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Margaret Atwoodová v literárním projektu
Shakespeare 400
Největší žijící kanadská spisovatelka s živelností sobě vlastní
přetváří zápletku Shakespearovy tvůrčí závěti Bouře tak, aby
v duchu alžbětinského barda poukázala nejen na křivdy a mříže,
které nás uvnitř vězní, ale i na svátost odpuštění. Kniha je
součástí literárního projektu Shakespeare 400, v jehož rámci
vycházejí knihy předních současných spisovatelů inspirované
hrami, postavami i zápletkami z děl Williama Shakespeara. Další
očekávanou knihou série bude zpracování Macbetha jedním
z nejúspěšnějších autorů dneška, Joem Nesbøm.
Kus temnoty vypráví příběh uměleckého šéfa věhlasného
divadelního festivalu Felixe Phillipse, který byl intrikány vyštípán
ze svého postu, což pro něj znamená další osobní katastrofu.
Přesto nezahálí a podobně jako mág Prospero spřádá pomstu,
stopuje svou kořist v kyberprostoru a číhá na příležitost k úderu.
V kuriózním divadelním kroužku, kde se mu coby nástroj
zúčtování nabídne směska zločinců bažících po vzruchu, zinscenuje představení, jímž soky zasáhne na nejcitlivějším místě.
V mistrovském provedení Margaret Atwoodové se ambiciózní
námět divadla v kriminále hladce mění v grotesku, v níž místy
mrazí a místy tajeme úlevou nad tím, že svět nepřestal být
jevištěm a my na něm pouhými herci.
Přeložila Kateřina Klabanová.
Vydává Práh, 272 stran, doporučená cena 349 Kč
Margaret Atwoodová (1939) je jednou z nejznámějších současných kanadských spisovatelek. Pracovala ve vedení PENklubu i Amnesty International, hostovala na pražském Festivalu
spisovatelů a s partnerem Grahamem Gibsonem se angažuje
i v ekologii, jak dokládá motivy „dystopických spekulací“
Literární projekt Shakespeare 400, v jehož rámci se přední
světoví spisovatelé inspirují zápletkami a postavami klasických
her alžbětinského dramatika, je iniciovaný britským nakladatelstvím Hogart. U nás knihy vydává nakladatelství Práh.
Zakoupit můžete zde

https://www.prah.cz/knihy/kus-temnoty-475
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Herbert Wolf na základě
analýzy dokumentů
tajného inkvizičního
procesu z počátku
šedesátých let
19. století zrekonstruoval příběh odehrávající
se poblíž sídla papeže
v jednom z římských
ženských klášterů
na přelomu padesátých
a šedesátých let
19. století.

V roce 1998 zpřístupnil Jan Pavel II. tajný archiv Kongregace pro nauku víry,
pokračovatelky římské inkvizice. O rok později se do studia těchto archivních
materiálů pustil církevní historik a profesor münsterské univerzity Hubert Wolf.
Výsledkem jeho dlouholeté práce se mj. stala historická studie Případ Sant’Ambrogio, která poprvé vyšla roku 2013 a poté byla přeložena do angličtiny, francouzštiny,
italštiny a korejštiny.
Autor na základě analýzy dokumentů tajného inkvizičního procesu z počátku
šedesátých let 19. století zrekonstruoval příběh odehrávající se poblíž sídla papeže
v jednom z římských ženských klášterů na přelomu padesátých a šedesátých let
19. století. Zde byl po dlouhá desetiletí pěstován kult údajné světice jménem Maria
Agnese Firraová, který přerostl do organizovaného psychického, sexuálního i jiného
zneužívání novicek a řeholnic. Manipulace probíhala mj. prostřednictvím falešných
zjevení, domnělých mystických dopisů psaných Pannou Marií apod.
Hlavní hybatelkou celého inkvizičního procesu, probíhajícího dva roky a před
veřejností dokonale utajeného, byla kněžna Katharina von Hohenzollern-Sigmaringen. Tato urozená a zbožná šlechtična se do kláštera uchýlila s cílem uklidnit svou
duši a ukrýt se před nelehkým osudem, ale záhy zjistila, že je ohrožena nejen její
mravnost, ale také život. Přes prvotní nadšení a odhodlání zůstat v klášteře natrvalo
brzy zjišťuje, že za uzavřenými zdmi se odehrávají zločiny kriminální, náboženské
i mravní povahy. Hlavní iniciátorkou je zástupkyně abatyše Maria Luisa. Tato krásná
mladá a ctižádostivá žena má na svědomí několik lidských životů, organizuje pod
záminkou náboženského zasvěcení každodenní sexuální orgie a nechává se uctívat
jako světice. Před kněžnou se postupně odhalují další a další zločiny, nenachází však zastání ani u představené
kláštera, ani u zpovědníků, kteří jsou do skandálu také zapleteni. V podstatě nemá šanci uniknout a musí čelit
travičským pokusům nedotknutelné světice Marie Luisy.
Několikaletá badatelská práce autora vyústila v obsáhlou a poutavou studii s prvky detektivního románu podloženou
četnými archivními materiály a výpověďmi očitých svědků i obviněných. Případ Sant’Ambrogio není omezen jen na
klauzuru samotného kláštera, ale odhaluje také pozadí zločinů a postupně před čtenářem otevírá mnohem širší
a závažnější souvislosti, v nichž hrály nemalou úlohu také vysoce postavené církevní osobnosti.
Překladatel: Lubomír Kotačka
Ukázka z knihy a rozhovor s autorem na dalších stranách
Brožovaná, 600 stran, 397 Kč, ISBN: 978-80-7260-351-0
Zakoupit můžete zde
http://www.eprostor.com/cz/katalog-titulu/pripad-sant-ambrogio.aspx

