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michael J. Sullivan
PercePlIquIS
Dobrodružství riyria 6.
vše k tomu směřovalo… elfové překročili řeku
nidwalden. o budoucnosti rozhodnou dva
zloději… „Zahlédla jsem dlouhou cestu. Po té tě
povede ta, jež nese světlo. Ta pouť vede hluboko
pod zem a do zoufalství. Povedou tě hlasy
mrtvých. vrátíš se v čase. Tři tisíce let stará
bitva znovu vzplane. chlad se chce zmocnit
světa, smrt si jde pro všechny a volba je na tobě.
Ty jediný můžeš zachovat rovnováhu, ty nakloníš
váhy, ale není jasné, na kterou stranu. musíš volit
mezi světlem a tmou a tvá volba mnohé ovlivní.“
Tenkinská věštkyně Fan Irlanu.
Percepliquis je závěrečný svazek fantasy série

Dobrodružství riyria, ságy, na jejímž počátku byli
dva zloději polapeni na nesprávném místě ve
správný čas a tím vrženi do víru událostí, jež
stále gradují a nakonec vedou k tomuto okam-
žiku. 

Překlad: Jana rečková
Brožovaná, 488 stran, 358 Kč, eAn: 9788025724248

https://www.kosmas.cz/knihy/215269/percepliquis/

Thrierry Bourcy,
Francois–Henri Soulie
ASTronomův Sen
Píše se rok 1601 a rudolf II. pořádá na Pražském hradě
hostinu na počest svého dvorního astronoma (a
astrologa) Tychona Braha. Hodokvasu se účastní mezi
jinými rovněž malíř Sprangler, alchymista a lékař mi-
chael maier či inkvizitor roberto Bellarmin, o němž se
ví, že odsoudil k smrti Giordana Bruna za jeho kosmo-
logické názory. Když je po večeři slavný astronom
nalezen mrtev v hradním kabinetu kuriozit, císař se
rozhodne všechny hosty držet na Hradě, dokud velitel
hradní stráže celou záležitost neobjasní... 
vedle skutečných historických osob či osob
skutečnými lidmi inspirovaných zde nacházíme celou
řadu postav, o nichž historie nic neví, ale nějaké jim
podobné v renesanční Praze bezesporu žily. 

Překlad: Helena Beguivinová
vázaná, 204 stran, 259 Kč, eAn: 9788025723906

https://www.kosmas.cz/knihy/240936/astronomuv-sen/

Zakoupit můžete zde
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Ward Larsen
ZABIJÁKOVO MLČENÍ

V umění zmizet beze stop by David Slaton sotva našel
konkurenta. Bezvýsledně po něm pátrá policie v několi-
ka zemích. Nedokáže se s ním zkontaktovat ani jeho
někdejší zaměstnavatel, Mossad. Dokonce i jeho žena 
a syn jsou přesvědčeni, že je mrtvý. Dost ho tedy zasko-
čí, když se stane cílem útoku speciální zásahové
jednotky. Jednoho muže zabije a sám uniká. 
Na opačném konci světa, v ubíjejícím vedru Amazonie,
si bezvýznamný letecký přepravce koupí zničené le-

tadlo. Následně se stroje ujmou týmy mechaniků a horečnatě se ho snaží uvést do
provozuschopného stavu. Při prvním letu se letoun zřítí do oceánu.
Ve stejném čase se CIA zaobírá dvěma různými případy: zabijákem, který postupuje
Evropou a zanechává za sebou řadu mrtvých těl, a záhadnou ztrátou velkého letadla.
Teprve když vyjde najevo, že tyto dvě záležitosti jsou pevně propojené, že onoho zabijáka
mylně považovali za mrtvého a že ztracené letadlo bylo přebudováno na nástroj terori-
stického útoku s nedozírnými důsledky, začne centrála americké špionážní služby rázně
jednat. Pokud nemá dojít k nejhoršímu, je třeba znovu začít důvěřovat jedinému muži,
který je může zachránit: Davidu Slatonovi.

Překlad: Dalibor Míček
Vázaná, 520 stran, 369 Kč, ISBN: 978-80-7498-260-6 

https://www.dominoknihy.cz/napeti/zabijakovo-mlceni

Ztracené dopravní letadlo se stává 
teroristickou zbraní. To je dostatečně 
pádný důvod, aby CIA najala bývalého 
agenta Mossadu Davida Slatona...

Zakoupit můžete zde
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Al QutAjfA, SýrIe
Poslední úsilí je vždy soubojem vůle. Sulejman Malouf si setřel
pot z čela, pak se rozkročil, napřímil paže a vší silou se opřel
o železné páčidlo. Vodní čerpadlo na starém motoru tvrdošíjně
drželo, ale on byl ještě paličatější. Zatínal svaly a tlačil na páku,
až se málem zvedl ze země – a konečně praskl i poslední šroub.
Zkorodované pouzdro čerpadla spadlo s tupým žuchnutím do
prachu. Malouf se napřímil, dlouze vydechl a špinavým rukávem
košile si utřel obličej. Blok motoru, vymontovaný z opuštěného
vojenského náklaďáku ruské výroby, byl nyní zbaven všeho
příslušenství. Stokilogramový kus vynese na šrotovišti pět dolarů.
Možná víc, pokud toho lakomce Marvána zastihne ve štědré
náladě. Vítězně odkopl vodní pumpu ke stěně dílny, kde se
připojila k hromadě alternátorových přírub, startérů a palivových
čerpadel. Ustoupil a utřel si zaolejované ruce hadrem. Vstupním
otvorem bez dveří vyhlédl na své království, čtvrthektarový poze-
mek plný automobilových motorů, kusů vlnitého plechu a reza-
vých barelů od nafty. Všechny předměty v jeho sbírce ztratily po
válce jakoukoliv cenu, zákon nabídky a poptávky znovu potvrdil
svou univerzální platnost. Rozhlédl se po chatrči, kterou nazýval
domovem, a zamyslel se, co si dá k večeři, když na stezce spatřil
své dva synovce. Tlačili trakař a očividně se potýkali s jeho tíhou.
Malouf se usmál. Co se týkalo shromažďování pozůstatků syrské
občanské války, děti se projevily jako nejlepší sběrači. Měly ostrý
zrak i čich a drobná lehká těla snadněji překonávala nestabilní
hromady trosek a pronikala do dutin vraků. Krutá pravda
samozřejmě byla i to, že děti také nejméně často aktivovaly
spouštěcí mechanismy nevybuchlých nástražných zařízení
a munice. A ze všeho nejlepší bylo – jak se prokázalo v průběhu
válek od počátku historie lidstva –, že se málokdy nechaly odra-
dit strachem z rizika a vlastní smrtelnosti. „Tak copak jste mi dnes
přinesli,“ zeptal se jich, když se přiblížili. Chlapci mlčeli, Malouf
však poznal, že se tetelí vzrušením. Vůdcem byl desetiletý
Nasím, třicet kilogramů kostí a šlach, z něhož by mohl, pokud
bude žít dostatečně dlouho a zajistí si základní výživu, vyrůst
tvrdý, houževnatý chlap. Masúd, o dva roky mladší a mírnější,
svého bratra věrně následoval do jakéhokoliv dobrodružství.
Jejich otec, Maloufův nejstarší bratr, dřel před povstáním – než
vyměnil lopatu za vzdorovitá hesla a kalašnikov starý jako Mrtvé

