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Helen Pollardová
Hotýlek v údolí loiry
voňavá káva, vynikající víno, croissanty k snídani,
slunce a poklidný venkov – není nic, co by dokázalo
pokazit vytouženou dovolenou. Nebo snad ano?
emmy Jamiesonová přijíždí se svým přítelem
Nathanem do la Cour des roses, půvabného ho-
týlku na francouzském venkově, aby zde strávili
dva týdny dovolené, od níž si slibuje, že vnese oži-
vení a novou energii do jejich ochabujícího vztahu.
Ale dřív než se stačí pořádně rozkoukat, ji Nathan
opouští s Glorií, vyumělkovanou manželkou maji-
tele se slabostí pro mladší muže, a emmy nabízí
pomoc s vedením hotýlku zhrzenému a zraněnému
majiteli rupertovi. Noví lidé, nové zkušenosti a no-
vé prostředí jí poskytují vítané rozptýlení, díky ně-
muž se Nathan brzy stává jen vzdálenou vzpomín-
kou. Bylo by velké bláznovství vyměnit poklidný
francouzský venkov za přátele, rodinu a vše co si
emmy doma vybudovala? Hellen Pollardová pochází
z yorkshire ve velké Británii, kde žije se svým
manželem a dvěma dospívajícími dětmi. Psaní ji
bavilo již od dětství, a tak když její vlastní děti
začaly odrůstat, znovuobjevila svou vášeň a pustila

se do psaní romantických románů, kterým nechybí vtip. 

Překlad: Zora Šíchová
vázaná, 368 stran, 348 kč, eAN: 9788025724026

https://www.kosmas.cz/knihy/226541/hotylek-v-udoli-loiry/ Rozhovor s autorkou na následující straně
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Odkud pocházíte?
Narodila jsem se a vyrostla v Yorkshiru nedaleko Leedsu. Žiji pár
kilometrů od Ilkley, s  manželem, dvěma téměř dospělými dětmi 
a kočkou. Je to jen kousek vlakem do Leedsu, nebo po pár kilome-
trech autem se ocitnete v krásné přírodě v Yorkshire. Je to nejlepší
místo na světě! 
V kterém znamení jste se naro-
dila?
Jsem panna. Takže v podstatě
jsem sebekritická a pedantská 
s tvůrčím zaujetím. Není to snad-
ná kombinace, se kterou je snad-
né žít!
Miluju sledovat staré televizní
pořady ze sedmdesátých a osm-
desátých let – vracejí mě zpět do
dětství a časů dospívání!
Jak vás napadlo napsat Hotýlek
v údolí Loiry?
Přemýšlela jsem o tom, jak by se asi cítila, atraktivní žena, kdyby
přistihla svého přítele se starší ženou…? Ale nic konkrétního. Pak
jsme v létě byli na dovolené ve Francii a mě najednou napadlo: „To
je ono! To je místo, kde by se to mohlo odehrát!“ Ale když jsem
příběh začala psát, tak se mi to vůbec nelíbilo. Spokojená jsem
začínala být až po několikátém pokusu… 
A proč zrovna Francie?
Francie nabídla perfektní prostředí. Vždyť Emmy se musí cítit skvěle,
potřebuje být krásná a uvolněná a vyřešit si život tak, aby
nestagnoval. Příběh se mi samozřejmě rozvíjel imaginárně, ale jak

jsem psala, stával se docela reálný, až jsem
zapomínala, že La Cour des Roses neexistuje!
Čím je Francie tak jedinečná?
Francie je zvláštní místo a je známá mnoha
věcmi, včetně sýru, vína a úžasných přírodních
krás a památek. Miluju jezdit po venkově, a to
nejen proto, že je tam na silnicích menší provoz.
Mám ráda i zjevnou hrdost lidí na to, kde žijí 
a jejich  smysl pro komunitu. A samozřejmě oce-
ňuji dobré jídlo a víno a uvolněnější způsob
života.
Jak jste se dostala ke psaní?
Když jsem byla dítě, obzvláště jsem si užívala
knih Enid Blytonové. Milovala jsem, jak v každé
kapitole vytvořila nové světy, a chtěla jsem to
také umět, tak jsem začala psát příběhy.
Pokračovala jsem v tom i v dospívání, a kolem
dvaceti jsem neúspěšně poslala několik ruko-
pisů do nakladatelství. Pak jsem přestala a k no-
tebooku se vrátila, až mé děti trochu povyrostly.
Našla jsem i znovu odvahu k pokusu o publiko-
vání... 

Jsou v Hotýlku... scény, které máte zvlášť ráda?
Docela mě překvapilo, že se mi nejvíce líbilo rozvíjet přátelství mezi
Emmou a Rupertem, majitelem hotýlku. Měla jsem pro něho
vymyšlenou úplně jinou povahu, měl být bázlivý a nešťastný, ale
zdálo se, že nechce být napsán tímto způsobem. Z korespondence

se čtenářkami jsem usoudila že
se jim to takto líbilo, což mě po-
těšilo. 
Čeští čtenáři se nyní seznámí 
s Hotýlkem v údolí Loiry.
Dočkají se I pokračování?
Věřím, že ano. Jde totiž o trilogii.
Mohou se tedy těšit na další dva
tituly.  
Kdo první četl rukopis vaší
knihy?
Můj manžel. Byla jsem trochu

nervózní, že se mu to nebude líbit – koneckonců to není žánr, který
obvykle čte. Ale skutečně si čtení užíval a stále se mě ptal, kdy mu
dám další kapitolu! 
Píšete pravidelně, nastavila jste si nějaký řád?
Pracuji neustále! Nakonec jsem si dala pauzu na Vánoce, a to 
z nejrůznějších důvodů, ale částečně proto, že jsem doufala, že se
si trochu odpočinu a pak se ještě více soustředím na psaní. Zatím
však nemám specifický „režim“. Vím, že je to chyba. 
Dodržujete při psaní nějaké rituály? 
Vždy ráno si vychutnávám jednu „správnou“ kávu. Pak si můžu
myslet, že jsem dostatečně kreativní.