— Nebeské dopisy zvěstují
vraždu Kathariny
Od oné scény v klášterním
chóru jako by Katharinina smrt
visela ve vzduchu. Marii Luisu
už o tom Kristus v jednom jejím
vidění ústně informoval, chybělo už jenom písemné potvrzení shora. A tak se Maria
Francesca skutečně musela
znovu na rozkaz Marie Luisy
pustit do práce a v úloze Matky
Boží psát dopisy došlé z nebe.
O tom, jak vznikaly, vypovídala
před vyšetřujícím soudcem 21.
února 1860 takto: „To, co teď
řeknu, jsem jménem Madony
sdělila Petersovi v několika
dopisech písemně: že totiž měl ďábel tu drzost, že na
sebe vzal podobu jeho milované dcery, aby ji tím zostudil.
V této podobě se sestře Luise Marii (princezně,
v dopisech nazývané Katharina) zjevil a naléhal na ni, aby
klášter opustila. Jako o Katharině se o ní mluvilo proto,
že se takhle neustále chovala, totiž nafoukaně,
tvrdohlavě, a že nepřijímala jiný než vlastní
názor. Katharina byla určena k tomu, aby vyšla najevo
její moc jako Boží dcery.
Ďábel tomu svými vystoupeními zabránil, avšak Boží moc
tím ještě získala na velikosti. Jak Bůh přislíbil, Katharina měla náhle zemřít na mrtvici a být prokleta. Matka Boží dále Petersovi v dopisech sdělovala, že by
měl Katharinin osud rozhlásit a zároveň se přitom zmínit
i o osudu své nejmilovanější dcery, jež Katharinin osud
předpověděla. Měl by proto Marii Luisu požádat, aby se
za princeznu modlila, neboť jen ona by ji ještě mohla
zachránit. V jiném dopise stálo, že prvorozená dcera
Matky Boží se za Katharinu pomodlila; navštívila na
několik hodin peklo a dosáhla tam toho, že Katharinu sice
měla postihnout mrtvice, avšak vzhledem k Boží
spravedlnosti a milosrdenství na ni neměla zemřít. Ve
skutečnosti se ale domnívám, že Katharinu či princeznu
postihla tak silná mrtvice, že jsme si mysleli, že na ni
zemře. Jménem Madony jsem napsala četné jiné
podobné dopisy určené Petersovi: ,Ďábel vzal na sebe
podobu mé milované dcery a princezně namluvil, ať má
strach, že ji někdo otráví.‘ Ve stejné podobě se také zjevil
novicce sestře Agnese Celeste (její otec je lékař) a ptal se
jí, jakým jedem by bylo možné člověka s jistotou zabít.
Sestra jí odpověděla. Potom se ďábel v téže podobě zjevil
ještě sestře Marii Ignazii a zesnulé sestře Marii Felice; obě
byly tehdy novicky. Řekl jim, že si Bůh a pater Peters přejí,
aby byl princezně do jejího léku přimíchán jed, neboť její
duše se těší zvláštní Boží milosti, takže smrtí dojde
spasení. Ďábel, stále ještě v téže podobě, ukázal Marii Ignazii a Marii Felice, jež u princezny dlely, odkud si mají
ten jed opatřit, totiž z kazety v místnosti matky mistrové,
kde měla Maria Luisa uloženy své písemnosti, a z jedné
plechovky v klášterní lékárně. Ještě si dobře vzpomínám,
že jsem také psala, že ďábel v podobě Marie Luisy spolu
s těmi dvěma novickami odešel do Katharininy komory a
vlastní rukou tam vložil jed do nádoby, v níž byl pro
princeznu připraven lék. Navíc ďábel další řádové sestry,
Marii Giuseppu, Marii Giacintu a Giuseppu Marii … upozornil na to, co ty dvě výše zmíněné novicky Maria Ignazia
a Maria Felice dělaly, když princezně podávaly otrávené
léky. Ty tři řeholnice si všimly ještě dalších ďáblových
úkladů, neboť našly další jedem znečištěné šálky
a krabičky. Tohle všechno se odehrávalo během velmi

těžké princezniny nemoci. Dopis psaný Madoniným
jménem končil tím, že Petersova oblíbená dcera věděla,
co ten ďábel dělá, když přijal podobu Marie Luisy a zabýval se princeznou, že však zůstávala ve skrytu, aby se za
princeznu a její dcery modlila… Nakonec ještě dodávám,
že když se princezna uzdravila, pater Leziroli nám kázal,
že ďábel dokáže zjevovat osoby; může se dotýkat a klamat, a proto že musíme věřit Božím
služebníkům.“ Následujícího dne Maria Francesca ve své
výpovědi pokračovala: „Chci se ještě vrátit k té věci
s jedem a princeznou a doplnit, aby to bylo jasnější, že
v těch dnech, kdy byla princezna nemocná a hovořilo se
o jejím otrávení, tak jsem jménem Madony v jednom
dopise Petersovi také psala: ,Ďábel odnesl mou kazetu do
lékárny a tam nám ukázal plechovku s jedem. Byla bych
ale raději, kdyby kazeta zůstala v místnosti mé dcery.‘
V dalším dopise psaném opět Madoniným jménem Matka
Boží žádala Peterse, aby kněžně vyřídil, že všechno, co
se od mistrové dověděla, bylo ďáblovo našeptávání.
A tohle že má také říct svému kardinálovi (Nejveledůstojnějšímu Reisachovi).
Z jiného dopisu se lze dozvědět, že Peters čekal na nějaké
Madonino znamení, které by princeznu … nějak přesvědčilo, protože tomu stále nechtěla věřit. Madona mu
však odpověděla: ,Ne, žádné znamení jí dávat nebudu! Ten, kdo nevěří Božím služebníkům, nevěří ani
v zázrak.‘ Závěrem Petersovi sdělila, že toto znamení jí dá
sám ďábel. Znamení spočívalo v Ježíšově jménu, vytesaném do jedné cihly ve stěně cely Marie Luisy. Zakrátko
se na jiné cihle objevilo vytesané jméno Maria. Peters
vypracoval kletbu proti ďáblovi, kterou měl spolu se svým
kolegou Lezirolim pronést každý třetí měsíc. Tu kletbu
jsem si z Petersova rukopisu opsala.“ Když tuto údajně
nebeskou korespondenci Matky Boží dešifrujeme, vyplyne z toho, že to probíhalo následujícím způsobem.
Maria Luisa se zprvu před možným příštím obviňováním
kryla tím, že nechala Madonu sdělit, že ďábel jedná v její
(Marie Luisy) podobě. Poté byl vymyšlen zásadní protiklad mezi „svatou“ Marií Luisou a „nevěřící“ Luisou Marií,
jež musela z nebeského rozhodnutí svou domýšlivost
odpykat smrtí, zatímco Maria Luisa měla být Bohem
velebena. A nakonec se řešilo praktické provedení: Maria
Luisa se u Agnese Celesty, dcery lékaře, informovala
o tom, které jedy působí nejsilněji, a novicky Maria Ignazia
a Maria Felice byly, opět z nebeského pověření, angažovány jako spolupachatelky travičských úkladů.
Rozhodující dopis byl napsán ještě 8. prosince, téhož
dne, kdy došlo k oné scéně v klášterním presbytáři. Toto
datum odvodil Sallua z výpovědi abatyše, jež do protokolu uvedla, že den předtím, než princezna náhle a tak
vážně onemocněla, tedy 8. prosince za ní přišla Maria
Luisa celá ustaraná a říkala: Bůh chce princeznu potrestat a pošle na ni nemoc, která ji připraví o život. Tohle
pak několikrát opakovala. „A skutečně se princezně
druhého dne po jídle udělalo špatně, zvracela a bolelo ji
břicho a následujícího rána ji náhle postihla ta těžká
nemoc.“ Nebesy ohlášenou otravu provázely odpovídající
projevy zbožnosti. Maria Luisa například novicky vyzvala,
aby se modlily novénu k drahocenné krvi, aby Pán nechal
jednu osobu v klášteře co nejrychleji onemocnět.
A novickám bylo rázem jasné, že tím nebyl míněn nikdo
jiný než princezna. Zmíněná novéna, devět dní trvající
modlení, je zvlášť intenzivní forma modlitby, při níž věřící
Boha úpěnlivě prosí o splnění svého přání. To, že se zde
měli věřící devět dní modlit za kněžninu smrt, představovalo hanebné zneužití církevní liturgie, což inkvizitor
neopomněl poznamenat.
Rozhovor s autorem na další straně

