAsNé NOci
Když Emily prchne před domlu-
veným sňatkem na farmu v se-
verozápadní Austrálii, nečeká, že
ji tak okouzlí zdejší krajina, 
i Liam, syn jejích zaměstnavatelů.
Liam je zasnoubený s půvabnou
Glenys a pro Emily je těžké po-
ručit svému srdci, ale čeká ji
daleko těžší zkouška. V Evropě
vypukne válka, Liam i jeho otec
se rozhodnou narukovat a opu-
štěné ženy musí držet pospolu.

Vázaná s přebalem, 424 stran,
329 Kč

https://www.alpress.cz/za-jasne-noci/

Další tituly a rozhovor s autorkou na následující straně

Zakoupit můžete zde
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Jak jste se dostala k psaní knih, byl to váš dětský sen?
To vůbec ne. Do Austrálie jsme přišli ze Zimbabwe přes Anglii.
Netušila jsem, že někde ve mně dřímá spisovatelský talent. Psát
jsem začala až po narození druhého syna, to mě už bylo přes
třicet. Měla jsem za sebou dráhu modelky, nějakou dobu jsem
provozovala zahradnictví a byla i v domácnosti. Od dokončení
rukopisu k vydání knihy byla poměrně dlouhá cesta. Obávala
jsem se, že se v Austrálii neprosadím, tak jsem se obrátila na
německého nakladatele, protože jsem se doslechla, že tamější
čtenáři mají v oblibě knihy s australskou tematikou. A této zemi
jsem zůstala věrná, všechny mé knihy vyšly nejdříve v němčině. 
Kdybyste měla charakterizovat svůj život, jak byste to vy-
jádřila? 
To nejlepší teprve přijde. To má pro mě dva významy.
Jeden, můj život je teď docela dobrý, ale doufám, že to bude lepší
a lepší. A za druhé, píšu přes dvacet let a stále mě to vzrušuje,
takže doufám, že se moje knihy stále zlepšují.
Kterých pět věcí musíte mít při psaní?
Zápisník, mám ho stále nadosah, zapisuji si do něho nápady, a to
i v noci, když se probudím. 
Ticho. Nevadí mi zpěv ptáků venku, ale nesnesu hudbu a ruší mě
i hovor.
Google. Je to skvělý vynález. Pomůže mi rychle zkontrolovat
všechny detaily. 
Pak ještě něco k pití a neobejdu se bez pohodlné ergonomické
židle.
Jak sbíráte podklady pro své knihy? 
Děj mých knih se odehrává v Austrálii, o níž se říká, že leží
uprostřed ničeho, tisíce kilometrů od čehokoli. Za prameny tedy
většinou létám. Je to nejrychlejší a nejjistější. Vzpomínám si,  že

mé cesty autem byly
často velmi proble-
matické. Při silných
deštích jsou mnohé
silnice kvůli záplavám
uzavřené. Takže jsem
se musela také uchýlit
k internetu a tam si
všechno dohledat. Ale
není nad osobní kon-
takt. Třeba mě fascino-
vala návštěva městeč-
ka Birdsville. Žije tem
jen hrstka obyvatel,
kterou jsem pro své
německé čtenáře nazý-
vala Kangaroo Cro-
ssing. Jak se dokáží
vyrovnat s izolací, je
úžasné. 
Zažila jste někdy tvůrčí krizi?
Nevzpomínám si a doufám, že mě taková zkušenost hned tak
nepotká. Psát knihy mi přijde stále velmi zábavné.

(Ze zahraničních pramenů)

Další autorčiny dostupné tituly v e-shopu nakladatelství Alpress

Elizabeth Haranová se narodila v roce 1954 v Bulawayu v Rho-
desii. V Austrálii napsala téměř dvacet románů. Její knihy jsou
mimořádně oblíbené v Německu.  Román Sluncem spálená
země zařazoval časopis „Der Spiegel“ po jedenáct týdnů na
první příčku mezi nejprodávanějšími tituly. Její knihy vyšly 
v deseti zemích.  Jen v Německu bylo prodáno více než 1,5 mi-
lionu výtisků.
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Fred Vargas 
KdyŽ Vyleze PaVOuK
Komisař adamsberg opět řeší zvláštní záhadu.
Série úmrtí na první pohled nebudí podezření, že by
se mohlo jednat o zločin, natolik je modus operan-
di podivný a prakticky neproveditelný. ale
adamsberg za sérií úmrtí něco nejasně tuší, ne-
vzdává se a řídí se svým příznačným mlhavým
instinktem. Musí však čelit nedůvěřivosti svých
kolegů a především odporu toho nejbližšího,
vševěda a logického analytika majora danglarda,
který má tentokrát vůči adamsbergovým po-
stupům i jiné výhrady, než u něj bývá obvyklé.
Vyšetřování adamsberga zavede do poválečného
sirotčince na jihu Francie, ke středověkým pou-
stevnicím, holubům a starodávným holubníkům – 
a vše je prazvláštně propojeno smrtícími pavouky.
Jako obvykle si přijdou na své nejen luštitelé
záhad, ale i milovníci dobře psané literatury či
historických reálií.
zabíjí pavouk? Komisař adamsberg spřádá síť... 
Překlad: Kateřina Vinšová
Vázaná 392 stran, 379 Kč, ean: 9788025723715

https://www.kosmas.cz/knihy/239958/kdyz-vyleze-pavouk/

Václava Jandečková
Falešné hranice
akce „Kámen“. Oběti a strůjci 
nejutajovanějších zločinů StB 1948–1951

Kniha Falešné hranice. Příběhy akce „Kámen“
1948–1951 odkrývá doposud téměř neznámou ne-
zákonnou činnost Státní bezpečností na přelomu 40. 
a 50. let 20. století. autorka na deseti osobitých
příkladech vypráví příběh účastníků i zákulisí zákeř-
ných zločinů, které spočívaly v organizování pastí pro
předem vytipované oběti, vyprovokované k útěku 
z Československa. Státní bezpečnost vymyslela akci
„Kámen“, aby mohla vyslýchat vyhlédnuté osoby na
falešných německých celnicích v domnělých úřadov-
nách americké vojenské kontrarozvědky. S usvěd-
čujícími materiály pak byly osoby, které se domnívaly,
že skutečně překročily československou státní hranici,
za nedovolený „přechod hranic“ zatčeny. nešlo o ná-
hody, nýbrž o systémové opatření bezpečnostního aparátu, který skrytě porušoval vlastní
zákony. Bohatá obrazová příloha je dokladem široké pramenné základny úřední i sou-
kromé povahy. 

Vázaná, 560 stran, 398 Kč, ean: 9788025724088

https://www.kosmas.cz/knihy/236390/falesne-hranice/

Zakoupit můžete zde
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James Hazel JEPICE
Charlie Priest, bývalý policejní vyšetřovatel a nyní prestižní londýnský
právník, se stane obětí útoku. Ve vlastním bytě ho přepadne muž, který
se vydává za policistu a dožaduje se jakýchsi tajných dat. Priest mu je
ale dát nemůže, protože je nemá, a jen díky zkušenostem z policejní
služby dokáže o vlásek uniknout smrti.

Krátce nato se v Priestově kanceláři objeví bohatý a vlivný podnikatel
Kenneth Ellinder, aby si ho najal k vyšetřování rituální vraždy svého
syna. Vzápětí vyjde najevo, že zavražděný mladík byl oním záhadným
útočníkem a Priest je tudíž jedním z posledních lidí, kteří ho viděli
živého. Musel mladý Ellinder zemřít, protože nedokázal získat to, pro co
si přišel? Priest rozplétá jednotlivé indicie a je mu stále jasnější, že klíč
k vyřešení spletitého případu představují právě ona tajná data, která
však nejsou nikde k nalezení. Pátrání ho postupně dovádí zpět do
posledních dnů druhé světové války, kdy došlo k událostem, jejichž
smrtící poselství zasahuje až do dnešních časů.