(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
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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/

Martin C. Putna
Obrazy z kulturníCh
dějin Střední evrOPy 

kniha z pera známého literárního historika navazuje na úspěšnou dvojici Obrazy z kulturních
dějin ruské religiozity (2015) a Obrazy z kulturních dějin americké religiozity (2010).
na svých literárně-historických toulkách prochází Martin Putna širokým územím někdejšího
rakousko-uherského mocnářství, od Čech, Moravy a Slezska přes území rakouska a uher až
do Sedmihradska, Chorvatska, dalmácie, haliče, bukoviny a bosny. jeho kniha je galerií
obrazů a zemí, náboženských proudů a myšlenkových konceptů, autorů a děl, jejímž cílem je
nové vysvětlení a osmyslení Střední evropy, tohoto „duchovního prostoru proměnlivých hran-
ic“. vzdor oné „jakoby nekonečné mnohosti a pestrosti“ nakonec v této oblasti nalézá
zřetelné rysy společných duchovních dějin. jejich počátek splývá s počátkem vlády
habsburků nad středoevropským prostorem a s jejich snahou bránit jej před tureckým 
a posléze i protestantským nebezpečím. Skutečná Střední evropa se však podle Martina
Putny neutváří v době barokního mocenského tlaku na náboženskou jednotu a rezistence
proti němu, ale v „umírněném rakouském osvícenství“, které „pokládá náboženskou toleran-
ci nikoliv za vynucenou slabost, nýbrž za výsostnou křesťanskou ctnost“ a snaží se
postupnými proměnami odpovídat na potřeby doby. „rakouská civilizační mise“ pak není nic
jiného než sice pomalé a váhavé, ale přitom soustavné přenášení modernizačního procesu
ze západu na východ.
Právě v tom spatřuje autor jádro toho, oč v duchovních dějinách Střední evropy šlo a jde.
vázaná, 384 stran, 348 kč, ean: 9788074299773

http://www.ivysehrad.cz/kniha/obrazy-kulturnich-dejin-stredni-evropy/
Zakoupit můžete zde

Ukázka z knihy 
na následující straně



http://www.ivysehrad.cz/

Malá Morava 
K sebereflektujícímu moravanství zdá se i na vážné rovině patří
motiv zeměpisné a historické „malosti“, „ne-dostatečné-velikosti“.
Tento motiv pak může budit buď hledání vnějších viníků této malosti
– nebo hledání velikosti jiné, alternativní, nejpřirozeněji tedy velikosti
duchovní: náboženské v užším smyslu, a/nebo umělecké. A opět,
nejpřirozenějším výrazem této velikosti duchovní je zformulování
velkého mýtu: mýtu o dávné Velké Moravě. Mýtu o Moravě velké
zeměpisnou rozlohou a politickým vlivem, Moravě zaujímající velké
části pozdějších velkých sousedů – Čech, Uher i „Vídně“. Mýtu 
o Moravě velké svými zakladatelskými světci, propojujícími svým
dílem a vyzařováním končiny ještě daleko rozlehlejší. Mýtu o Moravě
cyrilometodějské. Mýtu o Moravě, jejímž skutečným centrem není
Brno ani Olomouc, tato sídla přemyslovských údělných knížat
a/nebo moravských markrabat, nýbrž Velehrad, toto sídlo dávných
velkomoravských králů a arcibiskupů, především toho prvního –
Metoděje. A tedy i mýtu o dávném velkomoravském Velehradu, vůči
němuž je skutečný Velehrad u Uherského Hradiště opět jen
Velehradem „malým“. Neboť, když byl na počátku 13. století v do-
tyčné obci Velehrad založen cisterciácký klášter, nebylo to v souvis-
losti s tradicí Velké Moravy. Když se ve 14. století na Moravě začíná
vzpomínka na svatého Cyrila a Metoděje ozývat, je klášter daleko
víc objektem moravských zemsko-patriotických snah než jejich
iniciátorem. Teprve v 17. století, době barokního slavismu (Obraz
XIV), se i sami velehradští mniši pery svých klášterních historiků
připojují k cyrilometodějské tradici – ale i tehdy vznikají hlavní díla,
touto tradicí inspirovaná, jinde na Moravě, nebo i v Čechách:
Barokní historikové z Čech nemají žádný problém oslavovat
moravský mýtus, neboť duchovní sláva Moravy je jim přirozenou
součástí duchovní slávy české. Proto píše Balbín Divu Turzanensis,
„Božskou z Tuřan“, tedy z poutního místa, které podle legendy
založili Cyril s Metodějem. Proto píše Tomáš Pešina z Čechorodu
(1629 –1680) Prodromus Moravographiae, to jest Předchůdce
Moravopisu (1663). Teprve ve druhé půli 19. století je však dovrše-
na mytizace Velehradu – a to dílem Františka Sušila (1804 –1868) a
jeho družiny.2 Hodnocení významu Sušilovy osoby i díla se ostře