moře – jako nádeník. Sláva má mnoho podob a otec hochů našel
tu svou na špatné straně dělostřelecké palby z pozic alavitů.
Vyčerpaný Nasím odstavil kolečko ve stínu vrostlé akácie
a Malouf přimhouřenýma očima zkoumal náklad. „Co myslíš, že
to je?“ chtěl vědět Nasím.
Malouf zastrčil hadr do zadní kapsy. „Kde jste to našli?“ zeptal se.
„V té staré chajdě za městem,“ odpověděl malý Masúd. Malouf se
zamračil. „Vlezli jste dovnitř?“ „Ano,“ prohlásil Nasím hrdě.
„Přitáhl jsem si prkno, abych se dostal přes zřícenou zadní
stěnu.“ To místo všichni dobře znali. Bývala to bytelná budova,
starší než většina ostatních v okolí, což v těchto končinách něco
znamenalo. Silné stěny a tenká střecha. Povídalo se, že za
vrcholící války se v budově skrýval povstalecký tank. Když se
o tom dozvěděla vláda, nařídila letecký útok. Dva Asadovy migy
daly přímý zásah. Střecha vyletěla do povětří a staré kamenné
zdivo se zřítilo. Uvnitř se skutečně ukrývala vojenská vozidla, ale
tank mezi nimi nebyl. Od toho dne byl do zříceniny vstup
zakázán. Starý mulla z nedaleké mešity varoval věřící, že se
v troskách nachází nevybuchlá munice. Navzdory výstrahám se
však rozběhla obnova. V mozaice zkázy se jako první začalo
vracet do původního stavu centrum městečka, k nepoznání
zničené hned po vypuknutí nepřátelství. Obytné domy z pískov-
cových kvádrů, kdysi vibrující životem, byly navždy ztraceny,
z dvou nebo trojpodlažních budov zůstaly hromady trosek ne
vyšší než podvyživení uličníci, kteří se v nich přehrabovali.
Maloufovi synovci se pohotově zařadili mezi malou armádu
mladých podnikavců. Plechovky a měděný drát byly stále
vzácnější a kovová torza rozbitých praček a mikrovlnných trub
dávno zmizela. A jak zásoby kovového šrotu ve městě postupně
docházely, na atraktivitě získávala vzdálenější místa jako třeba
zmíněná budova zbořená při náletu. Nasím se zřejmě rozhodl
vyzkoušet, co je pravdy na pověstech o její nebezpečnosti.
„Byla ta chatrč stabilní?“ vyzvídal Malouf. „V poslední době se
tam nic nezřítilo. Pozná se to podle usazeného prachu.“ Malouf
zvažoval, že by měl hochy varovat, aby si dávali pozor, pochybo-
val však, že by to k něčemu vedlo. Přiblížil se k vozíku a podrob-
něji prozkoumal náklad. Pokusil se tu věc zvednout, zjistil však,
že je neuvěřitelně těžká. Byl to ocelový válec velký asi jako
čtyřlitrová plechovka od barvy, přesto vážil nejméně pětkrát tolik.
Vnější plášť byl špinavý a odře ný, zkušený sběrač kovů však
poznal vysoce kvalitní ocel, nejspíš s vysokým obsahem niklu
a příměsí chromu. Nikde neviděl víko ani rukojeť, což napovídalo,
že ta věc nebyla určena k normální ruční manipulaci. Jedinou
nepravidelností, jež snad mohla osvětlit účel zařízení, bylo malé
okénko na boku, které umožňovalo přístup do… něčeho. „Nic
podobného jsem ještě neviděl,“ přiznal. „Na bombu je to moc
těžké – a kvalitně opracované. Vnější plášť je určitě ocelový.
A podle váhy je uvnitř stoprocentně další kov.“ Vytáhl z kapsy
hasák a poklepal na obal. Ozvalo se tupé cinknutí. „Bude to
hodně drahé, bez ohledu na materiál,“ vyslovil konečný úsudek.
Chlapci se na strýce zadívali rozzáření radostí. „Podařil se vám
dobrý úlovek. Jenom za ten kov dostaneme nejmíň čtyři dolary –
možná osm, jestli je uvnitř olovo. Není tam toho víc?“ „Je,“
přisvědčil Nasím. „Viděl jsem jich nejmíň dvacet, ale další jsou
schované pod troskama. ...
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Můžeme poprosit o několik
biografických údajů? Vaše
skutečné jméno?
Same-Ward Larsen
Vzdělání ...?
Mám bakalářský titul z Univer-
sity of Central Florida.
Čím jste chtěl být ve vašich
školních letech?
Až do studií na vysoké škole
jsem hrál fotbal. Bylo to tedy
dost dlouho na to, abych si uvědomil, že v Manchester United na
mě asi nečekají a že posilou tohoto týmu se nikdy nestanu.
Vážnější byl můj zájem o létání. Absolvoval jsem několik zkušeb-
ních lekcí a po vysoké škole se přihlásil do letectva a absolvoval
pilotní výcvik. 
Čeho se nejvíce bojíte?
Zlých lidí.
Jaký je váš oblíbený žánr a proč?
Vždycky jsem si užíval špionážní thrillery, ale občas jsem četl
historickou literaturu. 
Kdy jste začal psát? Co vás k tomu vedlo? 
Začal jsem psát, když jsem nastoupil k letecké společnosti jako
pilot. V pauzách mezi jednotlivými lety jsem hledal něco, čím bych
se zabavil. Vzpomínám si, že jsem četl mimořádně špatnou knihu
(nebudu ji jmenovat, protože se snažím být milý) a napadlo mě,
že bych to dokázal lépe... 
Kolik jste od té doby vydal knih?
Už se to blíží desítce...
Jak plánujete své psaní? 
Je stále obtížnější uhlídat si termíny
odevzdání rukopisu. Nemám nějak spe-
ciálně nastavený plán, ale jednoduše
píšu, když mám pár minut nebo hodin čas.
Jaké jsou vaše další tvůrčí záměry?
Budu pokračovat v sérii s Daviem Sla-
tonem. 

Jakou knihu čtete raději –
papírovou nebo elektronic-
kou?
Vlastně většinou poslouchám
audioknihy. Jízdu autem vyu-
žívám ke „čtení“.  
Kolik vlastních prožitků vklá-
dáte do svých knih?
Dělám to běžně, i když jich zas
tolik není. Ale funguje to i opač-
ně. Mnohdy se chovám podle
toho, co jsem si přečetl. 

Máte na Zemi nějaké vysněné místo? 
Nový Zéland.
Vaše oblíbená kniha a proč? 
Den pro šakala od Fredericka Fortsytha. Vlastně ani nevím proč,
prostě je to krásná kniha a dokonale funguje. 
Jak jste dospěl k námětu na román Zabijákovo mlčení?
Neřekl bych, že šlo o okamžitý nápad, ale spíše o souhrn
myšlenek. Samozřejmě jsem čerpal ze svých zkušeností, hodně
mám také načteno a sleduji i současné události ve světě, kde
nacházím rovněž spoustu inspirace. 
Využíváte také své zkušenosti v z armády? 
Samozřejmě, ale opět je to mix. Už nějakou dobu jsem mimo
armádu, ale velkou část poznatků mohu  v určitých situacích do
příběhů zapracovat. Scény a místa děje vykresluji až v průběhu
psaní. Nějaké náčrty předem si nedělám. Prostorové vidění je
důležité při létání při nácviku bojových operací a hodí se mi 
i v tvorbě. 