Najednou začnou umírat či mizet lidé, kteří jsou pro Priestovo pátrání
důležití. Z důvěryhodných osob se stávají zrádci. A proti všem těmto
okolnostem stojí Priest, závodí s časem a snaží se odhalit nebezpečný
odkaz tajné operace nazvané Jepice.

Překlad: Petra Krámková
Vázaná, 464 stran, 349 Kč, ISBN 978-80-7498-262-0

https://www.dominoknihy.cz/napeti/jepice

Zmasakrované tělo v lese. 
Pečlivě vypracovaný plán vraždy. 
A sedmdesát let, které obě 
události dělí.

Zakoupit můžete zde
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Konec prosince. Po svátcích. Zamrzlá zem pokrytá jemným
popraškem sněhu, který pod podrážkami bot detektiva šéfin-
spektora Tiffa Rowlinsona nenápadně skřípal. Před ním na
mýtině se objevil dřevěný srub, který vypadal, jako kdyby se
právě vynořil z nějaké pohádky, a to včetně svého vysokého
kamenného komína a vyřezávaného srdce nade dveřmi. Místní
statkář srub postavil před šedesáti lety jako letní sídlo pro svoji
dceru, ale už dlouho byl dům opuštěný a málem se ztrácel pod
závojem popínavých rostlin a mechu. Útočiště vybudované se
vší láskou a nevinností, teď zneuctěné tím nejnepochopi-
telnějším způsobem. Rowlinson s rukama za zády pomalu
obešel malou dřevěnou stavbu, zdvižený límec kabátu mu
vykukoval zpod bílé igelitové kombinézy. Vyšetřovatelé se
váhavě pohybovali po místě činu a dávali pozor na každý svůj
krok. S pomocí obrovského množství bílo-modré plastové
pásky vymezili široký okruh okolo mýtiny. Rowlinson už byl na
takových místech nesčetněkrát. Viděl již příliš mnoho těl,
potkal příliš mnoho plačících pozůstalých a zažil příliš málo
soudních procesů. Necítil při práci už téměř nic. Ten ne-
konečný koloběh ho otupil. Ale v těchto lesích to bylo jiné.
V těchto lesích Rowlinsonovu otupělost znovu přebily ne-
čekaně silné emoce. Přistoupil ke vchodu do srubu a vkročil
dovnitř. Vzduch tu byl těžký a zkažený. Zalovil v kapse po
inhalátoru. Pocítil drobnou vlnu úlevy, jakmile nahmatal
známou plastovou tubičku s kovovou nádobkou uvnitř. 
Pronikavý chlad kolem ani nevnímal. Místnost byla prázdná.
Tedy prázdná až na tělo oběti. A všudypřítomné mušky, které
se rojily okolo toho, co z něj zůstalo. Hlava oběti visela dozadu
přes opěradlo dřevěné židle, oči i ústa byly do široka otevřené.
Kůže zežloutlá a svraštělá. Reakce na jed, jak bylo Ro-
wlinsonovi vysvětleno. Ale až teprve teď pochopil poznámku,
kterou slyšel jednoho ze členů vyšetřovacího týmu utrousit
před krátkou chvílí: „Ten chudák vypadá, jak kdyby z něj doslo-
va vysáli duši.“ Oběť byla nahá a ruce měla pokryté hlubokými
řeznými ranami, ale to nebylo nic v porovnání s její hrudí. Maso
z ní viselo v cárech a rány odhalovaly rudou tkáň a změť svalů.
Podobná zranění pokračovala až do spodní poloviny těla, ale
vše se koupalo v krvi, a tak bylo opravdu těžké rozeznat, jestli 

alespoň některé jeho části zůstaly netknuté. „Ježíši.“ Někdo za
Rowlinsonem zalapal po dechu. Otočil se a ve dveřích uviděl
Hardwicka, který si zakrýval ústa rukou. „Co to tady sakra
máme, šéfe?“
Detektiv seržant Hardwick byl asi o půl druhé hlavy menší než
jeho nadřízený, ale i tak dokázal svou statnou figurou hravě
vyplnit celý vnitřek srubu. Byl to skrz naskrz městský kluk se
sebevědomým vystupováním, který se navzdory nepopiratel-
nému nedostatku šarmu ukázal být zároveň moc dobrým poli-
cistou. „Ta zranění si způsobil sám,“ pronesl Rowlinson tiše.
„Sám sobě rozcupoval kůži na hadry, šéfe?“ Rowlinson se
naklonil blíž k tělu. Ptyalismus – nadměrná produkce pěnivých
slin – se v tomhle případě projevil dokonce v tak extrémní míře,
že oběť už sliny ani nebyla schopna spolykat. V jednom
okamžiku si zřejmě do úst strčila ruku, aby vyvolala zvracení,
ale vzápětí se do ní zakousla tak silně, že si ji namísto toho
málem amputovala. „Alkaloid způsobil dlouhé hodiny naprosto
nepředstavitelné mučivé bolesti. Aby se jí oběť zbavila, pokusi-
la se rozdrásat samu sebe.“ „Ale proč?“ „Aby se dostala
k srdci, Hardwicku. To bylo to jediné, co mohlo bolest zastavit.“ 
O tři hodiny dříve seděl sir Philip Wren ve studovně svého do-
mu v Kentu, žaludek měl plný portského vína a kuřete a mysl
plnou procítěných frází, které se chystal přednést během své
děkovné řeči na slavnostním udílení vyznamenání Řádu brit-
ského impéria. Telefonovali mu teprve předchozího dne ve vší
důvěrnosti – komise se rozhodla ocenit úřadujícího generál-
ního prokurátora za jeho přínos právnímu odvětví i vládě Jejího
Veličenstva a zařadila ho na svůj výroční list vyznamenaných.
Nakonec se tedy jeho celoživotní oddanost veřejné službě
přeci jen dočká uznání. Wren se  během posledních čtyři-
advaceti hodin téměř vznášel ve stavu euforie. Avšak jeho
radost neměla dlouhého trvání. Nyní se nacházel kdesi v le-
sích jižního Walesu celý promrzlý a plný úzkosti a hlava mu
třeštila pronikavou bolestí. Místo činu vypadalo přesně tak, jak
očekával – na mýtině se to hemžilo specialisty z forenzního
týmu. Záblesky modrých světel. Pocit nejistoty vznášející se ve
vzduchu. A uprostřed toho všeho malý dřevěný srub
s vyřezávaným srdcem nade dveřmi. A je to tady zase.