lomí na zemské hranici. Pro Čechy je Sušil ne více než sběratelem
půvabných lidových písní, a i to většinou jen prostřednictvím jejich
vzkříšení Jaroslavem Hutkou a dalšími zpěváky jiných-než-tradičně-
folklórních žánrů. Pro Moravu je Sušil ne méně než otcem zakla-
datelem, vzorem kněze-vlastence a lidovychovatele, „kulturním hrdi-
nou“, mytizátorem – a brzy mytizovancem. Přitom se u Sušila nena-
chází žádný kanonický text cyrilometodějsko-velehradského mýtu či
jeho výkladu. Velehradský příběh dává vědět o své mytičnosti tím,
že není nikde zapsán a tím hotov, nýbrž je znovu a znovu kázán,
přednášen a zpíván. Že všechny texty, které lze posbírat, už jsou
vlastně komentáři k němu. Sušil není tvůrcem Velehradu proto, že by
sepsal cyrilometodějskou poému či drama či historicko-teologické
pojednání. Není jím ani pro několik básní na velehradské téma. Je
jím proto, že celoživotním působením moravské vlastence pro tuto
ideu nadchl. Děj mýtu je vlastně stručný: Kníže Rastislav povolal na
Velkou Moravu dva bratry ze Soluně, aby učili moravský lid
křesťanství ve slovanském jazyce. Cyril a Metoděj obhájili své
počínání i před papežem v Římě, Cyril v Římě již zůstal, kdežto
Metoděj se pak po mnohých protivenstvích vrátil do své nové vlasti,
kde zemřel jakožto moravský arcibiskup se sídlem na Velehradě,
milován vším lidem, pohřben na neznámém místě. Co historicky
souviselo a následovalo – mocenské sváry Mojmírovců, vyhnání
Metodějových žáků, znovunastolení latinské bohoslužby a pád sa-
motné Velké Moravy – se sice nezamlčuje, ale není již součástí
mýtu. Výklad mýtu je následovný: Moravský národ měl svůj vlastní
stát, starší než stát Čechů, natož než stát Rakušanů. Duchovní
základnou tohoto státu bylo křesťanství, přinesené sem dvojicí sva-
tých. Toto křesťanství se vyznačovalo obráceností k lidu, mírností 
a vlídností svého šíření, důrazem na vzdělání a slovanskojazyčností.
Ač tak otevřeně slovanské, hlásilo se k jurisdikci římského papeže 
a dosáhlo jeho schválení. Slovanství a katolicismus se v něm slučují
v dokonalou jednotu. Chce-li tedy dnes Morava povstat z ponížení,
musí se obrátit k tomuto zakládacímu příběhu a čerpat z něj sílu 
i poučení, musí být Moravou cyrilometodějskou, tedy slovanskou,
katolickou, vzdělanou, mírnou a vlídnou, lidovou. Všechny tyto
hodnoty ztělesňuje Velehrad a Sušilova výzva „teď k Velehradu,
národe, / směr obrať svojich kroků“ znamená – obraťte se ke všem
těmto hodnotám, vybudujte na nich ideální harmonickou národní
obec, vzkřiste zlatý věk Moravy. Znamením vám pak příchodu onoho
blaženého času a Boží milosti bude, že objevíte hrob svatého
Metoděje.
Velehradský mýtus je průzračnou ukázkou katolického romantismu,
jeho nejoriginálnějším projevem v českém jazykovém areálu. Že se
skutečně jedná o mýtus, dosvědčují tři okolnosti. První: O pozdější
tisícileté dějiny Moravy projevují hlasatelé cyrilometodějství pramalý
zájem. Mezi mytickou Velkou Moravou a současností byla jen „malá
Morava“, přívěsek dějin českého a pak habsburského státu, jistě
plná zajímavých osobností a událostí, jimž se věnuje Časopis Matice
moravské i další periodika, ale už bez mýto-, kulturo- a národo-
tvorných gigantů, hodných tak intenzivního celonárodního kultu.
Dokonce ani Jan Sarkander, blahořečený z iniciativy olomouckého
arcibiskupství roku 1859, moravské národní vědomí a kulturu vý-
razněji neovlivnil. Z hlediska cyrilometodějského nejsou dějiny
podstatné. Těch tisíc let jako by nebylo. Mýtus hraničí přímo se
současností. ...



Richard Matheson 
Já, legenda
Svět zdevastovala hrůzná epidemie a ti, kteří
neměli to štěstí a přežili, byli přeměněni v krve-
chtivá stvoření noci. až na Roberta nevilla. Zdá
se, že pouze on byl vůči nákaze imunní, jenže
krutá ironie z něj učinila vyvržence. Ve dne zabíjí
a v noci se schovává s nadějí na další den prázd-
ného života. Je legendárním monstrem, které
musí být zabito, protože se odlišuje od všech
ostatních… Já, legenda je jedním z nejslav-
nějších upírských románů dvacátého století. 
Pravidelně se umísťuje mezi deseti nejlepšími
díly v mnoha kritických studiích hororového žán-
ru. V době vydání byl prezentován jako science
fiction – poprvé vyšel v roce 1954, ale jeho děj se
odehrává v budoucnosti roku 1976. Vliv románu
na pozdější generaci hororových autorů je nepo-
piratelný, stejně jako vliv na tvůrce celé řady
hororových snímků. Jde o dodnes čtivou, ne-
stárnoucí klasiku, která u nás nevychází poprvé
a jistě ani naposledy. 

Překlad: Milan Žáček
Vázaná, 352 stran, 298 Kč, ean: 9788025724415

https://www.kosmas.cz/knihy/234113/ja-legenda/ Ukázka z knihy na následující straně
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V podmračených dnech si Robert Neville nebyl nikdy jistý, kdy
přichází soumrak, a občas byli na ulicích dřív, než se stačil vrátit.
Kdyby měl analytičtější sklony, mohl by přibližný čas jejich příchodu
vypočítat; ale pořád vycházel z celoživotního zvyku posuzovat soum-
rak podle oblohy, a když bylo zakaboněno, tato metoda nefungovala.
Proto se v těchto dnech rozhodl zdržovat v blízkosti domu. V matné
odpolední šedi obešel dům, v koutku úst svěšenou cigaretu, z níž se
vinul tenoučký kouř. Zkontroloval všechna okna, jestli se neuvolnila
některá deska. Po prudkých útocích bývaly fošny někdy zlomené
nebo částečně vypáčené a musel je zcela nahrazovat novými kusy,
což byla práce, kterou nesnášel. Dnes byla uvolněná jenom jedna
deska. Není to úžasné? zeptal se v duchu. Na dvorku za domem ob-
hlédl skleník a nádrž na vodu. Někdy se konstrukce kolem nádrže
oslabila, nebo lapače vody byly ohnuté či odlomené. Někdy přes
vysoký plot kolem skleníku házeli kameny, které občas protrhly
svrchní síť, a pak musel vyměňovat skleněné tabulky. Nádrž a skle-
ník byly dnes újmy ušetřeny. Zašel si do domu pro kladivo a hřebíky.
Když otevíral vstupní dveře, podíval se na svůj pokroucený obraz 
v rozbitém zrcadle, které na ně před měsícem přibil. Za několik dnů
začnou zubaté kusy postříbřeného skla odpadávat. Ať si padají, říkal
si v duchu. Zatracená práce, tohle je poslední zrcadlo, které jsem
tam umístil; nemělo to cenu. Pověsí tam radši česnek. Česnek účin-
koval vždycky. Pomalu prošel zšeřelým tichem obýváku, zabočil
doleva do chodbičky, a ještě jednou doleva do svého pokoje.
Kdysi ho měl vymalovaný teplými barvami, ale to bylo za jiných časů.
Nyní to byla dokonale praktická místnost, a jelikož postel a prádelník
zabíraly málo prostoru, přeměnil jednu stranu pokoje v dílnu. Podél
takřka celé stěny se táhl dlouhý ponk; na pracovní ploše z tvrdého
dřeva se nacházela těžká pásová pila, soustruh na dřevo, brusný
kotouč a svěrák. Nad tím vším byly na stěně nahodile umístěny
police s nářadím, které Robert Neville používal. Zvedl z ponku kladi-
vo a zjedné neuspořádané plechovky vytáhl několik hřebíků. Potom
se vrátil ven a fošnu pevně přibil k okenici. Nepoužité hřebíky hodil
na rumiště na sousedním pozemku. Chvíli stál na trávníku před do-
mem a bloumal pohledem po obou stranách Cimarron Street. Byl
vysoký, šestatřicetiletý, z rodiny anglickoněmeckého původu, nevý-
razných rysů s výjimkou širokých a odhodlaných úst a jasně modrých
očí, které teď klouzaly po spálených rozvalinách domů vedle jeho
příbytku. Podpálil je, aby jim znemožnil skákat mu na střechu od
sousedů. Po několika minutách se dlouze, pomalu nadechl a vrátil se
do domu. Odhodil kladivo na pohovku v obýváku, zapálil si další
cigaretu a dopřál si dopolední skleničku. Posléze se přinutil zajít do
kuchyně, aby rozdrtil odpadky, které se mu v dřezu nakupily za po-
sledních pět dnů. Věděl, že by měl spálit papírové talíře i nádobí, utřít
prach z nábytku a umýt dřezy, vanu a záchod, a taky si převléct