Získal jste mnohá  ocenění, váš debutový román Dokonalý
zabiják byl zfilmován. Necítil jste na sobě příliš velký tlak při

psaní dalších knih, abyste své čtenáře
nezklamal?
To si uvědomuji, ale každou další knihu
píšu rychleji než Dokonalého zabijáka.
Lépe si organizuji práci i úpravy probíhají
hladce. Možná jsem se poučil z první
knihy. 

(Ze zahraničních pramenů)

Špionážní thrillery Warda Larsena patří
jednoznačně k tomu nejlepšímu, co soudobá
literatura v tomto žánru nabízí. Jsou nabité
akcí i technickými detaily, na které by byl
podle amerického recenzenta pyšný i Tom
Clancy. Ostatně není divu: než se Larsen
začal věnovat literární tvorbě, působil jako
pilot Air Force a také jako vyšetřovatel letec-
kých nehod. Autentičnost a dravý spád
Wardovy prvotiny Dokonalý zabiják vedly 
k rozhodnutí vytvořit filmovou verzi. 
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Kent Haruf
CizinCi v noCi
Cítím se osaměle. Přijď si popovídat, 
osloví jednoho večera sedmdesátiletá 
Addie svého souseda Louise. Stávají se 
z nich dobří přátelé, později i milenci, ná-
hle si připadají jako lidé, kteří mají koneč-
ně štěstí. Addiin syn je však kategoricky 
proti jejich vztahu a dá matce ultimátum, 
které nelze brát na lehkou váhu. Křeh-
ká novela ukazuje touhu po životě a lás-
ce i radost z krátkých momentů štěstí. 
Ve filmové adaptaci tohoto románu Our 
Souls at Night se v hlavních rolích objevili 

 Robert Redford a Jane Fonda. Váz., 144 s., 218 Kč

Renata Červenková
Pavel Kolář
Labyrint pohybu
Hýbeme se buď málo, nebo špatně a po-
hyb se vytrácí nejen ze života, ale i z me-
dicíny, tvrdí prof. P. Kolář, renomovaný 
fyzioterapeut, který už třicet let půso-
bí na poli rehabilitační medicíny, potaž-
mo i té sportovní. V důmyslném sou-
strojí lidského těla a mysli se snaží najít 
skutečné příčiny, které ho porouchaly, 
a správnou léčbou navrátit pacientům 
ztracené zdraví. V rozhovorech s novi-
nářkou R. Červenkovou odhaluje překva-

pivé souvislosti, neboť v našem organismu se nic neděje náhodně. 
Váz., 272 s., 298 Kč

Martin C. Putna 
obrazy z kuLturníCh 
dějin Střední evropy
Země Visegrádu, tohoto současného 
dědice Střední Evropy, už zase zápasí 
o demokracii a o to, „kam patří“. Při pro-
mýšlení toho, „kam patříme“, je třeba jít 
ke kořenům: v tomto případě k rakous-
ké Střední Evropě. Promýšlet jaká jsou 
kulturní a duchovní specifika tohoto re-
gionu, této tradice potkávání a utkávání 
mnoha národů a mnoha náboženských 
vyznání, tradic a vzpour. Kniha dovršuje 

autorovu trilogii obrazů z kulturních dějin: Západ (Obrazy z kultur-
ních dějin americké religiozity, 2010) – Východ (Obrazy z kultur-
ních dějin ruské religiozity, 2015) – a nyní střed. Váz., 384 s., 348 Kč

Mika Waltari
egypťan Sinuhet
Patnáct knih  
ze života lékaře Sinuheta
Ve strhujícím vyprávění lékaře Sinuheta 
se před čtenářem otevírá Egypt v době 
18. dynastie přibližně v roce 1300 př. n. l. 
za vlády faraona Achnatona. V románu 
ožívají historické postavy: faraoni Amen-
hotep, Achnaton, Tutanch amon, krá-
lovna Tij, Nefertiti, kněz Aj, vojevůdce 
Haremheb a další. Pozoruhodné a bar-
vité osudy Sinuheta nás zavedou do vý-
znamných míst tehdejšího světa, do vá-

lečné vřavy, nelítostných bojů o moc, dvorských pletich a úkladů. 
Pro velkou oblibu vychází již v 16. vydání. Váz., 832 s., 498 Kč

Při nákupu v expedičním skladu– slevapro jednotlivce 20% I na www.ivysehrad.cz – sleva 15% 

Amor Towles
gentLeman v moSkvě 
Vytáhněte paty z Metropolu a budete 
na místě zastřelen, zní rozsudek bolševic-
kého tribunálu nad hrabětem Rostovem 
za autorství „nebezpečné“ básně. Tak za-
číná příběh klenoucí se od vzniku Sovět-
ského svazu přes Velkou vlasteneckou 
válku až po nástup Chruščova k moci. 
Prostřednictvím uhlazeného vzdělance 
Rostova, s elegancí vzdorujícího  každo-
denní absurditě,  sledujeme nejen spe-
cifický život v luxusním hotelu, ale také 
vliv historických zvratů na jeho obyvate-

le. Román byl přeložen do více než dvaceti jazyků a jeho prodeje již 
překročily milion výtisků. Váz., 472 s., 388 Kč

Peter Tremayne
druhá Smrt
22. případ sestry fidelmy
Blíží se květen roku 671 a v hlavním měs-
tě irského království Mumanu, se chystá 
pouť na oslavu svátku Bealtaine. Do měs-
ta míří zástupy návštěvníků, mezi nimi 
i družina kejklířů, v jejichž skupině do-
jde k dvojnásobné vraždě. Tyto neblahé 
události by mohly celou slavnost ohrozit, 
a proto cashelský král Colgú povolává 
na pomoc svou sestru Fidelmu. Vedle 
napínavého příběhu čtenář opět nalezne 
poutavé a přesvědčivé líčení irského spo-

lečenského systému, práva a náboženských sporů, to vše na základě 
historicky doložených skutečností. Váz., 336 s., 298 Kč

Božena Kopičková
ČeSká kráLovna Žofie
Ve znamení kalicha a kříže
Druhá manželka krále Václava IV., Žofie, 
se v knize představuje jako výrazná osob-
nost, obdařená fyzickým půvabem, ale 
také přemýšlivá a citlivá. V turbulencích 
doby neodvratně směřující k propuknu-
tí husitské revoluce se česká královna 
Žofie musela vyrovnávat s dramatickými 
událostmi, jako bylo například uvěznění 
jejího královského manžela, ale i s du-
chovními podněty reformního husitského 

směru. Podpora, kterou královna Žofie věrně poskytovala ranému 
husitství včetně jeho hlavního představitele, našla odraz i v Husových 
listech z Kostnice. Váz., 304 s., 348 Kč