„[Lidé jsou] stvoření, mezi jejichž základní instinkty lze
započítat i velmi silnou agresivitu. V důsledku toho je pro ně

jejich bližní nejen potenciálním služebníkem
nebo objektem sexuálního zájmu, ale také zdro-

jem pokušení vybít si na něm vlastní potřebu
agresivity, zcela využít jeho ochotu posloužit

bez nároku na kompenzaci a vyčerpat jeho
sexuální možnosti bez nutnosti revanšovat se
mu za svůj pocit uspokojení, dále se zmocnit
jeho majetku, ponížit ho, způsobit mu bolest,

zmučit ho a nakonec ho i zabít.“ 
Sigmund Freud, Nespokojenost v kultuře
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Váš debutový román
Jepice přijala kritika
vesměs velmi příznivě.
Recenzenti se shodkli
na tom, že jde o na-
dějné, inteligentně po-
stavené dílo. Jaká byla
cesta k tomuto úspě-
chu? 
Tak abych snad řekl ně-
co málo o sobě. Jsem
právník, lehce po třicítce.
Svůj první vydaný román
jsem napsal pozdě v no-
ci, když všichni mí
sousedé v domě klidně
spali. Pracoval jsem jako
společník v regionální
advokátní kanceláři, která se
specializovala na  obchodní 
a pracovní právo a řešení
sporů v těchto oborech.  Mám
titul doktora práv a získal jsem
ho s vyznamenáním.
Jsem ženatý s krásnou ženou
a můj život je obohacen dvě-
ma dětmi a pětiletým mým
vlastním. Mám rád etnickou
hudbu, originálně servírované
jídlo a retro počítačové hry.
Co vás inspirovalo při
psaní?
Spisovatelem jsem chtěl být od dětství. První román jsem se
pokoušel napsat v patnácti, ale moc daleko jsem se nedostal.
Ve dvaceti letech jsem to zkusil znovu. Chtěl jsem ho věnovat
své přítelkyni. Pět let jsem začínal znovu a znovu a k ničemu to
nevedlo. Nakonec jsem sesmolil něco, co připomínalo knihu,
jmenovala se Církev Sin, nadpřirozený thriller. Ale přítelkyni se
to stejně nelíbilo...
A jak tedy došlo k vydání vaší prvotiny? 
Bylo to neuvěřitelné množství štěstí. Setkal jsem se s úžasný-
mi lidmi ve vydavatelství Totally Entwined Group. Poradili,
abych na Církvi Sin už nepracoval a začal něco nového. A další
šťastná událost – narodil se nám Mayfly. A ještě něco. Byl jsem
představen  doktoru Bonnierovi Zaffreovi, Marku Smithovi 
a ještě několika dalším lidem, bez nichž by má kniha nespatřila
světlo světa. 

O čem je vaše kniha?
Charlie Priest je bývalý
policejní detektiv, který se
stal právníkem. Najal si
ho bohatý obchodník
Kenneth Ellinder, aby
vyšetřil zvláštní okolnosti
smrti svého syna Milesa.
Společně s dalšími věr-
nými spolupracovníky
odhalují tajný svět
vraedného záměru, který
se zrodil po skončení
holocaustu.
Jak vás napadl titul
knihy?
Příběh směřuje k tajné

britské operaci, která zkou-
mala experimenty SS lékařů
na lidech v nacistických kon-
centračních táborech. Měla
krytí pod názvem Operace
Mayfly. (Jepice).
Jak jste oslavil vydání
knihy?
Zorganizoval jsem párty
poblíž Lincolnu. Bylo to velmi
příjemné.  Víno, čaj, kouzelník
a vše, co vám udělá letní od-
poledne krásné. 

Na čem nyní pracujete?
Dokončil jsem druhý thriller a začal psát třetí.
Kterou knihu jste si v poslední době oblíbil?  
Právě jsem dočetl The Fireman od Joea Hilla. Je to román 
o smrtící spoře, která nakazila většinu světové populace. Velmi
přesvědčivý.
Kdybyste byl pozván do pořadu Desert Island Discs (pořad
BBC Radio 4, vysílaný od roku 1942. Každý týden je pozván jeden
host – nazývá se ztroskotanec – a je mu dána možnost  vzít si na
fiktivní pustý ostrov jednu věc. O ní a o životě zúčastněného se pak
diskutuje. Pozn. KNIHY), jakou knihu byste si vzal s sebou?
Určitě kompletní dílo H. P. Lovecrafta. Jsem  velkým
fanouškem hororů a Lovecraftovo dílo  je nesmírně bohaté, že
bych ho snad mohl celé přečíst jen na pustém ostrově. 
(Ze zahraničních praměnů)

Než se James Hazel rozhodl věnovat psaní a literatuře, pracoval
jako právník v soukromé advokátní kanceláři specializující se na
korporátní a obchodní spory a pracovní právo. Byl uznávaným
právníkem a partnerem v regionální právní firmě, kde měl na starost
vedení několika samostatných oddělení. Pak se ale rozhodl skončit
s právní praxí a věnovat se tomu, co chtěl vždycky dělat nejvíc – jeho
snem totiž bylo stát se spisovatelem.
Román Jepice bezesporu patří k tomu nejlepšímu, co se v současné
době objevuje na poli britského thrilleru - jedná se o autorovou knižní
prvotinou a zároveň je prvním dílem série s detektivem Charliem
Priestem, o kterém toho ještě jistě mnoho uslyšíme.
James Hazel žije s manželkou a třemi dětmi na okraji Lincolnshire
Wolds, zajímá se o kriminologii a je vášnivým čtenářem krimi
thrillerů. 



Lisa McInerneyová 
NádherNá kacířství
Irsko zasáhla hospodářská krize, a tak se v corku všichni mají co ohánět, aby přežili.
středoškolákovi ryanovi před pár lety umřela máma a otec to nenese moc dobře – chlastá 
a vyskytuje se doma spíš nepředvídatelně. Jediným světlým paprskem v ryanově životě je
karine, vtipná a děsně sexy. a piano. Jenže to fotr věnuje místnímu mafiánovi Jimmymu
Phelanovi. ten to taky nemá jednoduchý – musí se starat o mámu, kterou prvních dvacet let
ani neznal. teď ji teda zná – nejdřív zabije chlapa šutrem s panenkou Marií a pak se rozhodne
napravit společnost na vlastní pěst. Mladičká prostitutka Georgie, sousedka tara, která
strká nos (i jiné části těla) kam nemá, i další postavy z corku, města, co všechny dřív či
později semele, vás zaručeně rozbrečí. Často smíchy. holt člověk dělá, co může, a nezbývá
než doufat, že jednou dojde odpuštění. 

Lisa McInerneyová (*1981) vstoupila do povědomí čtenářů nejprve svým oblíbeným blogem
Prdel Irska (the arse end of Ireland), ale jejím cílem bylo prorazit ve „vysoké“ literatuře (za
kterou se, na rozdíl od blogu, taky platí). to se jí suverénně povedlo hned prvním románem
Nádherná kacířství (the Glorious heresies, 2015), za který získala ceny Baileys Women’s
Prize a desmond elliott Prize a na další byla nominovaná. 