Otrava, zneužívání
a intriky v klášteře
Pane profesore, vaše vzrušující nová kniha pojednává
o skandálu v klášteře v Římě
v 19. století. Z jakých pramenů jste čerpal?

Německý církevní historik Hubert Wolf (1959) vystudoval na univerzitách v Tübingenu a v Mnichově
katolickou teologii se zaměřením na středověké
a moderní církevní dějiny. V roce 1992 se stal profesorem na univerzitě ve Frankfurtu nad Mohanem
a později také v Münsteru. Dlouhodobě se věnuje
výzkumu římské inkvizice a významných
církevních osobností. V roce 2003 získal cenu Gottfrieda Wilhelma Leibnize a o tři roky později
Gutenbergovu cenu.
Kromě jiného je autorem několika monografií,
některé z nich byly přeloženy také do angličtiny,
francouzštiny, italštiny a dalších jazyků. Jedná se
například o knihy Index. Der Vatikan und die verbotenen Bücher (2006, Vatikánský index zakázaných knih), Papst und Teufel. Die Archive des
Vatikan und das Dritte Reich (2008, Papež a ďábel.
Vatikánské archivy a třetí říše) a Konklave. Die
Geheimnisse der Papstwahl (2017, Konkláve.
Tajemství papežské volby).

Že se v Sant'Ambrogio něco
podobného odehrálo, se vědělo. Ale detaily byly zahaleny
tajemstvím. Když se v roce
1998 otevřel v Římě archiv
CDF, hned jsem v něm začal
pátrat. K události se vztahovalo
jeden a půl metru dokumentů.
Když jsem je procházel, bylo
mi stále víc jasné, že se seznamuji s mimořádným případem.
Po intenzivních přípravných pracích jsem využil v létě
2011 vysokoškolských prázdnin a začal psát.

Kniha vypráví neuvěřitelný příběh. Je to o otravě, zakázaném sexu, exorcismech, předstírané svatosti.
Je takové téma teologicky relevantní?
A jak! Za hlavní obviněnou, Marií Luisou, byla síť jezuitů
a vysoce postavených členů církevní hierarchie, kteří
určovali teologický a církevní politický směr. Katharina
von Hohenzollern, další důležitá osoba příběhu, brzy
pozná, že za zdmi kláštera se odehrává úplně jiný život,
než jaký zde hledala, a sama musí čelit mnohým
nebezpečím. Případ také ukazuje, jak ženám
v klášteře dominují muži, vyžadující slepou poslušnost,
zveličenou zbožnost a sexuální povolnost. A to už byl
obecnější problém.

Proč se případem v Sant'
Ambrogio zabývala římská
inkvizice a ne sekulární
soud?
Maria Agnese Firrao už byla
veřejně odsouzena inkvizicí
v roce 1816, protože se
falešně vydávala za světici,
ale její uctívání pokračovalo.
Dokonce v ještě větší míře.
Proto opět zasahovala inkvizice. „Svatost zdola“ bez papežova souhlasu byla totiž
považována za urážku.
Jak se teologové dívají na
dopisy údajně vlastnoručně psané Pannou Marií
které využívala k různým
manipulacím Maria Luisa?

Abychom to pochopili, musíme si vzpomenout na tu
dobu. Pius IX. žil v neustálém strachu z revoluce. Byl to
on, na začátku svého pontifikátu ještě jako liberál, kdo
se uchýlil až k přehnané mystice. Mnoha katolíkům tím
nabídl pevnou oporu v nejisté době. Existovala velká
potřeba zázraků, zásahů vyšší moci.
Šlo tedy o jakýsi návrat ke středověké zbožnosti?
Ne, zbožnost 19. století bylo něco zcela unikátního.
Maria Luisa tvrdila, že přináší z nebe poselství, které je
všem srozumitelné. Stojí v protikladu k materialismu
přírodních věd, který se snažil racionálně vysvětlit takové
javy jako jsou například elektřina, magnetismus, X-paprsky a radiové vlny. Romantický mystik a racionální osvícenec jsou bez sebe nemyslitelní. V Sant'Ambrogio šlo
také o velké rozpory moderního věku.
(Ze zahraničních pramenů)