povlečení na posteli; neměl ale chuť to udělat. Protože byl muž a zů-
stal sám, a tyto věci pro něho nebyly důležité.
Blížilo se poledne. Robert Neville byl ve skleníku a plnil košík
česnekem. Zpočátku, když cítil česnek v takovém množství, se mu
dělalo zle; neustále se mu zvedal žaludek. Teď mu zápach pronikl 
i do domu a do oblečení, a někdy měl pocit, že ho má i pod kůží.
Sotva ho vnímal.
Když měl palic dostatek, vrátil se do domu a vyskládal je na odkapá-
vací desku dřezu. Cvakl vypínačem na stěně, světlo zablikalo a roz-
zářilo se normálním jasem. Zpoza zaťatých zubů se mu prodral
znechucený sykot. Generátor si zase dělal, co chtěl. Bude muset
vytáhnout ten zatracený manuál a zkontrolovat zapojení. A kdyby
bylo s opravou příliš mnoho práce, bude muset nainstalovat generá-
tor nový. Vztekle přitáhl ke dřezu vysokou stoličku, vzal nůž a s vy-
čerpaným zamručením se posadil. Palice napřed rozdělil na malé
srpkovité stroužky. Potom každý růžový kožnatý stroužek rozkrojil na
polovinu, aby obnažil masitá středová očka. Vzduch prostoupil šti-
plavý, pronikavý zápach. Když byl skoro k nesnesení, Neville rychle
zapnul klimatizaci a sací zařízení ho zbavilo nejhoršího náporu.
Natáhl ruku a z police na stěně vytáhl šídlo. Do každé poloviny
stroužku vyrazil dírku a všechny je navlékal na drát, až měl přibližně
dvacet pět náhrdelníků. Původně náhrdelníky rozvěšoval na okna.
Ale házeli po něm z dálky kamením, až ho přinutili zakrýt rozbité
tabulky kusy překližky. Nakonec jednoho dne překližku strhal a na její
místo přibil rovné řady desek. Z domu se stala ponurá hrobka, ale
bylo to lepší, než aby mu do místností létaly ve sprškách skleněných
střepů kameny. A jakmile nainstaloval tři klimatizační jednotky, neby-
lo to tak hrozné. Když musí, člověk si zvykne na všechno. Poté co
vyrobil poslední česnekový náhrdelník, vyšel ven a přibil je na
bednění oken; přitom sundal staré šňůry, které už o většinu
pronikavého puchu přišly. Tento proces musel opakovat dvakrát týd-
ně. Dokud nepřijde na něco lepšího, bylo to jeho první obranné za-
řízení. Obrana? napadalo ho často. Proč? Celé odpoledne vyráběl
kolíky. Soustružil je ze silné kulatiny, nařezané na asi pětadvaceti-
centimetrové kusy.
Ty pak držel u rotujícího brusného kotouče, až byly ostré jako dýky.
Byla to vyčerpávající, monotónní práce, která naplnila vzduch hor-
kým dřevěným prachem. Ten se mu usazoval v pórech, vnikal mu do
plic a nutil ho kašlat. Přesto mu připadalo, že to nikam nevede. Bez
ohledu na to, jaké množství kolíků vyrobil, byly v mžiku pryč. Kulatina
se mu taky sháněla čím dál obtížněji. Nakonec bude muset sous-
tružit hranaté špalky. To si teprve užiju, říkal si v duchu podrážděně.
Všechno to bylo velmi skličující a přimělo ho k rozhodnutí najít lepší
způsob jejich likvidace. Ale jak ho mohl najít, když mu nedali pří-leži-
tost zpomalit a zamyslet se? Při soustružení poslouchal desky z re-
produktoru, který si postavil do ložnice – Beethovenovu Třetí, Sed-
mou a Devátou symfonii. Byl rád, že se už v mládí od matky naučil
nacházet v tomto druhu hudby zalíbení. Pomáhala mu vyplňovat
strašlivou prázdnotu plynoucího času. Od čtyř hodin nepřestával tě-
kat pohledem k hodinám na stěně. Pracoval v tichosti, rty sevřené do
tenké linky, cigaretu v koutku úst, oči upřené na kotouč, jak pomalu
ohlodává dřevo a posílá na zem oblaka moučného prachu. Čtvrt na
pět. Půl páté. Bylo tři čtvrtě na pět. Za další hodinu budou zase u do-
mu, skety. Jakmile pohasne světlo.