Překlad: tereza vlášková
vázaná, 364 stran, 348 kč, eaN: 9788025723227

https://www.kosmas.cz/knihy/227287/nadherna-kacirstvi/
Ukázka a rozhovor s autorkou na následujících stranách
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Nebožtík
Odepřel tomu klukovi právo vrátit se do vlastního domu. Sbohem 
a šáteček, hodně štěstí. Rozhodně už ho nehodlá dál živit; odteď už
jenom hranatý ramena a čelisti a silný paže, hlavně vykročit tou
správnou nohou. Nechal ho tam, zdrcenou hromádku s párátky
místo rukou a nohou, a sám vkročil do dveří jako čerstvě zrozený
mladík, trochu nesvůj z pohledu na tu nadpozemskou krásku, která
ho měla celou tou metamorfózou provést. Jmenovala se Karine
D’Arcyová. Bylo jí patnáct a kousek a už spolu chodili do třídy tři roky.
Mimo školní lavice nad ním měla jednoznačně navrch, a přesto teď
byla tady, namísto ve frontě na pondělní oběd stála u něj v předsíni.
A tak se toho kluka musel zbavit – toho, co z něj zbylo, co z něj ještě
sama neservala a neslíbala. „Víš určitě, že se tu neobjeví tvůj táta?“
zeptala se. „Jasně,“ ujistil ji, ačkoliv jeho otec si dělal, co chtěl, a nic
se u něj neřídilo logikou. Ráno sice všem oznámil, že si mají připravit
večeři sami, protože bude celý den pryč, jenže až se pozdě večer
vrátí, určitě si je zase všechny škodolibě (a po dni stráveném 
v laskavé náruči démonů taky řádně vztekle) vychutná. „A co když
jo?“ Vyprostil ruku z jejího sevření a objal ji kolem pasu. „Nevím,“
připustil. Páni, pravda zněla drsně, drsněji už to ani nešlo – nena-
cvičená odpověď ze zbrusu nového krku. Bylo mu čerstvých patnáct.
Kdyby se ho na to samé zeptala, než překročili práh, dostalo by se jí
v odpověď nějaké silácké formulky rádoby zkušeného patnáctiletého
frajírka, jenže teď bylo všechno jinak a on už se najednou nedokázal
takhle předvádět. „Stejně bych za to moh já,“ dodal. „Ne ty.“ Měli být
ve škole, což by určitě neuniklo ani jeho tátovi. Kdyby teď přišel
domů, byť v sebeporaženečtější náladě – třeba totálně namol, po
partičce pokeru nebo tak něco –, stejně by mu netrvalo dlouho, než
by mu došlo, že jeho kluk právě zatahuje školu a to z jednoho
jediného důvodu. „Jo, tady bys za to moh ty,“ řekla. „Ale co kdyby to
vyzvonil našim?“ „To by neudělal.“ Za to by dal ruku do pekelného
plamene. O jeho tátovi se toho dalo říct hodně, ale rozhodně ne, že
je zodpovědný. Nebo odvážný. Nebo spravedlivý. „Víš to určitě?“
„Táta se kromě nás s nikým nebaví,“ vysvětloval. „Stejně by ho nikdo
jinej neposlouchal.“ „A co budem dělat teď?“ Ten odvážný zno-
vuzrozený mladík, ještě pořád celý rozklepaný ze všech příležitostí,
co na něj dotíraly a věšely se na něj ze všech stran, se jmenoval
Ryan. Jeho dospělá podoba se ve skutečnosti od oné nemotorné
tělesné schránky, kterou nechal za dveřmi, moc nelišila – pořád byl
černovlasý a pobledlý a měl černé oči. „Vypadáš jako posedlej,“
přeběhl z něho kdysi jakési holce, co se k němu dostala dostatečně
blízko, mráz po zádech; pak prohlásila, že mu toho démona zkusí
vysát z jazyka. Za posledních pár měsíců se trochu vytáhnul.
„Rosteš děsně pomalu,“ povzdychla si babička, když mu naposledy
projížděla fotky na Facebooku. Stála si za tím, že Ryan nikdy
nepokoří hranici sto osmdesáti centimetrů. Matka mu zemřela před
čtyřmi lety a táta byl troska, co spala na gauči stejně často jako 
v posteli. A Ryan byl nejstarším potomkem téhle trosky. Chodil kolem

táty po špičkách a pak si to vybíjel na všech ostatních. Něco tam bylo
špatně. Jasně, chlapi všeho věku mají samozřejmě právo jen tak se
poflakovat a navážet se do každého, kdo vypadá, že by se do nich
snad mohl chtít opřít, a přesně tak se taky chovala tahle troska: až
na ten vroucí, buranský vztek byla prázdná, potácela se mezi
výsluním a protialkoholickými sezeními v ubohých léčebnách na
místech, kde už nedávaly dobrou noc ani lišky. Ryana sice dohánělo
k zuřivosti opovržení v očích učitelů i provokativní naschvály větších
dětí, ale i tyhle pokusy vydráždit ho do nepříčetnosti mu přišly stejně
prázdné. Hledal něco, co by ho ráno přimělo vyskočit z postele rov-
nýma nohama, a nikdy by ho nenapadlo, že by tím mohla být právě
ona. Patřila mezi holky, co nosí kraťounké sukně a každou přestávku
se opírají o topení a dokážou s učiteli jednat jak přidrzle, tak 
s přeslazenou ležérností. Nikdy by si nepomyslel, že by ho mohla
brát jinak než jako zakrslého rváče, i když ji o to prosil – v duchu, za
semknutými ústy a sklopenýma očima – už celé roky. Před třemi
týdny, večer o jeho narozeninách, se od něj nechala políbit. Seděl
zrovna v autě kámošů – starších než on, vrstevníků jeho šestnác-
tiletého bratrance Josepha, který Ryana znal dost dobře na to, aby
pro něj věk nehrál roli –, když si jí všimnul, jak postává před místní
diskotékou, směje se a klepe se v tom svém dlouhém černém tričku
a bílých šortkách zimou. Vyklonil se ze zadního okýnka a zavolal na
ni; ani ji nemusel přemlouvat, aby si vlezla k němu. Měl prostě štěstí,
že měla zrovna chuť se sjet. Ale stejně mu srdce poskočilo tak, až
uvěřil, že za tím je něco víc: trocha obyčejnýho štěstí a taky důvěra.
Věří mu. Proboha: líbí se jí! Jen tak se poflakovali. Dali si pár
plechovek piva a pár džointů a studený vítr mu nahrál do karet 
a přimáčkl ji k němu. Postupem večera mu došlo, že svoji nervozitu
ničím nepřehluší, a rozhodl se znovu zkusit štěstí: položil jí ruku nad
zadek, aby jí naznačil, co k ní cítí, načež napočítal do dvaceti, třiceti
a nakonec osmdesáti, než mu došlo, že se od něj vážně neodtáhne,
vzal ji za ruku v naději, že se ta jeho snad přestane klepat, a pak
konečně – konečně! – překonal těch nebetyčných třicet centimetrů,
přiložil ústa na její a políbil ji. V následujících dnech svými ústy
prozkoumal celé míle dosud neprobádaného území a rozhodl se, že
z toho vytěží co nejvíc. Byli spolu v kině, jedli zmrzlinu, na konci
každé schůzky se pomaličku courali k její ulici a drželi se za ruce. 
A aby je snad někdo neměl za absolutní svatoušky, hledali si zapadlé
uličky a tmavé kouty, kde by tohle své přátelství mohli podrobit
důkladnému zkoumání; dlaněmi porovnával kůži na jejím pase 
a ňadrech a tiskl se k ní, aby si zapamatoval, jak do sebe pasuje
každičká prohlubeň jejich těl. A teď, v předsíni o pondělní polední
přestávce, jí odpověděl otázkou. 
„Co bys chtěla dělat ty?“ Vstoupila do obýváku a otočila se na patě
kolem dokola, aby si ho celý prohlédla. Ani nemusel strčit hlavu do
dveří, aby věděl, že ji ten pohled zrovna neuspokojil. Táta ve své
neschopnosti udělal z pokoje muzeum matčiných pokusů o zve-
lebení domácnosti – a mámě se dařilo hromadit harampádí stejně
dobře, jako když vichr proplétá stébla trávy. „Ještě jsem u tebe neby-
la,“ prohlásila. „Divný.“ Měla na mysli svoji přítomnost, ne dům jako
takový. Ale vlastně by se nespletla ani tak: bylo to tu divné.
Pětipokojový řadový domek se bez matky zdál velký a prázdný, až
se to skoro nedalo vydržet. Propasti, co tam neměly co dělat, mu
připomínaly spoustu svinstva, na které by nejradši zapomenul. Byla
to střecha nad hlavou. ...
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Pamatujete si na své první literární dílo?
Psala jsem pořád, asi už od chvíle, kdy jsem se to naučila. V určitém
okamžiku jsem si uvědomila, že nejlépe rozumím světu, když jej
popíšu. A byla jsem docela kreativní,  knihy mě bavily. A dokud jsem
nevěděla, co v nich je a k čemu jsou, sloužily mně jako hračky.
Stále mám román, který jsem napsala v osmi letech. Byl o kouzel-
ném koni. Ještě jako malá holka jsem napsala pár divadelních her,
které jsem pak hrála.
Proč jste nepokračovala v psaní her? Z dialogů ve vašich
románech lze soudit, že by vám to šlo.
Nejsem o tom přesvědčena. Je to úplně jiný druh tvorby. Ráda ji
přenechám dramatikům, kteří mají mnohem lepší předpoklady
vytvořit krásné hry. 
S jakým záměrem jste začala psát blogy? 
Bylo to kolem roku 2006, kdy v nakladatelstvích byl velký přetlak
rukopisů a prorazit s něčím novým bylo velmi obtížné.  Vzpomínám
si jak, Sunday Times zaslal anonymně úvodní kapitoly nového
románu skvělého spisovatele V. S. Naipaula, nositele Nobelovy ceny
za literaturu z roku 2001, dvaceti agentům, a všichni rukopis odmítli.
Já byla bez uměleckého zázemí a svou situaci viděla dost bez-
nadějně. Zkusila jsem to tedy s blogy, u nichž problémy s pu-
blikováním nebyly. Navíc se těšily velké pozornosti, dalo se v nich
psát o čemkoli a já cítila, že je to pro mě příležitost, jak získat
reputaci k nastartování spisovatelské dráhy. 
Vaše cesta k publikování první knihy představuje opravdu mo-
derní příběh. Od psaní blogu, získávání publika a pozornosti
literárního světa až k autorské smlouvě. Je to tak?
Předpokládám, že ano. Není moc irských spisovatelů, kteří by se
blogu věnovali, tak si mě brzy všiml Sinéad Gleeson, který měl vliv
na spoustu nových spisovatelů, jako jsou například Julian Gough,
Belinda McKeon, Arlene Hunt. Ocitla jsem se opravdu v inspirativním
prostředí, v němž jsem mohla spoléhat i na podporu.  Nová média
byla svěží a poskytovala vzrušující prostředí. Bylo to revoluční, ale