Martin C. Putna
obrazy z kuLturníCh 
dějin ruSké reLigiozity
Kniha vysvětluje hlavní body ruských kul-
turních a duchovních dějin, jež by měl 
znát každý Čech, který chce rozumět 
tomu, co se děje v Rusku dnes. Výklad, 
dokumentovaný na vybraných literárních 
a uměleckých dílech, je veden od „před-
dějin“ na řeckém Krymu po současnost: 
od svatého Vladimíra k Vladimiru Putino-
vi a od jurodivých k Pussy Riot. Zvláštní 
pozornost je věnována Ukrajině, dědici 

„toho druhého Ruska“. Kniha se hlásí k tradici, kterou vyznačují Havlíč-
kovy Obrazy z Rus a Masarykovo Rusko a Evropa. Váz., 336 s., 298 Kč



http://www.ivysehrad.cz/

Mika Waltari
Egypťan SinuhEt
patnáct knih ze života lékaře Sinuheta 
Snad žádný jiný beletrista nedokázal vzbudit o sta-
rověký Egypt a jeho historii takový zájem jako finský
spisovatel Mika Waltari svým úspěšným románem
Egypťan Sinuhet. Ve strhujícím vyprávění lékaře
Sinuheta se před čtenářem otevírá Egypt 
v době 18. dynastie přibližně v roce 1300 př. n. l. za
vlády faraona achnatona. Ožívají v něm historické
postavy tehdejší mocné egyptské říše: faraoni
amenhotep, achnaton, tutanchamon, královna tij,
nefertiti, kněz aj, vojevůdce haremheb a další.
pozoruhodná a barvitá líčení vypravěče Sinuheta
zavedou čtenáře do významných míst tehdejšího
světa, válečné vřavy, nelítostných bojů o moc 
a úkladů tak věrohodně, že lze jen obdivovat, jak
ucelený obraz určitého historického období autor
vytvořil. Samotný příběh lékaře Sinuheta je tím
nejvlastnějším lidským osudem se všemi zvraty,
vítězstvími i prohrami. Mistrné vypravěčství, lehké
pero a humor i moudrost, které tento román
prostupují, zaručují tomuto dílu nesmrtelnou přita-
žlivost.

Egypťan Sinuhet se stal na dlouhou dobu nejprodávanější zahraniční knihou ve
Spojených státech i jinde a v roce 1954 se mu dostalo hollywoodského zpracování.

přeložila Marta hellmuthová
Vázaná, 832 stran, 499 Kč, Ean: 9788074298974 

http://www.ivysehrad.cz/kniha/egyptan-sinuhet/Zakoupit můžete zde
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Nechtěl jsem již po-
bývat déle v zemi
Mitannu, ježto jsem
myslil, že jsem se
poučil o všem, co
jsem si přál znát,
avšak má lékařská
čest byla dotčena
nedůvěrou mitann-
ských lékařů, kteří
nechtěli věřit, co
jsem jim vyprávěl 
o otvírání lebky.
Jednou konečně při-
šel do mého prona-
jatého domu jakýsi
vznešený muž, jenž
si stěžoval, že slyší
neustále v uších hučení moře a že padá a ztrácí vědomí a má
tak strašlivé bolesti hlavy, že již nechce ani žít, není li možno,
aby se uzdravil. A mitannští lékaři ho odmítali léčit. Proto
chtěl zemřít, neboť život mu byl jen utrpením.
Řekl jsem mu:
„Je možné, že se uzdravíš, dovolíš li mi, abych ti otevřel
lebku, ale ještě pravděpodobnější je, že zemřeš, neboť jen
jeden ze sta se uzdraví, otevře li se mu lebka.“
Odpověděl:
„Vždyť bych byl pošetilý, kdybych odmítl tvůj návrh, ježto mi
zůstává přitom jedna možnost ze sta, ale zbavím li sám svou
hlavu jejího utrpení, zůstanu ležet a nikdy již nepovstanu.
Nevěřím vskutku, že mne můžeš uzdravit, avšak otevřeš li mi
lebku, nezhřeším proti bohům, jak bych učinil, kdybych sám
ukončil svůj život. Jestli mne přece však uzdravíš proti všemu
očekávání, dám ti rád polovinu všeho, co mám, a to není
málo, ale zemřu-li, nebudeš muset ani tehdy litovat, neboť
tvůj dar bude veliký.“
Vyšetřil jsem ho důkladně a pozorně jsem ohmatával
každičké místo na jeho hlavě, ale mé dotyky mu nepůsobily
bolest a nic na jeho lebce neukazovalo na nějakou zvlášt-
nost.
Tu Kaptah řekl:
„Poklepávej mu hlavu kladívkem, nic tím nemůžeš zkazit.“
Poklepával jsem mu tedy kladívkem na různých místech
hlavy a nikterak si nenaříkal, ale najednou vykřikl a upadl na
zem a ztratil vědomí. Z toho jsem usoudil, že jsem našel
místo, kde bude nutno otevřít lebku.
I sezval jsem všecky mitannské lékaře, kteří mi nevěřili, a řekl
jim: „Věřte mi, či nevěřte, ale chci otevřít lebku tohoto muže,
abych ho uzdravil, ačkoliv je nejpravděpodobnější, že

zemře.“
Lékaři se však zlo-
myslně usmívali a
pravili:
„To si vskutku pře-
jeme vidět.“
Vypůjčil jsem si oheň
z Amonova chrámu 
a očistil jsem sebe 
i onoho vznešeného
muže, jehož jsem měl
řezat, a očistil jsem
vše, co bylo v kom-
natě. Když bylo svět-
lo dne nejjasnější, dal
jsem se do díla 
a rozřízl jsem jeho
lebeční kůži a zarazil

jsem silné krvácení rozžhaveným kovem, ačkoliv jsem želel
bolesti, kterou jsem mu působil. Ale nemocný řekl, že tato
bolest nic není proti té, kterou mu je denně snášet. Dal jsem
mu vypít hojně vína, do něhož jsem vmíchal omamující léky,
takže jeho oči vystupovaly z hlavy jako oči leklé ryby a byl
velmi veselý. Pak jsem mu otevřel lebku, jak jsem mohl nej -
 opatrněji těmi nástroji, jež jsem měl po ruce, a jemu se ani
nezatemnilo vědomí, nýbrž jen zhluboka vzdychl a řekl, že se
mu ulevilo ihned, jakmile jsem nadzvedl uvolněný kousek
kosti. Mé srdce se zaradovalo, neboť právě v místě, jež jsem
otevřel, byl ďábel, či duch nemoci tam snesl své vajíčko, jak
říkával Ptahhor, a bylo červenavé a šeredné a velikosti
vlaštovčího vejce. S veškerou svou obratností jsem je oddělil
a vypálil vše, co je poutalo k mozku, a ukázal jsem je lékařům
a ti se již nesmáli. Ale hlavu jsem uzavřel stříbrnou destičkou
a sešil kůži, a po celou tu dobu neztratil nemocný vědomí, 
a pak se ihned zvedl a chodil a děkoval mi velice, ježto již
neslyšel příšerné hučení v uších a bolesti přestaly.
Tímto činem jsem si získal velikou pověst v zemi Mitannu 
a má pověst se rozšířila až do Babylonu. Avšak můj nemoc-
ný se dal do pití vína a potěšoval si tak srdce a jeho tělo se
rozžhavilo a blouznil, až ve svém horečném blouznění utekl
třetího dne ze svého lože a spadl z hradeb a zlomil si šíji 
a zemřel. Nicméně všichni říkali, že to nebylo mou vinou 
a vychvalovali velice mé umění.
Avšak Kaptah a já jsme si najali veslici a vydali jsme se po
proudu řeky do Babylonu.
...