Arthur C. Clarke
2010: DRUHÁ
VESMÍRNÁ ODYSEA
Ke kosmické lodi Discovery, osamoceně plující
hlubokým vesmírem od doby, co David Bowman prošel
„Hvězdnou bránou“, se vydává nová mezinárodní expedice. Jedním z cílů výpravy je objasnění tragických
událostí, které se na Discovery odehrály. Ale tím
nejdůležitějším úkolem je průzkum záhadného
vesmírného tělesa zcela pravidelných tvarů. Jde o přírodní úkaz, nebo o výtvor mimozemské civilizace? Znamená těleso pro lidstvo hrozbu, nebo mu naopak může
prospět? Vynořují se tisíce různých otázek a zodpovězení byť jen části z nich může navždy změnit
chápání samé podstaty existence vesmíru a tím i budoucnost lidského druhu...
Pokud bychom měli zvolit symbol vědeckofantastické
literatury v její nejčistší podobě, byl by to právě
velmistr žánru Arthur Charles Clarke (1917–2008).
Science fiction se jako spisovatel věnoval od roku
1946 a z jeho raných děl jsou nejznámější romány
Konec dětství a Město a hvězdy. Z pozdějších knih můžeme jmenovat Měsíční prach
či prestižními žánrovými cenami odměněné Setkání s Rámou a Rajské fontány.
Román 2001: Vesmírná odysea vznikal souběžně se slavným stejnojmenným snímkem Stanleyho
Kubricka, jenž se stal na dlouhá léta příslovečným etalonem filmové vědeckofantastické tvorby.
V následujících letech se k němu Clarke vrátil ve třech románových pokračováních. Během jeho
dlouhého života se mu dostalo mnoha poct, z nichž jmenujme nominaci na Nobelovu cenu za mír či
titul rytíře.
Překlad: Zdeněk Volný
Vázaná, 356 stran, 298 Kč, EAN: 9788025720936
Kniha vychází ve spolupráci s nakladatelstvím Triton.
Zakoupit můžete zde
http://www.kosmas.cz/knihy/217395/2010-druha-vesmirna-odysea/
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Jean-Claude van Rijckeghem

ŠLECHTIČNA
Margaretě je 14 let, vyrůstá bez
matky a má se vdávat. Její otec,
hrabě flanderský, toužil po synovi,
který by po jeho boku táhl do boje.
Jenže dědic a následník tu není,
a tak se trumfem ve hře o moc mezi
Francií a Anglií stává jeho dcera.
Margareta však není dítě, které by se
poslušně nechalo vést po předem
vytyčené cestě. Ve škole se dozvěděla, že Země je možná kulatá.
Odmítá nosit korzet, na koni jezdí
bez sedla, šermuje lépe než otec
a k jejím oblíbeným zábavám patří
šmírování otce na záletech a sledování poprav na náměstí. Její vzpoura
proti otci i společenským konvencím
vyvrcholí, když odmítne uzavřít politický sňatek z rozumu...
Geniální spojení romanticko–dobrodružného příběhu z poloviny čtrnáctého století a informací, které
jste v učebnicích dějepisu vždycky
postrádali!
Vázaná, 224 stran, 259 Kč,
ISBN: 978-80-7553-149-0
Zakoupit můžete zde
http://tridistri.cz/slechticna?ItemIdx=8