tvůrčí proces nakonec stejný: něco píšete, někoho milujete, někdo
vám pomůže. Jednoduché a obtížné jako vždy.
Spousta autorů, když začínají, má mentora. Vy jste se zmínila 
o Sinéad Gleeson, ale důležitý byl pro vás i vynikající spisova-
tel Kevin Barry... 
Kde bych byl bez Kevina? Poslal mi e-mailem žádost o příběh.
Během soboty jsem napsala povídku Boring. Líbila se mu a nabídl
mi pomoc. Nikdo lepší pro mě nemohl být. Fascinovala mě jeho
inteligence, vstřícnost a velkorysost. A samozřejmě jeho práce je
vynikající. Dává nám všem normu, abychom se mu alespoň trochu
přiblížili. 
Děj vašeho debutového románu Nádherná kacířství se ode-
hrává v Corku. Jaký je váš vztah k tomuto městu?
Velmi romantický. Až to hraničí s obsedantností. Ale ne, v Corku
mám rodinu, takže jsem tam strávila dětství. Pak jsem odešla
studovat a v sedmnácti letech se potkala se svým budoucím mužem.
Pracoval několik let ve stavebnictví v Corku, takže jsme si měli hned
o čem povídat a i jeho vřelý vztah k tomuto městu rozhodl, že jsme
se vzali.  Abych mohla o Corku psát, musela jsem získat určitý od-
stup. A ten jsem získala v Galway. 
Váš román je zabydlen vrahy, drogovými mafiány a prostitutka-
mi, což se odráží v divokém a odvážném stylu, ale na vlně
černého irského humoru. Co vás přimělo takto pojmout postavy
románu? 
To je zvláštní. Pár mých postav je nepochybně kriminálního cha-
rakteru. Ale většina se od normálu odchýlila špatným rozhodnutím.
Znám pár lidí, kteří by mi mohli být předlohou. Ale románové postavy
se mi v mysli zjevovaly postupně, v letmých obrázcích a útržcích
dialogu. Tak se rodili Ryan, Karine, Tony a další. Potřebovali jen
příběh, v němž by se mohli projevit. Psala jsem trochu ve spěchu,
což podle mého názoru přispělo k tomu velmi zvláštnímu irskému
podtónu, který je zjevný.

(Ze zahraničních pramenů)

Na vlně černého
irského humoru
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Lukáš Kuta
PecKová: 
Dítě štěstěny
Rozhovor s Dagmar Peckovou

Mezzosopranistka Dagmar Pecková je
právem nepřehlédnutelnou osobností
světové hudební scény. Do všeho jde 
s maximálním nasazením – ve svém
profesním i v civilním životě. co se
leckdy jeví jako nesmlouvavá nekom-
promisnost, je zároveň její obrovskou
předností – z pódií v jejím nezaměnitel-
ném podání doslova čiší smršť emocí 
a pocit, že se právě teď dotýkáme pod-
staty umění. o tom, co to obnáší, „být
částečkou geniální hudby“, o sólovém
zpěvu jako toreadorství, o pozici kla-
sické hudby v době vycizelovaných

hudebních nahrávek, o velkém životním štěstí i o držkopádech je
niterný a vzácně kompaktní knižní rozhovor Dagmar Peckové s hous-
listou, skladatelem a hudebním publicistou Lukášem Kutou. stranou
nezůstala ani ryze praktická stránka povolání operní zpěvačky –
otázky nás zavedou do zákulisí vzniku opery, jak na hlasovou hygienu,
jak skloubit rodinný život s profesním, jak vzít krizi jako životní výzvu
a jak „uprostřed mnoha dobře míněných rad neztratit sebe“. 

co se nevejde do odpovědí, najdeme ve fotografiích doprovozených
osobním komentářem Dagmar Peckové a také v osobním doslovu
jedné ze zásadních osobností života Peckové – lékaře Williama
Diddena. Kniha nabízí také dosud nejucelenější medailonek umělkyně
z pera Jana Králíka.

Lukáš Kuta se narodil v roce 1972 v Praze. vystudoval pražskou Konzervatoř 
a HAMU v Praze, obor housle a pedagogika. Učil na konzervatoři Jaroslava Ježka.
v současné době vyučuje na Arcibiskupském gymnáziu v Praze a na ZUš 
v Černošicích. Působí jako hudební publicista, fotograf, rozhlasový komentátor,
učitel, houslista. 