Ildefonso Falcones
DěDIcové země
Autor světového bestselleru Katedrála
moře se po deseti letech vrací do stře-
dověké Barcelony s nejnovějším titulem
Dědicové země. Spolu s hlavním hrdinou
knihy, dvanáctiletým Hugem, se ocitá-
me v Barceloně roku 1387, v době pře-
kotných zvratů. Ty zasáhnou i do Hu-
gova života, když jeho mecenáš upadne
v nemilost a chlapec je nucen opustit
svůj sen o tom, že bude jednou stavět
lodě. Další cesta ho zavede do židov-
ského ghetta a dál za město, do polí 
a vinic. Jako skutečný dědic země nás
provází magickým světem středověku,
doby tak odlišné, a přece v mnohém
tolik podobné té naší. 
Překlad: Lenka malinová
vázaná, 776 stran, 498 Kč, eAN: 9788025723913

Plánovaný termín vydání: 12. 4. 2018

https://www.kosmas.cz/knihy/226527/dedicove-zeme/
Rozhovor s autorem na následující straně

Distribuuje: Kosmas, Za Halami  877, 252 62 Horoměřice,  tel.: 226 519 383,  
e-mail: odbyt@kosmas.cz , internet. knihkupectví: www.kosmas.cz
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Deset let po vyDání románu Katedrála
moře se jeho autor IlDefonso falcones
vrací Do střeDověké Barcelony, aBy
pokračoval v mImořáDně úspěšném pří-
Běhu.  Další svazek nazvaný dědicové
země začíná třI roky po skončení
Katedrály moře o pozaDí stavBy kostela
santa marIa Del mar.
falconův DeBut zaznamenal senzační
úspěch. proDalo se více než 6 000 000
výtIsků ve 43 zemích. v novém příBěhu
vystupují většInou stejné postavy jako
v Katedrále moře. nový je hugo llor,
osIřelý DvanáctIletý chlapec, který
pracuje v loDěnIcích, kam jakoBy
symBolIcky Doléhá zvonění zvonů z věže
santa maría Del mar.

Po obrovském úspěchu vašeho histo-
rického románu Katedrála moře jste se
ocitl pod velkým tlakem. S napětím se
čekalo, jak uspějete s dalšími romány.
Jak jste to napětí zvládal?
myslím, že docela dobře, moc jsem si ten
tlak nepřipouštěl. všechno dělám s maxi-
málním nasazením a nejlépe, jak dovedu.
po Katedrále moře vyšly romány ruka
Fátimy (argo, 2010) a Bosá královna (argo,
2013). veřejnost i kritika je přijaly dobře,
takže si myslím, že jsem uspěl a naplnil
očekávání. s románem dědicové země to
bylo obdobné, možná, že očekávání bylo
ještě o něco větší... jde totiž o pokračování
Katedrály moře. jen prvního vydání se
prodalo 400 000 kusů ve španělštině a 40 000 výtisků v katalánštině.
Katedrála moře byl váš debut a téměř okamžitě se stal
mezinárodním bestsellerem. Jak si to vysvětlujete?
především to není můj první román. ale je první, který byl zveřejněn.
jeho úspěch si nijak nevysvětluji. Byl jsem jen na správném místě ve
správný čas. to je všechno. navíc se ukázalo, že román je pro
čtenáře velmi atraktivní, protože mají rádi historii.. ale bylo za ním pět
let tvrdé práce. 
Takže jste napsal knihy,
které nebyly nikdy
vydány?
ano, mám některé z nich 
v zásuvce. ale nemyslím,
že je někdy některému 
z nakladatelů nabídnu.
nejde totiž o historické
romány.

Proč upřednostňujete právě historické
romány?
knihy tohoto žánru jsem vždycky rád četl 
a byví mě i tak psát. věřím, že když něco
funguje, není důvod to měnit. proto jsem
Katedrálu moře zasadil do Barcelony
čtrnáctého století a i dědicové země se
odehrávají v tomto městě a v této době. 

Proč zrovna Barcelona a proč 14. sto-
letí…?
Barcelona je mé rodné město. Důvěrně jsem
se s ním seznámil. je to krásné město. volba
místa tedy byla jednoznačná. a teď období.
ve 14. století, kdy byl postaven kostel santa
maria del mar,  katalánsko a tím i její hlavní
město Barcelona dominovalo středozem-
nímu moři. Byla to doba velkých vojenských
úspěchů, obchod byl v plném rozkvětu. to
všechno vytvářelo skvělé zázemí pro jakýkoli
příběh. 
Ale určitě jste se neobešel bez zevrub-
ného studia historie Katalánska: Z jakých
zdrojů jste čerpal?
přečetl jsem hodně knih o té době a snažil se
pochopit život lidí. Důležité pro mě bylo
vědět, jak se oblékali, co jedli, jak byl organi-
zován obchod, z čeho pramenily války, jak
společnost vnímala otroctví, inkvizici, nahlédl
jsem i do židovských čtvrtí. snažil jsem se 
o věrný popis historického prostředí a života
lidí. cenným pramenem pro mě byly kroniky
pedrose III. v jehož panství se odehrává vel-
ká část děje obou románů. všechny histo-

rické události jsou pravdivé.
Profesí jste právník, co pro vás znamená psaní?
jsou chvíle, kdy se psaní stane prací. jak čas běží, změníte věci,
roztrháte, co jste vy-tvořili, a začnete znovu. jsou spisovatelé, kteří
žijí v paralelním světě a nepřicházejí do kontaktu s realitou života 
a každodenními problémy lidí. pro mě představuje povolání právníka
šanci sestoupit na zem, je to něco jako terapie. 
Odkud pochází vaše vášeň pro psaní?

je to něco, co se v prů-
běhu let vyvíjelo, stejně
jako všechno v životě.
existuje však jen několik
způsobů, jak vyjádřit to, co
cítíte uvnitř, a já jsem si
vybral psaní.

(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

Ildefonso Falcones
(* 1959 v Barceloně), povoláním ad-
vokát zaměřený na občanské právo,
byl už jako dítě okouzlen katedrálou
Panny Marie u Moře. Té také věnoval
svůj první, neobyčejně úspěšný ro-
mán Katedrála moře a i další jeho
romány se staly nejpopulárnějšími
tituly ve Španělsku a byly přeloženy
do mnoha jazyků. Závratný úspěch
autorův život v zásadě nezměnil, dál
se věnuje advokátní praxi v Barce-
loně, kde si během let vydobyl pověst
právníka, který nerad prohrává.