...
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TOM KENYON + WENDY KENNEDY
VELKÝ EXPERIMENT

Země  představuje pozoruhodný experiment, 
kde je uložen genetický materiál z tisíců sv ětů. 

Ve vesmíru existují další časové osy, v nichž tento
experiment nebyl úspě šný. Ale vy, vaše verze, 

s níž vedeme tuto konverzaci, je úsp ěšná, 
a proto procházíte procesem vzestupu.

ENRIQUE BARRIOS
AMI – CHLAPEC Z HVĚZD

Není snadné napsat ve třinácti
letech knihu. Ami mi však řekl,

že jestli ho chci ještě  vidě t, 
m ěl bych napsat knihu o tom, 

co jsem s ním zažil. Dám na n ěho:
Tohle je můj příbě h 

nebo pohádka, jak chcete...

ENRIQUE BARRIOS
AMI – VNITŘNÍ CIVILIZACE

Třetí díl příb ěhů o Amim nabízí
představu ideálního soužití všech
vesmírných bytostí, které mohou
dosáhnout klidu, míru a vrcholu
duchovního rozvoje, jestliže se

ztotožní s univerzálním principem
všehomíra – Bohem – Láskou.

TOM KENYON + JUDI SION
ARKTURIÁNI

Přibližn ě jednou za dvacet let se objeví kniha,
která naprosto změ ní váš způsob myšlení

– a tato je jedna z nich. Arkturiáni jsou již od
dávných dob strážcové a ochránci lidstva.

Odkud pocházejí, jaké úkoly převzali a jak nás
podporují – o tom zde vypráví osm z nich.

Představíme
příště

Více na dalších
stranách

ENRIQUE BARRIOS
AMI – SE VRACÍ

Ami se vrací je pokračováním
příbě hu Pedrita a jeho 

mimozemského kamaráda. 
Svou výpově dí 

připomíná Malého prince.
Vypravěč ským stylem

otevírá nejen oči, ale hlavn ě srdce
– sídlo pravé inteligence.



TOM KENYON + 
WENDY KENNEDY
VELKÝ EXPERIMENT
Země představuje pozoru-
hodný experiment, kde je
uložen genetický materiál 
z tisíců světů. Společně 
s tímto genetickým mater-
iálem zde bylo zanecháno
veškeré emoční kódování 
a zkušenosti těchto planet
a druhů, které jsou zákla-
dem pro Velký experiment.
Existují další časové osy, 

v nichž tento experiment nebyl úspěšný. Ale vy, vaše
verze, s níž vedeme tuto konverzaci, je úspěšná, 
a proto procházíte procesem vzestupu. Informace,
které v této knize sdílíme, považujeme za nej-
vhodnější vibrační shodu pro stav, v němž se právě
teď nacházíte. Zatímco poskytujeme informace, vždy-
cky se díváme na vibrační úroveň většiny těch, u nichž
předpokládáme, že text budou číst. Děláme to proto,
abychom vám poskytli verzi pravdy, jež vám nejlépe
poslouží k získání přístupu k vašemu nejvyššímu
potenciálu. Jsme opravdu nadšení, že se pouštíte na
tuto cestu! Toto okno v čase oplývá úžasným poten-
ciálem, jenž je limitován pouze vaší představivostí.
Největší výzvou pro vás bude zbavit se zábran
způsobených vašimi hodnoceními a přesvědčeními.
Vězte, že je možné cokoliv. A o tom všem je vzestup.
Jakmile zjistíte, že navzdory všemu „negativnímu“,
hrám či manipulacím – jste to vy, kdo je tvůrcem bytí,
můžete změnit svou verzi reality. A pokud vás bude
dost, kdo se rozhodnou pro jinou verzi skutečnosti,
pak se vytvoří zcela nová časová osa, kterou následují
změny v současných událostech. A to všechno vede 
k úplně novému světu. 
Takže – zbývá udělat pouze jednu věc: Sněte svůj nej-
krásnější sen!

https://www.kosmas.cz/knihy/220115/velky-experiment/
Zakoupit můžete zde

Wendy Kennedy je intuitivní a empatická.
Během dvou desetiletí využila svých schopností
pracovat s bytostmi v jiných sférách a roz-
měrech, pomáhá druhým rozpoznávat a uvol-
ňovat staré formy energie a pomáhat jim žít 
v moderním integrovaném světě. Jasná a soucit-
ná moudrost sdílená prostřednictvím Wendy
usnadňuje posun v pochopení vícerozměrné
existence. Počátkem devadesátých let se jí
zjevily vize, kterým nerozuměla, ale které ji inspi-
rovaly k tomu, aby se vzdělávala. 
V roce 1995 začala Wendy využívat channeling
– zapisovala myšlenky, které k ní přicházely 
z jiných světů. Pracovala nejprve s vlastními
andělskými průvodci, než své poznání obohatila
průnikem do tzv. 9. dimenze (The 9th Dimen-
sional Pleiadian Collective). Plejádský kolektiv
deváté dimenze se stal jedním z nejdůležitějších
zdrojů její teorie duchovního rozvoje. Nyní se
věnuje především veřejným akcím a  organi-
zování soukromých zasedání. Kromě Plejáďanů
pracuje s bytostmi ze Sirius, Lyra a Arcturus
stejně jako s dalšími vyššími dimenzionálními
nebeskými bytostmi.
Wendy přednáší po celém světě. Byla jedním ze
šesti zdrojů pro film a knihu „Tuning in: Spirit
Channelers“ v Americe. Její práce lze nalézt také
v nově vydané knize Martine Vallée, The Great
Human Potential: Walking in One's Own Light,
která je nyní dostupná v šesti jazycích.