vázaná, 160 stran, 248 Kč, eAn: 9788025723937
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Paní Pecková, každý má svoji osobní historii, která ho utváří
možná daleko více než geny. Pojďme se pobavit o tom, co vás
formovalo.
Od narození jsem byla obklopena hudbou. Matka totiž byla abso-
lutně zapálená do zpěvu. A její otec se samoucky naučil brilantně
hrát na tahací harmoniku, takzvané držky, a s chutí vyhrával po
hospodách. Ovládal obrovský repertoár písní mnoha žánrů 
a harmonicky nápaditě je doprovázel. To umí i v profesionální sféře
poměrně málo muzikantů. Doma jsme hodně zpívali a měli jsme 
z toho potěšení. Zpěv pro nás byl čistou radostí, přirozenou sou-
částí života. Mám dojem, že se v mém mládí hudba v rodinách
aktivně provozovala výrazně více než dnes. Současnost je v tomto
ohledu pasivnější a převažuje konzumování hudby nad jejím
provozováním. Ale prý se to obrací a zrovna v Česku je mnoho
amatérských pěveckých souborů. Samozřejmě v případě našeho
domácího muzicírování se nejednalo o nějaké „vyšší“ hudební
sféry.
Je důležité, aby „vyšší“ hudebnost vycházela z přirozené
muzikálnosti. 
To asi ano. Hudba, kterou jsme doma s potěšením provozovali,
byla v naprosté většině lidová, tedy folklor. Ale třeba když matka
sledovala v televizi dechovku, a navíc se v tom úplně vyžívala,
utíkala jsem pryč. Dráždilo mě to. Byla jsem asi vybíravá od
dětství.
Dobrá hudba se může vyskytovat v jakékoliv hudební formě,
ale evidentně váš vkus směřoval výš.
Nekritizuji dechovku ani jakoukoliv jinou hudbu, můj svět to ale
nikdy nebyl. Ovlivnily mě především ty lidové písně. Zcela zásad-
ní vliv na mě a mé nasměrování k „vyšší“ hudbě měla sólistka
Národního divadla paní Antonie Denygrová. To ale trochu
předbíhám. Vystudovala jsem Pražskou konzervatoř, ovšem tam
tehdy podle mého názoru nebyli učitelé, kteří by vychovávali
sólisty. Tehdejší absolventi končili hlavně ve sborech. A to měli
ještě štěstí, že se vůbec zpěvem mohli živit. Většinou to pro ně
dopadlo ještě hůř. Konzervatoř mi proto moc neseděla. Měla jsem 
touhu zpívat sólově. Vzhledem k tomu, že jsem asi takzvaně pří-
rodní talent, tak ani to, že jsem prošla touto školou, mě nedokázalo
zničit a směřovala jsem dál k vysněnému sólovému projevu.
Umím si představit, že to nebylo jednoduché. Jak jste se tedy
k sólovému zpěvu dostala?
Nastoupila jsem po konzervatoři do operety v karlínském divadle.
Jednalo se v podstatě o muzikály. Šlo o celkem zajímavé pro-
dukce, i když žánr muzikálu je ve své podstatě na hranici kýče. Ale
pozor, nelze to srovnávat s dnešní muzikálovou produkcí. Ta totiž
hranici kýče již výrazně překročila. V karlínském divadle byl krás-

ný život. Nejen ten hudební. Sedávali jsme stále někde v divadel-
ním klubu, vesele se bavili, něco popíjeli, mezitím jsme chodili na
zkoušky a večer po představení jsme zase pokračovali v klubu…
Dalo by se říct, že karlínské angažmá bylo vlastně pokračováním
mých studií, které bylo tak trochu jedním velkým mejdanem. 
Hudební život je pověstný. Ale ani ten vás nezničil!
Nezničil, a moc se mi líbil, ale naštěstí přišel zásadní zlom. V roce
1984 se pořádal zájezd mladých začínajících hudebníků do
Bayreuthu. Brala jsem to jako velkou příležitost někam se po-
sunout. Ve své podstatě to byly pěvecké kurzy. Nacvičovali jsme 
a veřejně provozovali operní árie. Bylo tam i mnoho instrumen-
talistů a z těch byl složen orchestr, který nás zpěváky doprovázel.
Mimochodem, v tomto orchestru hrál sympatický osmnáctiletý
kluk, houslista David Šroubek, se kterým jsem se tam sblížila.
Jakmile se to dozvěděla jeho matka, dost se vyděsila. Měla jsem
tehdy totiž pověst holky, před kterou není nic a nikdo v bezpečí. Ani
kluci… Zjistila si, kdy v Karlíně hraju, našla si mě tam a požádala
mě o schůzku v soukromí. Chtěla mi Davida rozmluvit. Při zpět-
ném pohledu se jedná o fantastickou shodu náhod, protože
Davidova matka je již ona zmíněná sólistka Národního divadla,
paní Antonie Denygrová! Takže, původně přišla jen proto, aby mě
odpudila od svého syna. Říkala mi neřízená střela – můj tehdejší
životní styl byl totiž hodně divoký, ve stylu, jak se říká, žít teď 
a tady. Ovšem stala se vynikající věc. Nějak jsme si nečekaně
porozuměly, slovo dalo slovo a skončila jsem u ní doma na kafi. Ve
výsledku jsem u ní byla od rána do večera. Zpívaly jsme, povídaly
si, pouštěly hudbu, bavily se nejen o hudbě, ale také o literatuře,
filozofi i, o životě. Zkrátka, ona ve mě probudila touhu zpěvem
něco vyjádřit – vyjádřit sebe sama. Určitě jsem to intuitivně dělala
i předtím, ale nebylo to vědomé. Neměla jsem tuto zásadní věc
pod kontrolou. Od ní jsem se učila dělat vše vědomě.
Velký talent se často vyznačuje nezkrotností a živelností. Je
ho potřeba spíše krotit, nikoliv rozvíjet. To na vás hodně sedí.
Asi ano. Profesorka vlastně dávala jisté mantinely. Svým způ-
sobem mi znovu „postavila“ hlas, navedla mě, jak ho rozeznít a jak
ho mít „opřený“, ale také mi říkala spousty zajímavých věcí o růz-
ných skladbách nebo dělala psychologické rozbory, a to nejen
skladatelů, ale i mě samotné. Úplně jsem to hltala, nikdy jsem
neměla dost. Tahle ženská byla jako moje druhá matka. Svým
způsobem pro mě v té době byla vším. Ve výsledku jsem se u ní
kontinuálně učila nějakých dvacet let. Studium konzervatoře na mě
mělo proti tomu zanedbatelný vliv. Jednou, když jsem měla pocit,
že už mi víc nemůže dát, jsem od ní trochu neférovým způsobem
odešla. Později, když jsem měla životní krizi, prosebně jsem
zaškrábala na její vrátka. Naštěstí měla nadhled, zkušenosti 
a vlastně i lásku, a vza-
la mě zpátky jako zno-
vunalezenou dceru. 
Absolutně se nemstila,
nic mi nevyčítala. Dnes
je jí přes osmdesát let 
a stále s ní spolupracuji
a je pro mě stále zásad-
ní osobou mého života.





Uvolněte se, osvoboďte se,
odhoďte pouta a buďte tím,
kým skutečně jste. Ať tyto
pravdy vycházejí z vašeho
nejhlubšího poznání a pře-
svědčení, praktikujte je ve
svém životě; a ten se
začne utvářet přesně podle
vašich nejkrásnějších
představ a nezávisle na
současných okolnostech.
—  Kerstin Simoné 

Kerstin Simoné (*1963 v Berlíně ) je německou autorkou ezoterických knih. Pracuje také jako médium 
Už téměř třicet let se zabývá duchovními tématy a světem mysticismu a nadpřirozena. Její myšlenky 
a učení se točí hlavně kolem božstva Thovt, o němž publikovala mnoho knih. Připravuje odborné
semináře a na CD publikuje návody k meditaci. 
Simoné dodržuje přísnou životosprávu, je veganka. Jejím zájmem je i starost o životní podmínky zvířat,
zejména se věnuje  ochraně velryb a delfínů. 
Kerstin Simoné žije se svou rodinou poblíž Berlína. Tragická událost v roce 2003 ji přivedla do kontak-
tu s Thovtem. Od té doby je v úzkém a důvěrném vztahu s tímto „písařem bohů,“ ze starověkého
Egypta. Thovt jí pomáhá zvládat životní útrapy a jejím prostřednictvím sděluje lidstvu své poznatky.
Simoné je zveřejňuje ve svých knihách a objasňuje na seminářích.

Thovt je v řečtině používané a z egyptštiny ne zcela
jasným způsobem odvozené jméno staroegypt-
ského boha Džehutiho zobrazovaného 
v podobě muže s hlavou ibise (méně často
ibise samotného) nebo v podobě paviána 
a ztotožňovaného s řeckým bohem Hermem.
Přestože jej jménem nelze prokázat před 
4. dynastií, badatelé považují za jisté, že
ikonograficky je doložen už v Předdynastické
době v podobě ibise na standartě, svém
symbolu užívaném po celé faraonské
období. Tento symbol ostatně sloužil jako

ideogram pro variantu hieroglyfického zápisu Thovtova jména.