Kazuo Ishiguro
Neopouštěj mě
„Za hranice areálu nikdy nechoďte. o své
budoucnosti příliš nemluvte ani nepře-
mýšlejte. pečlivě pečujte o své zdraví.
jste jiní než ostatní lidé – jste budoucí
dárci,“ hlásají pravidla na odříznuté
venkovské internátní škole Hailsham.
Kathy, Ruth a tommy jako dospívající děti
příkazy nejdřív bezmyšlenkovitě plní, ale
postupem času v nich začíná hlodat po-
dezření, že jim jejich vychovatelé neříkají
celou pravdu. proč musí všechny děti
neustále umělecky tvořit? proč si musí
tak ostražitě hlídat svůj zdravotní stav?
Co znamenají všechny ty zámlky a ne-
dořečenosti – co se vlastně skrývá pod
tajemným slovem „dárcovství“? 

překlad: Gizela Kubrichtová

Flexi vazba, 272 stran, 298 Kč, eAN: 9788025724071

https://www.kosmas.cz/knihy/241034/neopoustej-me/
Ukázka z knihy na následující straně
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Kapitola první
Jmenuju se Kathy H. Je mi třicet jedna let a už přes jedenáct roků
dělám opatrovnici. Vím, zdá se to být dost dlouho, ale oni dokonce
chtějí, abych v tom pokračovala ještě osm měsíců, do konce
letošního roku. Pak to bude skoro přesně dvanáct let. Dneska už vím,
že moje dlouhé působení ve funkci opatrovnice nemusí nutně
znamenat, že by si mysleli, že jsem v tom bůhvíjak dobrá. Několika
opravdu dobrým opatrovníkům řekli už po dvou nebo po třech letech,
aby s tím přestali. A taky si vzpomínám přinejmenším na jednu
opatrovnici, která tuhle práci dělala celých čtrnáct let, přestože byla
úplně k ničemu. Takže se nechci nijak chlubit. Ale zase na druhou
stranu vím určitě, že jsou s mou prací spokojeni, a já celkem vzato
taky. Mí dárci si vždycky vedou mnohem líp, než se všeobecně
očekává. Zotavují se skvěle a skoro žádný z nich nebyl označen jako
„rozrušený“, ani když měli darovat počtvrté. No jo, teď se možná
přece jen vytahuju. Ale pro mě hodně znamená, že svou práci
dokážu dělat dobře, hlavně když jde o to, aby mí svěřenci zůstali
„klidní“. Vypěstovala jsem si v tomhle smyslu jakýsi instinkt. Vím, kdy
se kolem nich motat a utěšovat je, kdy je nechat o samotě, kdy
naslouchat všemu, co mají na srdci, a kdy prostě jen pokrčit rameny
a říct, aby dali pokoj. Zkrátka a dobře, žádné velké zásluhy si
nedělám. Znám opatrovnice, které dnes pracují stejně dobře jako já
a nejsou zdaleka tak uznávané. Jestli patříte mezi ně, chápu, že
můžete být rozmrzelé – kvůli mé garsonce, mému autu, ale hlavně
kvůli tomu, že si vybírám, o koho se budu starat. A studovala jsem
v Hailshamu, což někdy samo o sobě u někoho stačí k naštvání.
Kathy H., říkají, ta si může vybírat, a vždycky si vybere takové, jako
je ona sama: lidi z Hailshamu nebo z nějakých jiných privilegovaných
ústavů. Není divu, že má úspěch. Slyšela jsem to už mockrát, takže
jste to určitě slyšeli taky, a možná že na tom něco je. Ale nejsem
první, kdo si tady může vybírat, a pochybuju, že budu poslední. Tak
jako tak jsem si odkroutila svůj díl služby i u dárců, kteří vyrůstali
všude možně jinde. Nezapomínejte, že až tady skončím, budu mít za
sebou dvanáct roků, ale vybírat si mám dovoleno teprve posledních
šest let. A proč by mě neměli nechat, abych si vybírala? Opatrovníci
nejsou stroje. Člověk se snaží pro každého dárce udělat co možná
nejvíc, ale nakonec je z toho pěkně utahaný. Jeho trpělivost
a energie není nevyčerpatelná. Takže když dostanete možnost si
vybrat, vyberete si někoho ze stejné sorty. To je přirozené. Kdybych
se svými svěřenci na každém kroku jejich cesty nesoucítila, nikdy

bych v práci nemohla takhle dlouho pokračovat. A kdybych si nikdy
nezačala vybírat, jak bych se mohla po tolika letech znovu dostat
k Ruth a Tommymu? Ale dnes už samozřejmě zbývá čím dál míň
dárců, které bych mohla znát z dřívějška, takže si vlastně ani tak moc
nevybírám. Jak říkám, je to mnohem těžší, když vás s dárcem nepojí
nějaké hlubší pouto, takže i když mi práce opatrovnice bude chybět,
připadá mi celkem správné, že už s ní na konci roku končím. Ruth
byla mimochodem teprve třetí nebo čtvrtý dárce, kterého jsem si
mohla vybrat. Měla už přidělenou jinou opatrovnici a vzpomínám si,
že to chtělo docela odvahu. Ale nakonec se to podařilo a v ten
moment, kdy jsem ji znovu spatřila v rekonvalescenčním centru
v Doveru, všechny naše neshody – ne že by úplně zmizely, ale už se
nezdály být zdaleka tak důležité jako všechno ostatní. Třeba to, že
jsme spolu vyrůstaly v Hailshamu a že víme a pamatujeme si věci,
které si nikdo jiný nepamatuje. Myslím, že právě od té doby jsem si
začala dárce vyhledávat mezi lidmi z minulosti, a kdykoli to bylo
možné, mezi lidmi z Hailshamu. Během těch let se vyskytly chvíle,
kdy jsem se pokoušela hodit Hailsham za hlavu; říkala jsem si, že
bych se neměla pořád tolik ohlížet zpátky. Ale v určitém okamžiku
jsem se tomu prostě přestala bránit. Souviselo to s jedním konkrét-
ním dárcem, o kterého jsem se starala, když jsem dělala opatrovnici
třetí rok, a s tím, jak reagoval, když jsem se zmínila, že jsem
z Hailshamu. Daroval už potřetí, neprobíhalo to moc dobře a on
musel vědět, že to nezvládne. Skoro nemohl dýchat, ale podíval se
na mě a řekl: „Hailsham. Vsadím se, že je to tam moc hezký.“ Druhý
den jsem se s ním snažila bavit, abych ho trochu rozptýlila, ale když
jsem se ho zeptala, kde vyrůstal on, uvedl nějaké místo v Dorsetu
a jeho trudovitý obličej se stáhl do úplně nové grimasy. A tehdy jsem
si uvědomila, jak urputně se snaží zapomenout. Místo toho chtěl
slyšet o Hailshamu. Tak jsem mu následujících pět nebo šest dní
vyprávěla všechno, co chtěl vědět, a on tam jen tak ležel, napojený
na všemožné přístroje, a na rty se mu prodíral úsměv. Vyptával se
mne na důležité věci i na drobnosti. Na vychovatele, na to, jak jsme
každý měli pod postelí bedýnku na sbírku, na to, jak jsme hráli fotbal
a pasáka, na cestičku, která lemovala hlavní budovu a vedla kolem
všech zastrčených koutů a skulin, na kachní rybníček, na okno kres-
lírny s jeho výhledem do polí za mlžných rán. Někdy mě nutil, abych
určité věci říkala znovu a znovu – věci, které jsem mu třeba vyprávěla
pouhý den předtím, a on se na ně ptal, jako bych o nich vůbec
nemluvila. „Měli jste sportovní pavilon?“ a „Kterýho vychovatele nebo
vychovatelku sis nejvíc oblíbila?“ Nejdřív jsem si myslela, že za to
můžou sedativa, ale pak jsem si uvědomila, že jeho mysl je jasná až
až. On totiž nechtěl o Hailshamu jenom slyšet, on si ho chtěl zapam-
atovat, jako kdyby to byla krajina jeho dětství. Věděl, že už je konec
nablízku, a tak na mě naléhal, abych mu líčila konkrétní věci tak, aby
se mu opravdu vtiskly do paměti, takže mu snad v těch bezesných
nocích, plných analgetik, bolesti a vyčerpání, splyne hranice mezi
jeho vlastními a mými vzpomínkami. Tehdy jsem poprvé pochopila,
jaké jsme měli štěstí – Tommy, Ruth, já, my všichni ostatní.
Když dnes jedu autem po venkově, stále vidím věci, které mi
připomínají Hailsham. Třeba projedu kolem cípu mlhou zahaleného
pole, nebo sjíždím z kopců do údolí a uvidím v dálce velké stavení
nebo určité seskupení topolů na svahu, a pomyslím si: „Co když je to
ono! Našla jsem to! Tohle opravdu je Hailsham!“ Pak si uvědomím,
že to není možné, jedu dál a moje myšlenky zabloudí k něčemu jiné-
mu. ...
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Irvine Welsh 
TraInsPoTTIng
V revidovaném překladu vychází
nejslavnější Welshova kniha. 
autorovi se v ní podařilo něco neví-
daného: vzít téma zralé pro sociolo-
gické studie o deprivované mládeži 
a napsat zábavný a propracovaný ro-
mán, s jehož hrdiny musí čtenář sym-
patizovat, přestože ho jejich jednání
často děsí a odpuzuje. 
ne nadarmo podle románu vznikl
jeden z nejpopulárnějších filmů brit-
ské kinematografie. Welshův román 
i film Dannyho Boyla donutil ty „sluš-
né“, aby svůj životní styl konfronto-
vali s životem lidí, kteří unikají před
„správným životem“ i za cenu sebe-
zničení.