Ukázka z knihy na následující straně
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„Stydím se za vás, můj synu,“ zasyčí pomamne legraci?“ „To bych se neodvážila,“
lu. „Tato bedra, která vás porodila, jsou franodpovím. „Je to jedna šlechtična z Toucouzská, tyto ruce, které vás hýčkaly, jsou
louse,“ říká zdráhavě. „Jmenuje se Isabeau
francouzské, tyto rty, jež se vás dotýkaly,
de Cahors.“ „A je již provdána,“ dodám.
jsou francouzské…“ Ztěžka oddychuje. Její
„Ano, za hraběte z Toulouse. Je téměř
shrbené tělo se zvedá a klesá. Sejme
o třicet let starší než ona.“ „Ach, tak mějte
z opasku dýku a rozřízne si šaty a korzet.
jen chvíli strpení. Ten muž je, abych tak
Z korzetu se jí vyvalí povadlý levý prs. Otec
řekla, už skoro na márách.“ Je to poprvé, co
ohromeně vzhlédne. Mladý muž v sále
se Filip usměje. „Pane Filipe, já si vás nechztuhne. „Také tento prs, který tě kojil, je franci vzít. Vy si mě nechcete vzít. Přestaňme už
couzský… a protože nechceš splnit vůli ani
o tom vdávání a ženění mluvit.“ Filip se
svého krále, ani své matky, tak si ho uříznu.“
znovu usměje. „Cestoval jsem společně
Otec na ni zírá. Babička drží dýku pod ňads vaší babičkou dva týdny v uzavřené
rem. „Uříznu si prs a hodím ho psům.“
bryčce,“ říká. „Umíte si asi představit, jak
Zírám na babičku. Otec se vyděšeně dívá na
příjemná to byla zkušenost. Rád bych si prodýku pod babiččiným poprsím. Pak si uvětáhl nohy a viděl Flandry.“ Usměju se
domím, že tato žena z kostí a zchátralého
a přistoupím ke dveřím. „Nechám pro vás
masa mého otce nikdy nehýčkala. Že se ho
osedlat hřebce. Může to být trochu ohnivé
nikdy nedotkla rty. Že ho dokonce její prsa
zvíře? Tak ze sebe setřesete tu svou zakaani nikdy nekojila. Tato žena je studená jako
boněnost.“ Filip se ušklíbne.
led. Poprvé v životě s otcem soucítím. Neboť
To odpoledne vyrážíme na koních ze zámku
tato žena, tato matka, nikdy neměla nikoho
Male. Na jarní obloze se shlukují mraky.
ráda. Otec neřekne jediné slovo. Babička
Následuje nás Jan van Vere. Nevzdálili jsme
přitlačí dýku k prsům. „Nuže synu, jaká je
se ani sto metrů, když slézám ze svého
Jean-Claude Van Rijckeghem,
vaše odpověď?“ „Ach, bábo, oblečte se předámského sedla. „Nebude vám vadit,
nar. 1.12.1963 v Gentu.
ce.“ „Myslím to vážně!“ zvolá babička. Hlas
urozený pane,“ ptám se, „když si sundám
jí přeskakuje. Zatlačí nůž pod prsy a přidámské sedlo?“ Filip se dívá překvapeně.
Vystudoval školu pro tlumočníky
mhouří oči. Otec odpochoduje kolem shr„Jak to myslíte?“ „Jezdím na koni raději
a překladatele v Gentu.
bené babičky ven ze sálu. „Kam jdeš?“
obkročmo.“ „Jako muž?“ ptá se Filip šoZnámý je především jako scenárista.
skřehotá babička, otevře oči a křečovitě se
kován. Je opravdu bystrý. Uvolňuji řemeny,
První knihu vydal v roce 2002.
otočí. „Pro psy,“ říká otec klidně. Za okamsundávám z Palframanda sedlo a nesu ho
žik je pryč. Dívám se za otcem. V šachové
Janu van Vere. „Její kůň je na to zvyklý,“
hře diplomacie je stále ještě mistrem. Otočím se zpátky k babičce poznamená Jan van Vere. „Můžete se vrátit na zámek,“ říkám panu
a vidím, jak si mě měří studenýma očima. Vidí můj obdivný pohled. Van Vere. „Myslím, že Filip má dost síly, aby mě ochránil.“ Když si
Mladík k ní přistoupí a chce ji podepřít. Babička zamává dýkou vyhrnu sukně a vyhoupnu se na Palframandův hřbet, nechce Filip
a mladík ucouvne. Babička rozzlobeně zastrčí dýku, zapne si věřit svým očím. „Ale, madam Margareto,“ koktá Filip, „to je nakorzet a přistoupí ke mně. Stojí přede mnou. Supí. Změří si mě od nejvýš nezvyklé. Kdyby vás tak viděl nějaký kněz, jak sedíte
hlavy k patě. Pokusím se o milý úsměv. „Jsem ráda, babičko, že s takovým hřebcem mezi vaším, vašimi…“ „Stehny,“ doplním ho.
vás opět vidím,“ řeknu zdvořile. „Je to už tak dávno…“ „Nemyl se, „Ano, vašimi stehny. To je kacířské.“ „Messire Filipe,“ zvolám,
dítě,“ přeruší mě, „jsi zboží. A jestli ses někdy podívala do zrcad- „vypadá to, jako byste se narodil za doby líných králů. My žijeme
la, musíš sama uznat, že si tě Edmund nebere pro krásu.“ Poslední v roce 1361. Staré časy jsou za námi.“ „Ale církev nechce, aby…“
slova rozdrtí mezi pěti zuby, které jí ještě zůstaly v propadlých „Pane Filipe, slibuji, že hned zítra půjdu ke zpovědi. Chci vám také
ústech. „O nic nepřicházíš, Filipe,“ zasyčí do tváře mladému muži připomenout, že jste mi slíbil ochranu. Uděláte dnes večer na
vedle sebe. „Každá husopaska má víc půvabů než tohle kostnaté zámku špatný dojem, když řeknete, že jste mi nestačil.“ „Já vám
houdě.“ Babička se otočí a jde pryč. Když vychází ze sálu, šoupe nestačil?“ ptá se Filip. „Ach, hošíčku, neopakuj všechno, co říbotami po dřevěné podlaze. Je pryč. Její slova ve mně stále hloda- kám,“ zvolám. V tu chvíli pobídnu koně a Palframand, který za ta
jí. Cítím, jak se mi chvějí prsty, ale sevřu ruce v pěst. Nejsem žádné léta rozumí mému i sebenepatrnějšímu pokynu, vyletí jako šíp vykostnaté houdě. Ať si ta chřestící kostra pase svoje husy sama. střelený z luku. Filip má co dělat, aby ho jeho hřebec poslouchal,
Podívám se na Filipa. Kývnu na něj. Pokyne zpět. Je to synovec což samo o sobě není nic překvapivého, protože jsem mu z otcovy
francouzského krále. Druhý kandidát na ženicha. Má na sobě stáje vybrala toho nejvzpurnějšího. Zdá se, že se můj Palframand
hezké hedvábné šaty, bronzový řetěz a je to nezkušený holo- sotva dotýká země. Přimknu pevně lýtka k Palframandovu břichu.
brádek. Opatrně se usměje. „Chcete si mě vzít?“ zeptám se ho se Cválá jako o závod. Cítím, jak se mu pod kůží vlní svaly. Ramena se
vztyčenou bradou. „Je to přání mého strýce, francouzského mu nadouvají, z huby mu tečou sliny, nechám ho širokým obloukrále,“ odpoví bezbarvým hlasem. „Ale ne mého otce,“ řeknu. „To kem přeskočit živý plot. Zpomalím jízdu a ohlédnu se. Vidím, že
je mi vás líto,“ svraští čelo. „Od vaší babičky, své pratety, jsem Filip už má koně pod kontrolou. To znamená, že je dobrý jezdec.
pochopil, že byste se raději vdala za mne.“ „Ne, to jste pochopil Pobídne hřebce ostruhami. Stěží potlačím nadšený smích. „Pojď,
špatně. Ráda se vdám za Edmunda,“ říkám. „Navíc nevypadáte Palframande, ukaž mi, co umíš,“ šeptám mu a můj hřebec pádí
zrovna jako veselý Francouz.“ Filip z Rouvres, vévoda burgund- vpřed jako bájný oř. Jsem Hippolyta, královna Amazonek. Vypadá
ský, se na mě udiveně podívá. „Veselý Francouz?“ opakuje. Čelo to, že se přítomnost prolíná s minulostí, zatímco jedu na vlhkém
se mu poskládá do vrásek.
Palframandově hřbetu a západní vítr mi zběsile sviští ve vlasech.
„Ano, to je vlámský výraz pro někoho, kdo je vtipný a rozverný. Jarní chlad jako by ze mě úplně spadl. Zpomalím koně. Funí
Zkrátka pro někoho, kdo si užívá života. Vy vypadáte dost smutně. a pohazuje hlavou. Ohlédnu se a v dálce vidím Filipa, jak přijíždí po
S tím svým zakaboněným obličejem působíte jako dědek.“ „Jestli nezměrných poldrech, tak rovných, až se zdá, jako by se země
si užívám života, nebo ne, je moje věc,“ odsekne. „Tak vy jste a nebe na obzoru spolu milovaly. Zatímco se přibližuje, nechává jet
mrzout,“ provokuji ho. „A proč se mračíte? Protože si mě nechcete Filip svého koně prodlouženým klusem. Usmívá se. „Už teď
vzít?“ Vévoda Filip je z mého dobírání úplně nervózní. „Madam,“ unavená?“ ptá se. Pobídnu Palframanda a v téže chvíli pobídne
říká, „musíte mě omluvit, ale já vás nemiluji. Mé srdce patří jiné. Té, svého koně ostruhami do slabin i Filip. Oba naši koně pádí bok po
o níž bez ustání sním, pro niž každou noc bdím a jejíž jméno chut- boku kupředu. Cválají, jako by jim ďábel seděl na kopytech. Cítím
ná na mých rtech jako med.“ „Básnické sklony máte, což o to,“ sladkou vůni svého koně. Filip nezaostává. Zůstává na mé úrovni.
odvětím chladně. „A kdopak asi je ta medová dáma?“ „Děláte si ze