Někdy se čtenáři ptají, proč my,
Plejáďané, vám předáváme informace
o nás. No, můžeme upřímně říci, že investujeme do
vašeho rozkvětu. Věříme, že máte velkou hodnotu,
proto nám stojí za to předat vám značné množství
energie v podobě slov, abychom vás v těchto
intenzivních časech stimulovali a stabilizovali.
Naším záměrem je pomoci vám kumulovat energie
galaktických a solárních bytostía a naučit vás
porozumět jim, abyste mohli rozvíjet nové před-
stavy o tom, kdo jste. Snad vám to pomůže vyvolat
duchovní revoluci kosmických proporcí, která změ-
ní váš život a vybuduje nový svět.
Jakákoli snaha o rozvoj vědomí vždy zahrnuje vý-
zvy; jinak by nešlo mluvit o hledání. Intenzifikace
energie především v období letního slunovratu
slouží tomuto účelu a aktivuje obě potenciální
kmenové řady vědomí, což je strach ze ztráty
schopnosti myslet a na druhé straně stojící láska,
jejímž prostřednictvím je rozvoj vaší mysli ne-
jvýznamnější. Zřetelnější je to pro ty, kteří mají oči 
k vidění.
Aby se vám dařilo, musíte skutečně přijmout a zin-
tenzívňovat přesvědčení, že vaše fyzická podstata –
tělo, jímž jste byli obdarováni, má nevyčílitelnou
hodnotu. Musíte se naučit ovládat své schopnosti,
abyste mohli využívat nabízející se mnohostranné
příležitosti. Pokud pracujete, a pokud jste se naučili
důvěřovat sobě i druhým, otevírá se vám jedinečná

možnost vědomě využívat intenzivní
energii a posilovat vaše vnímání reality.

Nové vnímání představuje perspektivu pro život.
Nedostane se vám ho prostřednictvím médií. Je
přenášeno pouze energeticky, od buňky k buňce.
Proto každý váš promarněný čas vede ke ztrátě
schopnosti vnímat  a ztratíte i příležitost používat  
a rozvíjet svou mysl.
Nyní, v této době kosmické intenzity, vaše myšlen-
ky, emoce a přesvědčení budou aktivovány a hlu-
boce ovlivněny energií z vícerozměrných a sou-
časně reinkarnačních existencí a vaším úkolem
bude zvládnout a využít všechny znalosti. Stejná
galaktická energie také aktivuje nový způsob
vnímání reality a spustí restrukturalizaci vašeho
mozku i vaší fyzické podstaty. Nové vnímání vám
umožní poznat a porozumět většímu komplexu
událostí – kde je vše vnímáno jako součást velkého
celku, který významně ovlivňuje mnoho lidí.
Váš svět vždy pozoruje a studuje mnoho bytostí.
Každá má různé záměry a programy. Přesto obecně
podporujete ty, kteří chápou složitost spolupráce.
Komplikací může být bod, umožňující zneužít moc.
Stane se to, když se formy vědomí rozhodnou zapo-
menout, popřou, deaktivují a opovrhnou vlastní si-
lou, když se vzdají svobody myslet, pak se stanou
součástí dramatu, v němž se ocitnou pod zjevnou
kontrolou jiných. Nastalé problémy se změní ve
strach – strach z odpovědnosti za svůj život. 

3. dimenzionální
Plejáďan: dvě ruce,
dvě nohy, tělo, hlava;
plejádské uši jsou o
něco nižší než vaše,
ale Plejáďané jsou
geneticky úspořádání
jako vy, že vás
považují za své
bratrance. Pokud by
Plejáďan šel po ulici,
všichni byste se
obrátili a pozname-
nali, jak vypadají
úžasně. Všimli jste si,
že jsou jiní, ale
nemusíte je nutně
považovat za cizince. 

Devátý dimenzionální (lehké tělo) Ple-
jáďan: Nezjevíme se lidem dokud na to
nebudou připraveni.  Kdybyste nás
spatřili ve své fyzické realitě, rozbilo 
by to vaše smysly pro skutečnost.  
Proto čekáme, až se ocitnete v místě,
kde je vaše frekvence dostatečně
vysoká, abyste nás mohli vidět.

Překonání strachu 
z osobní moci je
obvyklým postupem
ve vývoji vědomí;
nicméně zůstává 
otázka: jak daleko
budete muset dojít,
než oceněníte, 
co se skrývá uvnitř?



Hathorové
Domovská galaxie: Andromeda
Domovská planeta: neznámá
Hathorové byli před 2,5 miliony let po milion let
dominantní rasou v mlhovině Andromeda.
Vzhled
Hathorové jsou humanoidní a průměrně vysocí.
Jejich kůže je smaragdová a pokrytá zlatavými
vzory, vlasy mají stříbrnou barvu. Barva jejich očí
je jantarově žlutá s drobnými smaragdovými teč-
kami.
Hathorové jsou extrémně dlouhověký národ,
jejichž délka života se musí počítat na tisíce let 
a dá se ještě prodloužit s pomocí techniky.
Historie
Hathorové osídlili před 2,5 miliony lety přes čtyři
miliony světů v mlhovině Andromeda, kterou nazý-
vali Hathorjan.
Před 2 300 000 lety: Frostrubin způsobil na jejich
cestě Hathorjanem explozi Supernovae S Andro-
medae. Při tom přišel o život velký počet porleyt-
ských pozorovatelů a tři tisíce jejich vědomí se
spojily s primitivními humanoidy Erranty, kteří
brzy nato úzce spolupracovali s Hathory.
Hathor Terak Terakdšan založil asi před 2,3 mi-
liony let řád Rytířů Hlubiny v Dómu Kesdšan na
planetě Khrat v galaxii Norgan-Tur jako nástupce
Porleytů.
Jejich vztah k Šuwašům, jejichž první říše před 
2 miliony let padla kvůli rebélii jejich vlastních ro-
botů, není přesně znám.
Když Errantové před 1,6 miliony let patřili k 36 ná-
rodům, které měly za úkol postavit Roje, Hat-
horové se tohoto projektu nezúčastnili.
Před 1 500 000 lety: První říše Hathorů padla po
milionu let, když hathorští filozofové proklamovali,
že i smysl života pro zachování druhu je vyčerpán.
Větší část obyvatel rezignovala, zdegenerovala
a nakonec po asi jedné generaci vymřela. Menšina
ale stále hledala vyšší cíle. Třetí část obyvatelst-
va ztratila schopnost rozmnožování, žili však ex-
trémně dlouho. Tato část národa se usadila na
ekoformovaném a přetechnizovaném měsíci Hat-
horgomja u plynového obra.
Asi roku 50 000 př. Kr. byl tento měsíc zničen
flotilou Tefrodů, protože se obyvatelé nechtěli
podrobit Mistrům ostrovů. Až na hrstku osob, jako
byl podrobený Talossa a Korpel, byla tato část
národa úplně vymazána.
Před 1 400 000 lety: Během útoku Hord z Garbeše
na Lokální skupinu před 1,4 miliony let, bránili
Andromedu především Hathorové.
Členové národa Hathorů podporovali před 1,4 mi-
liony let Rytíře Hlubiny Vaikana z Vaniloonu při
obraně galaxie Tradom proti superinteligenci