Thovt byl původně nejspíš bohem Měsíce. V rozvinuté teologii Střední a především
Nové říše se stal jedním z bohů – stvořitelů, původcem božské moudrosti a poznání ve
všech jeho formách. V pozdějších obdobích se stává také bohem magie a čarování: 
v této souvislosti Cicero poznamenává, že Egypťané se bojí už jen vyslovit jméno boha.
Pokud je toto sdělení pravdivé, mohlo by Džehutiho řecké pojmenování Thovt být
odvozeno z některého z mnoha dalších pojmenování či epitet, jimiž Egypťané pozdní
doby boha nepřímo označovali ve snaze vyhnout se použití jména.





http://www.ivysehrad.cz/

John Hart
ŽELEZNÝ DŮM 
Než se stal Železný dům sirotčincem, sloužil jako
ústav pro choromyslné zločince a vyšinuté vojáky.
Velký a pevný, daleko od všeho důležitého. Spousta
utrpení. Spousta bolesti. Nyní tu žijí děti, obklopené
necitelností a lhostejností dospělých, vydané
napospas tyranii tlupy starších kluků. Neduživý Julian,
outsider s ptačím hrudníkem, přežívá jen díky
odolnějšímu bratrovi Michaelovi, který ho bezvýhradně
brání. Když je jeden z násilníků brutálně zavražděn,
Michaelovi nezbývá než uprchnout ze sirotčince 
a odnést si obvinění s sebou… Po třiadvaceti letech se
bratři znovu setkávají – z Juliana je spisovatel
dětských knih, trpící duševní chorobou, a z Michaela

zabiják, který má v plánu skončit s kriminální minulostí. Stejně jako kdysi musí silnější bojo-
vat za záchranu slabšího. A vydat se na místo, před nímž celý život utíkal – do Železného
domu.
Železný dům je dalším thrillerem Johna Harta, na který čtenář hned tak nezapomene. Poprvé
se českým čtenářům tento dvojnásobný nositel prestižní Ceny Edgara Allana Poea představil
knihou Tíha nenávisti, za kterou získal překladatel Jindřich Manďák Výroční cenu Vyšehradu
za rok 2016.

Z anglického originálu přeložil Jindřich Manďák
Vázaná, 416 stran, 368 Kč, EAN: 9788074295997

http://www.ivysehrad.cz/hledat/?hledat=%C5%BDelezn%C3%BD+d%C5%AFm
Zakoupit můžete zde
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Elena seděla se sklopenýma očima a Michael vyprávěl o dvou
chlapcích pohozených v lese jako odpadky, o studené vodě a lov-
cích, kteří je odnesli, o dlouhých letech v sirotčinci a narůstajících
potížích svého bratra. Vyprávěl o přeplněných pokojích a nemocech,
o konfliktech a nudě a o lhostejnosti vůči podvýživě. Vysvětloval, jak
se silné děti naučily krást a slabé utíkat; jak starší kluci mohli
mladším ubližovat. „Neumíš si to představit.“
Elena jeho vyprávění pozorně poslouchala. Poslouchala, jestli
neuslyší lži a polopravdy a výroky, které by je odhalily. Dělala to
proto, že byla bystrá a ostražitá a že čekala dítě, jež pro ni zname-
nalo víc než její vlastní život. Ale jeho řeč zněla poctivě: záblesky
hněvu a smutku, požáru, který v jeho srdci už dlouho zuřil.
„Hennessey zemřel na podlaze na toaletách. Sebral jsem ten nůž 
a utekl jsem.“
„Abys chránil svého bratra?“
„Protože jsem byl starší.“
„Ty jsi utekl a vzal tak vinu na sebe?“ Michael mlčel, ale z tváře mu
vyčetla, že mluví pravdu. „Co se stalo pak?“
Michael pokrčil rameny. „Juliana adoptovali.“
„A tebe ne.“
Zavrtěl hlavou.
„Nevím, co na to říct.“
„Je to tak, jak to je.“
„A když ses pak dostal do New Yorku?“
Michael se ošil. „To město není dobré místo pro osamělého
chlapce.“
„Co tím myslíš?“
Michael přejel do levého pruhu a předjel pomalu jedoucí auto.
„Devět dní po tom, co jsem vystoupil z autobusu, jsem zabil
člověka.“
„Proč?“
„Protože jsem byl malý a on byl silný. Protože svět je krutý. Protože
byl opilý a praštěný a chtěl mě zapálit jen tak pro potěšení.“
„Ach, Bože.“
„Našel mě, jak spím poblíž doků, a dřív než jsem mohl vstát, mě polil
benzinem. Jednou nohou mi šlápl na prsa a pokoušel se škrtnout
zápalkou. Vzpomínám si na jeho boty, černé zavázané bílou
šňůrkou; kalhoty zkornatělé špínou, až mi pod prsty křupaly. První
zápalka nechytila, myslím, že byla zvlhlá. Nebo strhl hlavičku.
Nevím. Snad zasáhl Bůh. Držel v rukou druhou zápalku, když jsem
mu vrazil do nohy nůž. Ze strany hned nad koleno. Narazil na kost 
a já jsem jím kroutil, dokud chlap neupadl. Pak jsem mu ho vrazil do
břicha a utekl jsem.“
Elena beze slov zavrtěla hlavou.
Desetiletý…

Michael si odkašlal. „To bylo na ulici běžné,“ řekl. „Šílenství. Násilí
bez příčiny. To se nedá předvídat. Ostatní už není těžké uhádnout.
Lidé se tě pokoušejí vlastnit. Pokoušejí se tě ovládat, zaměstnat tě,
využít, znásilnit tě. Cokoli. Jestliže se dítě na ulici nemůže obrátit na
úřady, moc mu toho nezbývá. Myslím, že já jsem měl štěstí.“
„Jaké?“
„Byl jsem silný, rychlý, uměl jsem se rvát. To mi dal Železný dům.
Díky tomu jsem byl ostražitý a nemilosrdný. Ale dokud jsem
neskončil na ulici, nevěděl jsem, že jsem i chytrý. Že to lidé na mně
poznají a že toho budu moct využít.“
„Nechápu.“
„Samo dítě na ulici je zranitelné. Dvě, které jsou spolu, jsou na tom
líp, ale pořád ještě nejsou mimo nebezpečí. Ovšem tucet nebo
dvacet, to už je armáda. Deset měsíců poté, co jsem vystoupil 
z autobusu, pro mě pracovalo šest kluků. O dalších šest měsíců
později jsem jich měl dalších deset. Někteří byli mladší než já,
některým bylo až sedmnáct či osmnáct. Spávali jsme pohromadě,
společně jsme jedli. A příležitostně jsme si přivydělávali. Rozbij 
a popadni. Vloupačky. Turisté byli odjakživa snadným cílem.
Nakonec si lidé začali naši existenci uvědomovat.“
„Policie?“
Michael zavrtěl hlavou. „Většinou gangy. Podřadní gangsteři.
Nebohatli jsme, ale měli jsme cenné věci. Elektroniku, šperky,
peníze. Našli se lidé, kteří si představovali, že bude snadné přijít 
a převzít, co jsem vybudoval. Kluky, mysleli si, nebude těžké
zastrašit, nebude těžké je převzít do gangu. Byl to nevyužitý trh,
příležitost s nízkým rizikem. Zvrhlo se to v násilí.“
Dotkl se bílé jizvy na krku a Elena řekla: „Nebyly to skleněné dveře.“
„Další lež. Omlouvám se.“
Znala jizvy, které měl po těle: dvě na břiše, tři na žebrech a tu
dlouhou na krku. Byly bledé, lehce naběhlé a ona věděla, jaké jsou
na omak, jak jsou chladné pod jejími rty.
„Žili jsme pod jedním mostem ve španělském Harlemu, bylo nás
tehdy snad sedm. Už jsme se tam zdržovali několik týdnů. Občas
jsme měnili místo, chápeš? Týden na jednom místě, měsíc na
druhém. Myslím, že jsme tam zůstali o den déle, než jsme měli,
poněvadž se jednou odpoledne ukázali hoši z jednoho místního
gangu. Jejich jediným cílem bylo vymlátit z nás duši. Byli jenom čtyři,
jenže všichni ostatní před nimi utekli.“
„Ostatní kluci?“
„Ano.“ „Co se stalo?“ „Já jsem zůstal.“
„A?“Michael pokrčil rameny. „Pobodali mě, já jsem pobodal je, ale
byla to jen otázka času. Nakonec mě srazili na zem. Jeden z nich mi
dupl na zápěstí, až mi ho zlámal. Přimáčkli mě k zemi. Moc
nechybělo a přišel bych o život.“