Nakladatelství TRITON, s.r.o., Vykáňská 5, Praha 10, tel.: 226 220 025,
email: distribuce2@triton-books.cz, www.tridistri.cz

Jiří Jilík,
Bořek Žižlavský

MUŽ, KTERÝ
VIDĚL DÉMONA
Místnost zahalila neproniknutelná tma.
Pes přestal řičet. Něco se jej dotklo
a vzápětí na paži pocítil ledové sevření.
Ze rtů mu unikl pronikavý jekot. Mráz
rozlévající se po paži působil bolest
vystřelující nahoru do ramene a vybíhající až k srdci. Tma se začala měnit,
prosvětlovala se, řídla. Na jejím rozhraní
se pohnul bledý oválný tvar. Tvář! Zplihlé
dlouhé tmavé vlasy rámovaly v loknách
po obou stranách propadlé tváře, tenké
rty odhalující žluté zuby. Obrovské a kulaté oči, studené a křišťálově jasné se
otvíraly jako díry do bezedné propasti za
hranicí reality, jako doširoka se rozevírající brána zvoucí jej dále. Udiveně vnímal, jak se naklání stále blíž... Náhle
si uvědomil, že shlíží odněkud z prostoru z velké výšky skrze neexistující
střechu domečku na vlastní ležící tělo obklopené modrou aurou. Rotoval
na okraji věčnosti bez tíže, poháněný erupcemi závratí, brzděný těžkým
tlakem na hrudi působícím odspodu a suplujícím přitažlivost.
Kniha Muž, který viděl démona vypráví příběhy lidí, kteří se setkali s tajemnými, často obtížně vysvětlitelnými jevy. Zavítáme s nimi na místa, kde
působí temné síly, zjevují se přízraky, lidově řečeno straší. Navštívíme
zámek v Březolupech, majestátní hrad Buchlov nebo sousední pohřební
kapli Barborka na vrchu Modla.
Přiblížíme si také osudy jedinců, kteří zasvětili svůj život objasňování
dávných historických záhad. Budeme spolu s nimi pátrat po hrobě praotce
Čecha, věrozvěsta Metoděje, ale i tajemné minulosti zvonu z Nivnice.
Vydejte se spolu s autory Jiřím Jilíkem a Bořkem Žižlavským po stopách
dosud nevysvětlených záhad. Věřte, že to bude stát za to!

Vázaná, 160 stran, 199 Kč, EAN: 9788087866306, ISBN: 978-80-87866-30-6

Knihu zakoupíte u vašeho knihkupce nebo na adrese:
http://www.nregia.cz/index.php/product/148-jiri-jilik-borek-zizlavsky-muz-ktery-videl-demona

www.nregia.cz

Ben Aaronovitch

PROKLETÉ DOMOVY
Začíná to jako obvykle – mrtvolou. Ale kdo v tom má tentokrát prsty? Běžný sériový vrah, nebo společník zvráceného kouzelníka známého pod přezdívkou Muž bez
tváře? Než se policejní konstábl Peter Grant v novém případu zorientuje, pod
soupravu metra vkročí londýnský urbanista a zmizí jistý starobylý grimoár.
V Londýně nic neobvyklého. Ale pak se k Peterovi donesou zvěsti o prazvláštních
událostech v oblasti Elephant and Castle, které se točí kolem věžáku navrženého
bláznem, postaveného šarlatány a obývaného těmi největšími zoufalci. Mají tyto
skutečnosti nějakou spojitost? A pokud ano, proč k nim proboha muselo dojít až na
jižním břehu Temže, kde jindy chcípnul pes? Promiň, Toby.
Překlad: Milan Žáček
Brožovaná, 259 stran, 298 Kč,
EAN: 9788025720875
Zakoupit můžete zde
http://www.kosmas.cz/knihy/225860/proklete-domovy/#productDetail
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Ben Aaronovitch
Britský scenárista a spisovatel.
V osmdesátých letech se prosadil jako
scénárista slavného britského seriálu
televize BBC Doctor Who nebo levné
space opery Jupiter Moon. V devadesátých letech začal publikovat také
romány z řady Doctor Who: Remembrance of the Daleks (1990), Transit
(1992), The Also People (1995) a So Vile
a Sin (1997). Poté začala jeho literární
kariéra upadat, proto nastoupil do sítě
britských knihkupectví Waterstones.
Tento krok se později ukázal jako ideální
příležitost pro psaní vlastních příběhů
a tak vznikla již zmiňovaná úspěšná
knižní série.

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

V dějinách Francie najdeme mnoho
výjimečných žen, jejichž jméno se zapsalo do dějin. A právě o nich vypráví
tato kniha. Dozvíte se v ní, že francouzská národní hrdinka Jana z Arku
byla upálena jako čarodějnice a kacířka,
ale poté byla rehabilitována a svatořečena. Désirée Claryová byla zasnoubená s Napoleonem, ale když se
oženil s jinou ženou, provdala se za generála Bernadotta a stala se švédskou
a norskou královnou. Možná vás překvapí, že ostatky Bernadetty Soubirousové, vizionářky z Lurd, jsou mnoho
let po její smrti stále neporušené, a proto
se zdá, že tato světice pouze spí.
Neméně zajímavé jsou také osudy nejznámějších milenek francouzských králů. Krásná Diana de Poitiers byla sice
o dvacet let starší než král Jindřich II.,
přesto ji král miloval a dovolil jí, aby zasahovala do politiky a také do jeho manželství. Když bylo madame de Pompadour devět let, předpověděla jí věštkyně,
že se stane milenkou krále. A její slova
se vyplnila. Zjistíte, že život madame du
Barry, která byla poslední milenkou
Ludvíka XV., ukončila gilotina a jiné další
zajímavosti.
Zakoupit můžete zde
http://www.brana-knihy.cz/slavne-zeny-francie.html

Vázaná, 168 stran, 249 Kč, ISBN 978-80-7243-950-8

Upálení Jany z Arku
na obraze Hermanna
Antona Stilkeho
z roku 1843.
Coco (Gabrielle)
Chanel oplývala
uhrančivou krásou,
kterou pobláznila
mnoho mužů.