Překlad: ondřej Formánek
Brožovaná, 286 stran, 298 Kč, Ean: 9788025724033

https://www.kosmas.cz/knihy/235904/trainspotting/ Ukázka z knihy na následující straně
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Smažky, Jean-Claude Van Damme
a Matka představená
Ze Sifona lil pot, klepal se. Já sem jen tak seděl, soustředil se na tele-
vizi a snažil se moc si ho nevšímat. Bylo mi z něj nanic. Snažil sem
se vnímat akorát to video s Jean-Claudem Van Dammem. Úvod byl
povinně dramatickej, jak už to v podobnejch filmech chodí. V další
fázi díla se budovalo napětí: na scéně se objevil hanebnej bídák
a slepovala se dohromady přiblblá zápletka. Ale každou chvíli už to
mělo nastat: starej dobrej Jean-Claude byl připravenej vlítnout do
nějaký těžký rubačky. — Rento. Musíme se stavit za Matkou
přectavenou, zachraptěl Sifon a zakroutil hlavou. — Hmm, zahučel
sem. Chtěl sem, aby mi ten vůl prostě zmizel z vočí, aby si šel po
svejch a nechal mě tu s Jean-Claudem. Na druhý straně i mně bude
už brzo zle, a dyby ten hajzl něco splašil sám, nechá mě sušit hubu.
Proto se mu říká Sifon — je vevnitř pěkně zasranej. — Tak kurva
dem, vyštěk zoufale. — Počkej chvíli. Chtěl sem vidět, jak Jean-
Claude rozmlátí toho nafoukanýho zmrda. Dyž pudem teď, nikdy už
to nedokoukám. Vrátil bych se kapku moc sjetej a každopádně bych
se k tomu stejnak nedostal dřív než za pár dní, a to znamená, že by
mi v půjčovně napařili zpozdný za video, který sem ani neviděl.
— Musim doprdele hnout kostrou voe! vykřik a vstal. Přešel k voknu
a vopřel se vo něj, těžce voddychoval, vypadal jako štvaný zvíře. Ve
vočích neměl nic než hlad. Ovladačem sem bednu vypnul. — Tagže
sou to vyhozený prachy, nanic, vyhozený prachy, zavrčel sem na
toho hajzla, vopruza jednoho. Hodil hlavou dozadu a zved voči ke
stropu. — Já ti ty prachy dám, aby sis to moch pučit znova, nó. Seš
fak tak kyselej jenom kuli tomudle? Padesát mizernejch pencí, to bys
teda schudnul! To ten hajzl dovede, aby si kůli němu člověk připadal
jako malichernej, puntičkářskej hajzl. — Vo to přece kurva nejde, řek
sem, ale ne moc přesvěčivě. — Jasně. De vo to, že já tady fak trpim
a můj takzvanej kámoš si naschvál dává na čas a eště si to užívá.
Voči má velký jak meruny a dívaj se nepřátelsky, ale současně
prosebně; obě dojemně vypovídaj o mý údajný zradě. Jestli se kdy
dožiju vlastního haranta, doufám, že se na mě nikdy nebude koukat
jako Sifon. V týhle náladě je ten hajzl neodolatelnej. — Ale nene. . .
zaprotestoval sem. 
— No tak si vem bundu, voe! Na Foot of the Walk ani jeden taxík. Dyž
je člověk zrovna nepotřebuje, vysloveně se tam hromaděj. Má bejt
srpen, ale mně tady mrznou koule. Eště mi neni zle, ale je to na
cestě, to je jistý. — Tak todle má bejt štafl. Do píči, prej taxikářskej
štafl. V létě nigdy žánýho nechytneš. Rozvážej tlustý, zazobaný,
festivalový čurany, co sou moc líný, než aby ulezli posranejch sto
metrů z jednoho posranýho kostela do druhýho kvůli dalšímu blbýmu
programu. Taxikáři. Svině hrabivý. . . mumlal si pro sebe nehlasně
a blouznivě, voči vytřeštěný, a šlachy na krku se mu napínaly, jak
votáčel hlavu směrem k Leith Walk. Nakonec přece jeden přijel. Ale