John Hart (1965) vyrůstal a žije v Severní Karolíně, kam umístil své
dosavadní romány. Za první dva z nich dostal jako jediný autor v
historii dvakrát za sebou ocenění Edgar Allan Poe Award,
udělované největším sdružením profesionálních autorů detektivek
ve Spojených státech. Rovněž získal ceny Barry Award, SIBA Book
Award a Ian Fleming Steel Dagger. Jeho knihy vyšly ve třiceti jazy-
cích a znají je čtenáři ve více než sedmdesáti zemích. Ve
Vyšehradu s velkým úspěchem vyšla Tíha nenávisti (2016), též jako
e-kniha.



Liz Nugent
V úKrYTu

Lydia Fitzsimonsová žije v dokonalém domě
se svým milujícím manželem a synem.
K úplnému životu touží po jediné věci. 
A je přesvědčená, že jí to manžel sežene. 
To poslední, co čeká, je smrt zaviněná její
chorobnou touhou.
Nicméně ani mrtvé tělo Lydii nezastaví.
Akorát ji to ještě více popožene – ať to stojí
cokoliv.
Přeložila Michaela Dvořáková 
Vázaná, 384 stran, 399 Kč, 
ISBN: 978-80-7390-815-7, EAN: 9788073908157 

http://www.knihyomega.cz/eshop-v-ukrytu.html

„Neodložitelný psychologický 
thriller s koncem,
který vám zůstane v mysli 
dlouho po otočení poslední 
stránky.“
Irish Times

Dobrovský s. r. o., Na Strži 1683/40, 140 00 Praha 4, 
e-mail:nakladatelstvi@knihydobrovsky.cz, www.knihyomega.cz 
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Můžete nám něco prozradit o sobě?
Narodila jsem se a žiji v Dublinu, v Irsku. Jsem vdaná. V době
dospívání jsem nějaký čas bydlela v Londýně. Pracovala jsem jako
ředitelka divadla a spolupracovala na scénáři televizního seriálu. 
Lydia, Laurence a Karen jsou velmi odlišné charaktery. Jak
těžké bylo je vymyslet? 
Nemyslím si, že by to bylo pro mě nějak zvlášť obtížné. Možná je to
proto, že mám za sebou průpravu herečky. Učitelé mi často říkali, že
mám velkou fantazii (ale já věděla, že mi tím naznačují, že nemluvím
úplně pravdu a že mi nevěří!). Považuji za poměrně snadné se vžít
do mysli všech typů postav a psát z jejich pohledu. Laurence a jeho
matka Lydia jsou obě stejné ze střední třídy, ale zatímco obě mohou
mít obdobný druh slovní zásoby, jejich myšlenkové procesy jsou
velmi odlišné. Laurence je naivní, zatímco Lydia je neuvěřitelně
manipulativní. Karen je charakteristická příslušnice dělnické třídy,
která je odhodlaná a odvážná. 
Mnoho z vašich postav je v podstatě charakterově vadných. 
Jak byste charakterizovala obecně lidskou přirozenost?
Myslím, že jsme zřejmě všichni nějak poznamenaní.  Rozdíl spočívá
v rozhodnutích, které děláme pod tlakem určitého okamžiku.
Ležérně lžete a zbavíte se malého problému, ale může to mít pro vás
neblahé následky.  Když moje postavy dělají opravdu špatná rozhod-
nutí, vzniká drama.
Je Lydia zlá, šílená nebo jen poškozená špatnými zkušenostmi? 
Ovlivnil ji velký incident v dětství. Dva roky po odchodu matky ji
poslali pryč. Odchod z domova se stal trestem. Nemyslím si, že je
zlá. Celý svůj život se děsila nad tím, čeho je schopná. Je to ne-
pochybně monstrum, ale je mi jí líto. 
Kdy jste si poprvé uvědomila, že chcete být spisovatelkou?
Myslím, že jsem to věděla vždycky. Byla to jen otázka, kdy se mi
podaří zaznamenat všechny emoce, které se ve mně hromadily.  
A pak samozřejmě, zda bude šance na vydání. 
Kdybyste se nestala spisovatelkou, co byste dělala? 
Krvácení do mozku v dětství mělo za následek, že nemám plně

funkční pravou ruku. V ideálním světě bych ráda hrála
na klavír nebo nějaký jiný hudební nástroj. Miluji klarinet

a violoncello,
ale k hraní po-
třebujete obě ru-
ce. Ke psaní mi stačí jedna.
Jak moc se věnujete shromažďování   
a vyhodnocování podkladů, aby byly vaše knihy realistické?
Ke své hanbě musím říci, že to moc nedělám. Nejdřív píšu příběh 
a teprve potom se ujišťuji, že se tak mohl odehrát. Třeba v románu
Hádanka jménem Oliver, který také brzy vydá česky nakladatelství
KNIHY OMEGA, existuje určitý prvek genetického dědictví  v charak-
teru hlavního hrdiny Olivera. Poté, co jsem knihu dopsala, konzulto-
vala jsem zápletku s profesorem antropologie na Pennsylvánské
státní univerzitě. Řekl mi, že jak jsem ji popsala, je ve skutečnosti
málo pravděpododbná, ale možná. A to „možná“ je pro mě rozhodu-
jící, píši beletrii, ne dokument. 
Co je pro vás na psaní nejjednodušší a naopak nejobtížnější?
Nejtěžší je každý den začít. Najednou se přede mnou nahromadí
milion věcí, o nichž si myslím, že bych měla udělat. Nejjednodušší
jsou pro mě závěry kapitol a vymýšlení zápletky, kvůli které čtenář
knihu neodloží a čte dál. 
Kde nejčastěji píšete? 
První verzi zpravidla napíšu u nás v místní knihovně a pak pokračuji
střídavě doma a v Tyrone Guthrie Center v Co. Monaghan. Snažím
se napsat alespoň tisíc slov denně. 
Zbývá vám čas i na četbu?
Čtu, co mi přijde do ruky.  Od současných světových autorů až po
romantiku, historické romány, krimi, knihy pro mládež. Ale je to skoro
vždy fikce.
Pokud byste se mohli rozhodnout být některou z postav  
z románu V úkrytu, která by to byla a proč? 
Byla bych Helen. Je špinavá, nemilosrdná, ale někdy jediná schop-
ná zachovat si zdravý rozum. Laurence říká nepohodlné pravdy.
Jediný důvod, proč bych jí chtěla být, je ten, že je vtipná. Mám ráda
legrační lidi. Jsem schopná odpustit komukoli, kdo mě dokáže roze-
smát. 

(Ze zahraničních pramenů)
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