Madame de Pompadour na obraze, který
Francois Boucher namaloval mezi lety
1750 až 1758. Tehdy už neměla s králem
Ludvíkem XV. milenecký vztah, ale byla jeho
blízkou přítelkyní.

Nakladatelství BRÁNA, Jankovcova 18/938, 170 37 Praha 7 tel./fax: 220 191 313,
e-mail: info@brana-knihy.cz, www.brana-knihy.cz

Džuničiró Tanizaki
TAJNÁ HISTORIE PÁNA Z MUSAŠI
A MATEŘSKÁ BYLINA JOŠINSKÁ
Slavné postavy národních dějin
bývají obvykle představovány
jako výlupky všech ctností
a dávány za příklad dalším
generacím. Ale co když jsou
takové oficiální verze až příliš
krásné, než aby byly i pravdivé,
ptá se Tanizaki v Tajné historii
pána z Musaši a odpovídá
překvapujícím způsobem. Kudy
vede hranice mezi hrdinstvím a
perverzí? Jedním z nejdůležitějších Tanizakiho témat vůbec je jeho autorské hledání
ideálu japonské ženy, téměř
ztraceného pod sílícím kulturním vlivem Západu. Snad
nejpřesvědčivěji a nejkrásněji toto téma pojal v Mateřské bylině
jošinské, ztvárněné jako „cestopis“ o pouti k nejhlubším kořenům japonské tradice, kultury a historie v srdci původního Japonska v zapadlém horském kraji Jošino.
Překlad: Tomáš Jurkovič
Vázaná, 264 stran, 298 Kč, EAN: 9788025718612
Zakoupit můžete zde
http://www.kosmas.cz/knihy/214220/tajna-historie-pana-z-musasi-a-materska-bylina-josinska/

Michael Dobbs
DŮM Z KARET
Dům z karet patří
k nejlepším politickým thrillerům historie. Vydán byl v roce
1989 a okamžitě se
dočkal obrovského
úspěchu u čtenářů
i u kritiků.
Pojednává o machiavellistickém a bezskrupulózním politikovi Francisi Urquhartovi, jemuž přestane
jeho úloha v britském par-lamentu stačit a rozhodne se zamířit
výš: až úplně nahoru, tedy do křesla premiéra. Přestože je to
vážený a alespoň navenek slušný člověk, za svým cílem jde
přes mrtvoly.
Kniha se dočkala dvou pokračování a do širšího povědomí se
dostala i díky dvěma seriálům. První adaptaci provedlo BBC
(1990) s Ianem Richardsonem v hlavní roli. Ještě slavnější je
však zpracování americké od společnosti Netflix, v němž byla hlavní role svěřena Kevinu
Spaceymu. První sezóna proběhla v roce 2013 a následovalo mnoho pokračování.
Vázaná, 344 stran, 358 Kč, EAN: 9788025720615
Zakoupit můžete zde
http://www.kosmas.cz/knihy/226532/dum-z-karet/
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Pokračujeme
ve vydávání
historických
románů
od oblíbeného
autora
trilogie z Říma,
Bena Kanea

Napínavý příběh inspirovaný slavnou bitvou v Teu-oburském
lese z roku 9, kde Římané utrpěli od germánských kmenů
drtivou porážku.
Současný britský autor Ben Kane se specializuje na
historickou literaturu a jeho vášní je především historie
starověku. V prvním dílu trilogie nazvaném Orlové ve válce
vypráví o největší a nejdrtivější římské porážce v historii,
o bitvě v Teutoburském lese. Došlo k ní v roce 9 n. l. a střetla
se v ní římská vojska vedená guvernérem Publiem Quinctiliem Varem s germánskými kmeny v čele s Arminiem
z kmene Cherusků. Románem čtenáře provázejí dvě hlavní
postavy – Arminius, který strávil dětství jako rukojmí v Římě,
kde přijal římské způsoby a dostalo se mu vzdělání, ale na
svůj původ nezapomněl. A pak Tullus, centurion římské legie,
která v bitvě zahynula. Tullus sice podezírá Arminia ze zrady,
ale nemá možnost přesvědčit o tom guvernéra Vara. Ten si je
jist neochvějnou Arminovou loajalitou a přátelstvím. Autor
předkládá strhující pohled na starověkou bitvu, jejíž stopy lze
najít ještě dnes.
Tři římské legie, které se pod velením guvernéra v provincii
Germánie Publia Vara a centuriona Lucia Tulla vracely do
zimního tábora na východ od Rýna, přepadli germánští
bojovníci v čele s Arminiem. Ten byl sice spojencem Říma,
ale už od dětství snil o tom, že kruté nájezdníky ze své země
vyžene. Legionáře uzavřeli mezi kopci a močály a tím jim
znemožnili účinnou obranu. Potom se rozpoutal děsivý
masakr a teprve za tři dny se ukázalo, jak bylo Arminiovo
vítězství obrovské. Římané ztratili tři legie v počtu přes
čtrnáct tisíc mužů a tři drahocenné standarty s orly. Uprchnout se podařilo jen několika stovkám
legionářů včetně Tulla. Jejich utrpení tím však neskončilo. Do pevnosti na východ od Rýna je
pronásledovaly tisíce krvežíznivých příslušníků germánských kmenů. Teď už je mohli zachránit
jenom bohové.
Přeložila Jaroslava Hromadová
Vázaná, 368 stran, 348 Kč, EAN: 9788074297359
Zakoupit můžete zde