OCCIAN a vešli o 230 000 let
později i s ním do superin-
teligence VAIA.
Před 800 000 lety – Strážci
světla: Hathorové, kteří zů-
stali v Andromědě, dospěli 
k názoru, že ovládnou zákoni-
tosti universa a nakonec se
osvobodí ze své materiální
existence. Vytvořili Strážce
světla a rozmístili se po
galaxiích, aby pokračovali 
v evoluci a ochraňovali inte-
ligentní rasy před válčením 
a samozničením.
Před 88‘000 lety: Dvanáct Strážců světla zůstalo 
v Andromedě. Obranu invaze z jiného kontinua
přečkali jen Yuga a Marduk z klanu Lethos. Jejich
syn Tengri se narodil asi 88 000 let před Kristem.
Také v sousední Mléčné dráze se činila skupina
Strážců světla. Mýtus Vhratho – lemursky Vehra-
a'to, arkonidsky Vretatou, terransky Vhratho – má
kořeny ve zjevení Strážce světla Veri Hatha na
Lemuru (Dvanáct Heroenů).
Před 52 000 lety: Vzrůst lemurských uprchlíků do
Andromedy před 52 000 lety, kteří se později nazý-
vají Tefrodi, následovalo vyhánění a války proti
Maahkům a jiným obyvatelům Andromedy. Poté
Yuga a Marduk Lethos uloží svého syna v jeho
Věčnolodi do hlubokého spánku, než se vydají na
svou neúspěšnou misi k bojujícím stranám. Tak
chtěli zajistit, že v Andromedě přežije alespoň je-
den Strážce světla. Yuga a Marduk zemřeli při po-
kusu sjednat mír.
Časoví agenti Korpel a Talossa pocházeli z další
části národa Hathorů, kteří žili extrémně dlouho.
Mistři ostrovů zavraždili všechny členy národa,
kteří nebyli ochotni se podrobit a vstoupit do
jejich služeb. 
Od 2 406: Tengri Lethos je vzbuzen teprve roku 
2 406 Modulanem Baar Lunem a Iltem Guckym.
Společně s Baar Lunem a Oxtorňanem Omarem
Hawkem se mu podaří zabránit vyhubení Tefrodů
Maahky. Později jeho vědomí přejde do Dómu
Kesdšan a tam se sloučí se zakladatelemm Tera-
kem Terak-dšanem do Lethos–Terakdschana,
nového Strážce řádu Rytířů Hlubiny.
3 821 (234 NGL): Během doby, kdy byl zmoc-
něncem Kosmokratů, potkal s Atlan v Alkordoomu
Tuškana Terakdšana, vnuka Teraka Terakdšana.
Tuškan sledoval stopy časových chirurgů, aby
mohl pomstít vraždu svých rodičů, a při této
výpravě se natolik vzdálil od původní etiky svého
národa, že to vedlo až k tomu, že se mu duch jeho
dědečka zjevil při návštěvě Dómu Kesdšan a pro-
hlásil ho za vyhnance. 



Distribuuje: Kosmas, Za Halami  877, 252 62 Horoměřice,  tel.: 226 519 383,  
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Miloš Urban 
hAsTrMAn
novodobá utopie, dílo pozdního romantismu,
pohádka pro lid držený pod krkem svou vlastní
politickou reprezentací – tak lze charakterizovat
hastrmana (2001), potenciální černou knihu
ekoterorismu… kdyby to nebyla kniha zelená. děj
románu je rozdělen do dvou časových pásem – do
období 19. století a do současnosti. Obojí spojuje
hlavní postava hastrmana, který si vytyčil za úkol
vyčistit vody na svém panství od nánosu bahna...
vypravěčem je samotný hastrman, který čtenáři
děj vypráví nezaujatým tónem. v hastrmanovi se
ve skutečnosti skrývají dvě osobnosti: zvíře a be-
stie toužící stát se člověkem. Tyto osobnosti se 
v něm neustále potýkají. Je to bytost bez duše,
přírodní živel, který vždy činí to, k čemu je
předurčen. není zlý ani dobrý, nelituje svých činů
a ani nemá radost z toho, co provádí. 

ilustrace: Pavel růt
Brožovaná, 368 stran, 248 Kč, 
EAn: 9788025724347

https://www.kosmas.cz/knihy/240935/hastrman/

Joseph Campbell
TisíC Tváří hrdiny
Campbellova práce uvádí příklady mytických pří-
běhů, ukazuje na nich pravdy skryté za nábožen-
skými a mytologickými postavami a nechává z nich
vyplynout obecně platné významy. Posláním hrdiny
je vydat se na cestu a překonávat překážky.
hrdinovo dobrodružství má mnoho podob, ale jeho
aspekty jsou neměnné: hrdinovi se dostává
nadpřirozené pomoci, překonává strasti a bolestně
se navrací do světa, kde musí lidem zvěstovat, co
viděl. Tyto iniciační cesty nacházíme v mýtech,
pověstech a pohádkách, jež mohou lidem posloužit
jako univerzální modely a vzory.