byla tu partička mladejch týpků v šusťákovejch soupravách
a bomberech, co tu stáli dřív než my. Pochybuju, že je Sifon vůbec
zaregistroval. Vyrazil rovnou doprostřed ulice a zařval: TAXI! — Hej!
Co to je, doprdele? volá jeden z těch chlápků. Byl navlečenej v černo-
fialovo-akvamarínový teplákový soupravě a na hlavě měl naplacato
sestříhanýho ježka. 
— Di do píči. My sme tu byli první, řiká Sifon, jak votvírá dveře u taxí-
ka. — Támhle vám jede další. Ukazuje ulicí nahoru, směrem k blížící
se černý dročce. — To máte štěstí. Hajzlové vyčůraný. 
— Di do píči, flákači uhrovatej. Sežeň si kundu! zavrčel Sifon, jak
sme se soukali do taxíku. — Na Tollcross, kámo, povidám taxikářovi.
Na postranním vokýnku se rozprsknul velikej kemr. — Tak si to poď
rozdat, hajzle vychcanej! No tak, srabi! křičela šusťákovka. Taxikáře
to dvakrát nepotěšilo. Vypadal taky jako pěknej hajzl. To věčinou sou.
Moje maličkost, živnostník poctivě platící daně, aneb nejnižší forma
vobtížný havěti na boží zemi. Taxik to votočil a rozjel se po Walku
nahoru. — Poďvej, cos proved, ty vole ukecanej. Až příště pude
někdo z nás domu sólo, bude mít s těma vypatlancena problém. Fak
sem nebyl ze Sifona nadšenej. — Snad s těch pak nejseš posranej,
vole?
Ten hajzl mi už fak lez krkem. — Jo! Sem, doprdele, jesi pudu někde
sám a vyběhne na mě četa šusťáků! Myslíš, že sem ňákej posranej
Jean-Claude Van Damme, nebo co? Simone, ty seš fak vygumovanej
čurák. Řek sem mu „Simone“ místo „Símo“ nebo „Sifone“, abych
zdůraznil, že řikám něco závažnýho. — Já chci zajít za Matkou
přectavenou a na všecky se můžu vysrat. Jasný? Ukáže si prstem na
rty a vyvalí na mě voči. — Simone chce vidět Matku představenou.
Vodezírej ze rtů, voe. Pak se votočí a civí taxikářovi do týla, hypno-
tizuje ho, aby jel rychlejc, a přitom si nervózně bubnuje do stehen.
— Jeden z tamtěch zmrdů byl McLeanovic, brácha vod Dandyho
a Chanceyho. — Ale hovnó, řiká, ale nedokáže potlačit úzkost
v hlase. — Já McLea- novic znám. Chancey je v pohodě. — Dyž se
mu navážíš do bráchy, tak né, řikám já. Ale von už si mě nevšímal.
Přestal sem ho votravovat, věděl sem, že zbytečně plejtvám energií.
Jeho tichý utrpení z absťáku se teď zdálo tak intenzivní, že nebylo
možný k jeho trápení něco přidat ani ho vystupňovat. „Matka
představená“ byl Johnny Swan, jinak známej jako Bílej Labuťák, měl
základnu na Tollcrossu a zásoboval sídliště Sighthill a Wester Hailes.
Vod Labuťáčka nebo jeho pravý ruky Raymieho sem vobvykle
nakupoval, rači než vod Seekera a tý jeho bandy z Muir- hoose-Leith,
aspoň dyž sem moh. Věčinou mívá lepší fet. Za starejch časů bejval
Johnny Swan můj dost dobrej kámoš. Hrávali sme spolu fodbálek za
Porty Thistle. Teď je z něj dýler. Pamatuju, jak mi jednou řek:
V tomdle voboru nejsou kamarádi. Akorát obchodní partneři. Řikal
sem si, že se jen snaží působit hustě, okázale a přezíravě, dokud
sem v tom nezačal tak těžce jet. Teď už vim naprosto přesně, jak to
ten vůl myslel. Johnny byl jak dýler, tak i feťák. Člověk by musel jít vo
pár šarží vejš, než by narazil na dýlera, co nesmaží. Řikali sme
Johnnymu „Matka představená“, protože byl jako přísná máma všech
feťáků. Brzo sem začal bejt taky pěkně rozhozenej. Jak sme vyrazili
do schodů k Johnnymu bejváku, začaly mě chytat hrozný křeče. Lilo
ze mě jak z nacucaný houby, s každym krokem mi z pórů stříkal pot.
Sifon na tom byl asi eště hůř, ale ten zmrd teď pro mě přestával exis-
tovat. Registroval sem akorát to, že se přede mnou zastavil,
nahrbenej přes zábradlí, protože mi tim zatarasil cestu k Johnnymu
a k héru. ...
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Julia Heaberlin
PAPírOví DucHOvé

carl Louis Feldman kdysi býval uzná-
vaným fotografem. Poté byl však obvi-
něn z vraždy mladé ženy a následně
zproštěn obžaloby. ve stáří se stal
pacientem pečovatelského ústavu pro
lidi postižené demencí. Nyní za ním
přichází jeho dcera, aby ho vzala na
výlet. carl však netuší, že tato dívka jeho
dcerou není a že se do ústavu už nikdy
nevrátí… Starého pána dohnala jeho
minulost. Mladá žena za volantem auta
je přesvědčená, že muž vedle ní je sku-
tečný vrah, který má na svědomí smrt několika dívek včetně její sestry rachel. Jejím
cílem je zjistit, zda si carl na vraždy pamatuje, a pokud ano, chce, aby se k nim doznal.
Nejvíc jí vrtá hlavou, co se doopravdy stalo s rachel. Skutečně carl zapomněl na to,
co provedl, nebo to jen předstírá? Možná je dokonce nevinný a ona je tou, kdo lže. Ať
tak či tak, mladá žena podstupuje obrovské riziko, pokud carl skutečně sériovým
vrahem je. v texaské divočině se totiž nikdo pomoci nedovolá…

vázaná, 399 Kč, ISBN: 978-80-7390-744-0

http://www.knihyomega.cz/eshop-papirovi-duchove.html

Dobrovský s. r. o., Na Strži 1683/40, 140 00 Praha 4, 
e-mail:nakladatelstvi@knihydobrovsky.cz, www.knihyomega.cz 
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Starý fotograf s děravou
pamětí a mladá žena
toužící po pomstě!



Niall Ferguson o zámcích 
a podzámčích
Téměř každá druhá z 14 knih britského historika Nialla Fergusona (*1964)
se až dosud dočkala českého vydání. Jeho nejnovější monografii vydal na
samém začátku roku Penguin pod titulem Náměstí a pevnost: společenské
sítě a moc, od Svobodných zednářů po Facebook. Ferguson v ní navazuje
na své předchozí knihy o hospodářských dějinách západní civilizace, Brit-
ského impéria, rodu Rothschildů a politiky Henryho Kissingera.
K napsání monografie o málo probádané roli neformálních společenských
sítí (networks) v dějinách ho inspirovaly změny podnícené internetem. Autor
rozpoznává dva typy lidské komunikace: „hierarchický“ (státy, organizované
církve, politické strany ap.) a „síťový“ (převážně spontánní politická,
náboženská, hospodářská a intelektuální hnutí oponující oficiálním insti-
tucím). 
Ferguson uvádí desítky příkladů – Bavorské ilumináty, Jezuitský řád, rod
Medicejů a další renesanční dynastie, evropskou šlechtu 19. století, komunististické strany v ilegalitě i ve vládách, a také
dnešní uživatele Facebooku, čítající zhruba čtvrtinu lidstva. Autor připomíná překvapivý výsledek posledních prezidentských
voleb v USA, kdy „neuspořádaná síť Trumpových příznivců… porazila hierarchicky organizovanou kampaň Hillary Clintonové“. 
Kniha zmiňuje disidentská hnutí ve východní Evropě před zánikem Sovětského svazu. Jak dobře víme z nejnovějších českých
a slovenských dějin, např. z amorfního Občanského fóra se na začátku 90. let rychle vyvinuly hierarchicky organizované
politické strany, které začaly zápolit o státní moc, zatímco představitele disentu zvolilo Federální shromáždění na Pražském
hradě prezidentem. 
Fergusonova kniha obsahuje 60 kapitol napěchovaných fakty a objevnými hypotézami o vzájmeném ovlivňování toho, co se
děje – symbolicky řečeno - v „zámku“ a “podzámčí“ světových dějin.
Stanislav Perkner 
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nakladatelství
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