http://www.ivysehrad.cz/kniha/orlove-ve-valce/
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Kapitola dvacátá sedmá
Varus seděl ve stanu a přemýšlel. Slabé světlo
z několika malých olejových lamp na zemi
nedokázalo zakrýt skutečnost, že stan byl původně určený pro contubernium legionářů. Za
normálních okolností by mohl pojmout osm lidí, ale
ve srovnání s velikým stanem, který používal na
tažení, tenhle působil stísněně. Měl bych být
vděčný, pomyslel si, když poslouchal, jak déšť
bubnuje do namaštěné kůže. Většina jeho vojáků
– ti, co přežili, ozvalo se jeho svědomí – nemá
žádnou ochranu před počasím. A zavinil jsem to
já. Ale nebyl ani trochu vděčný za své štěstí. Zvedl
ruce a prohlížel si špinavé nehty a bláto, které mu pokrývalo
každý kousek nezakryté kůže. Cítil špínu. Vlhko. Hlad.
To však nebylo nic proti ponížení. V životě nebyl takhle pokořený. Teď musel dát za pravdu Tullovi, čímž byla Arminiova
zrada ještě příšernější. Kromě Tulla a možná Tubera Arminius
obelstil všechny – a hlavně jeho – jako proradný dospělý
obalamutí dítě sladkostmi. Jsem hlupák, pomyslel si a spustil
ruce do klína.
Naprostý hlupák. Když sešli z hlavní silnice, aby zatočili
s kmenem Angrivariů, netušil, že se na jeho armádu chystá
léčka. Pro svou hloupost neměl žádnou omluvu. Varovali ho.
A ne jednou, ale víckrát. Místo aby poslouchal Segesta a
později Tulla, vysmál se jim nebo je pokáral nebo obojí. Jenže
oni měli pravdu a on byl zaslepený idiot. Děsil se pomyslet, jak
by si to vysvětlil císař. Jestli to Augustovi někdy bude muset
vysvětlovat, byla samozřejmě jiná věc a tím se nechtěl zabývat. Dal by veškeré své obrovské bohatství za to, kdyby teď
měl před sebou Arminia v řetězech. Navzdory zdvořilému
chování a družné povaze byl Cherusk prolhaný zrádný had.
Vždycky měl v úmyslu zbavit se nadvlády Říma nad Germánií.
Příprava musela trvat měsíce, napadlo Vara. Sjednotit kmeny
– které se většinou nesnášely – a potom je přivést na jedno
místo byl veliký výkon a zasloužilo si to uznání. Záviděl mu.
I to, že udržel své plány v tajnosti a našel tak dokonalé místo
pro přepadení.
Varus si vybavil bezpočet stromů, co rostly těsně vedle stezky
a uvěznily jeho vojáky a nedovolily jim, aby se sešikovali. To
byla součást Arminiova plánu. Úzká cesta, která musela nutně
armádu zdržet, a blátivé peklo, v nějž se proměnila. I to
Arminius vymyslel. Jak museli legionáři zahodit zavazadla
a zbraně, což bylo ještě horší. V to Arminius doufal. Ten
prokletý kopec a hliněné opevnění museli budovat aspoň
měsíc. Také naplánováno dopředu. Bažina na jedné straně,
aby zabránila úniku tím
směrem. Další součást
VYŠLO
Arminiova ďábelského
plánu. Trpce se usmál.
Jedině počasí si nemohl
naplánovat. Smích ho
ihned přešel. Možná že
ve prospěch Germánů
zakročili bohové Cherusků a bůh hromu Donar je
jedním z nich. Po tom bičujícím dešti a hromech
a blescích v předchozích
dvou dnech to bylo možné.

„Pane?“ Před stanem se ozval Aristidův hlas.
„Pojď dál.“ Varovi se ulevilo, že sluha celodenní
vraždění přežil, ale zároveň ho to překvapilo.
Aristides rozvázal chlopeň a vlezl dovnitř. V ruce
nesl tác.
„Přinesl jsem vám něco k jídlu, pane.“
Ať už nesl cokoli – něco dušeného? – vonělo to
dobře. Navzdory zoufalství a hanbě mu kručelo
v břiše. „Jsi kouzelník.
Kdes to vzal?“
„Jste guvernér, pane. Jestli má někdo jíst, i na
takovém místě jako tohle, jste to vy.“
Varus se natáhl pro mísu a lžíci. Takhle zblízka
viděl, jak se Aristidův buclatý obličej za poslední dva dny
změnil. Byl vyděšený a pod očima měl tmavé kruhy, které tam
dřív nebyly.
Na tohle není stavěný, pomyslel si Varus. Měl jsem ho nechat
ve Veteře. „Vypadáš příšerně. Jedl jsi? A máš kde spát?“ Když
si uvědomil, jakou hloupost pronesl, zarazil Aristida, než mohl
na obě otázky zalhat, že ano. „Vezmi si chleba.“ Ukázal na půl
bochníku na tácu.
„Ne, pane…“
„Říkám, vezmi si,“ poručil mu Varus. „Spát budeš tady se
mnou.“
„Děkuji, pane,“ řekl vděčně a vrhl se na chleba jako hladový
vlk.
Když dojedli, Varus podal Aristidovi malý pergamen. Řek se
na něj podíval a potom na Vara. „Co je to, pane?“
„Omluv špatnou kvalitu materiálu. A taky chybí moje pečeť, ale
text je jasný. I můj podpis je čitelný.“ Aristides se pořád tvářil
nechápavě, a tak Varus potichu dodal: „Je to tvoje svoboda.
O něco dřív, než jsem slíbil, ale chtěl jsem, abys to měl dřív
než…“
Hrdlo se mu sevřelo. Nebylo jisté, co se stane zítra, ale Germáni nezmizeli natrvalo. Jejich neustávající útoky začnou za
svítání. Varus jako už tolikrát v posledních dnech pocítil hořkost. Pokud se dá věřit zprávám, co dostával, polovina jeho
vojáků během minulých dvou dnů padla nebo utrpěla zranění.
Bezpečí, které skýtaly pevnosti podél řeky Lupia, pořád leželo mnoho mil daleko. Jakou šanci by zítra měli jeho demoralizovaní a promočení legionáři proti takové přesile nepřátel,
kteří už už sahali po vítězství?
S největší pravděpodobností byl osud Aristida – starého,
tlustého, neschopného bojovat – ještě nejistější. Varus za to
cítil velkou vinu. Když Řek vykoktal své díky, Varus odpověděl:
„Škoda, že nemůžu udělat víc. Radím ti, abys ráno vyhledal
centuriona Tulla. Řekni
mu, že tě posílám. Drž se
ho jako klíště. Jestli se
někdo dostane tady z toho
pekla, bude to on.“
„To je to tak špatné?“ zeptal se Aristides s očima
rozšířenýma hrůzou.
„Je,“ potvrdil Varus. „Víš,
jak to vypadalo dneska.
Víc než polovina vojáků je
mrtvých nebo zraněných
a jsme ještě daleko od
řeky...