Překlad: hana Antonínová
vázaná, 392 stran, 398 Kč, EAn: 9788025721841

https://www.kosmas.cz/knihy/227291/tisic-tvari-hrdiny/
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19. 4. přichází do kin film v režii Ondřeje Havelky



Amish Tripathi
NESMrTELNÍ 
Z MELUHY
Dnes je Šiva bohem, ale před čtyřmi tisíci lety
to byl obyčejný člověk.

rok 1900 př. n. l. Tehdejší obyvatelé nazvali tuto
zemi Meluha – dokonalou říši, která existovala mnoho staletí před sjednotitelem
Lordem ramem, jedním z největších panovníků všech dob. Avšak kdysi pyšní súrja-
vanšští vládci Meluhy jsou ve smrtelném nebezpečí. Hlavní řeka říše Sarasvatí poma-
lu vysychá a z východu na ně útočí čandravanšové, kteří se navíc spolčili s nágy,
zavrhovanou rasou znetvořených lidí s neskutečnými bojovnými dovednostmi.
Jedinou nadějí je prastará legenda: Dosáhne-li zlo obřích rozměrů a zdá se být vše
ztraceno, když se zdá, že vaši nepřátelé vyhráli, zjeví se hrdina. Ale může být při-
stěhovalec z Tibetu hrdinou? A chce vůbec hrdinou být?
Vázaná, 440 stran, 399 Kč, ISBN: 978-80-7390-740-2, EAN: 9788073907402 

http://www.knihyomega.cz/eshop-nesmrtelni-z-meluhy.html
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PŘÍBĚH MUŽE, Z NĚHOŽ
LEGENDA UČINILA BOHA



Proč jste se rozhodl napsat o Lordu Ramovi?
Nevybírám si náměty... Věřím, že o tom rozhoduje osud. Já prostě jdu
s proudem. Když jsem se svým nakladatelem v roce 2013 podepsal
smlouvu na novou knihu, nevěděl jsem, o čem budu psát. Pak jsem
si vzpomněl na incident, k němuž došlo na literárním festivalu 
v Bombaji. Reagoval jsem na něj článkem v Hindustan Times, v němž
jsem vysvětloval, proč respektuji Rama jako hlavní božstvo hinduis-
mu. V té době jsem se rozhodl, že o něm napíši trilogii.  
Možná i proto vás někteří považují za hinduistického spiso-
vatele. Je to správné označení? Inklinujete k nějakému nábožen-
ství nebo filozofii? 
Nevidím na tom nic špatného, ale vadí mi tak jednoznačné a ka-
tegorické zařazení... Domnívám se, že ve společnost existuje mnoho
problémů, o nichž musíme diskutovat. Například, jaký je náš vztah 
k zákonům? Tvrdíme, že chceme právní stát, zvláště když lze zákony
použít k postihu politiků a byrokratů. Ale pokud jde o naše vlastní živo-
ty, mnoho z nás zákony porušuje. A kdo rozhoduje, které zákony jsou
dobré a které nikoli? 
Nezapomínejme, že v indickém zákonodárství jsou ustanovení bož-
ského původu. A naproti tomu zákony nebo smriti knihy, které nejsou
božského původu (Spisy ze skupiny smriti pocházejí z doby po vzniku
véd, někdy v první polovině 1. tisíciletí př. n. l. pozn. Deník KNIHY).
Vytvořil je tedy člověk, což znamená, že je můžeme měnit podle
potřeb společnosti.  Vybrali jsme si smriti: a funguje to jako indická
ústava. Pokud jde o mě, jsem zastánce pragmatismu. Naše spo-
lečnost by měla dělat to, co je pro ni v tomto okamžiku nejlepší. 
Psal jste vědomě tak, abyste byl nejen alegorický ale přinesl i
nějaké inspirativní poselství?
Moje knihy mají vždy filozofické jádro. Ano, mohou být přečteny pou-
ze jako dobrodružné thrillery a já vím, že je mnoho lidí, kteří mé knihy
tak přijmou. To je v pořádku. Ale je tu mnoho jiných, kteří v nich
filozofická sdělení odhalí.. Šiva trilogie byla postavena kolem filo-

zofické otázky „Co je zlo?“ A odpovědi nejsou
jednoduché. Stejně tak, když se budete snažit defino-

vat: „co je to ideální společnost?“  Ani v tomto případě
nedojdeme k jednoznačným závěrům. Proto je
potřeba o těchto věcech diskutovat.
Co vás nejvíce ovlivnilo při studiu pramenů? 
Kromě Valmiki Ramayana jsem byl ovlivněn Ramem
Charitou Manasem, Adbhuta Ramayanou, Kambem
Ramayanamem, Uttar Ram Charitem a Ramayanem
Darshanamem. 
Ve své knize zaujímáte liberální přístup mimo jiné
k právům pohlaví. Našel jste pro to podporu ve
starých textech?
Ano. Dovolte mi, abych vám dal jeden příklad. Ve
starověké Indii byl nejvyšší status vyhrazen pro riši
(Postvédská tradice hinduismu považuje rishis za
„vidoucí“, „velké sadhu“ nebo „mudrce“, kteří po
intenzívní meditaci (tapas) si uvědomili nejvyšší

pravdu a věčné poznání, které složili do hymnů), byli respektováni
dokonce víc než králové. Mohou být nahlíženi na něco podobného
(ne přesně, ale podobného) prorokům a mesiášům z víry Abrahá-
movy. V Rigvedě, našem nejstarším a nejposvátnějším písmu (sbírka
1 028 hymnů a 10 600 veršů, uspořádaných do deseti knih), napsaly
30 hymnů ženy. To je jen jeden z příkladů jejich vysokého postavení
ve staré Indii.
Jak vás napadlo humanizovat hinduistické bohy?
Nemyslím si, že si mohu nárokovat tento pojem. V naší kultuře exis-
tuje mnoho pojetí Boha.  Například  koncept nirgun, niraakaar, zvaný
Brahman ve starověku. Nebo pojem sagun, aakar, kde má Bůh
podobu, která se nám blíží. Existuje koncept avatarů, kde se Bůh
narodí na Zemi, dokončuje svou karmu a vrátí se. A existuje koncept,
kdy se člověk stává Bohem. Tento poslední koncept je inspirativní,
protože to znamená, že každý z nás má v sobě Boha a je na nás,
abychom ho objevili. 
O Ernstu Hemingwayovi se říká, že psal vestoje. Máte i vy nějaký
takový rituál?
Já hodně ujíždím na krémových sušenkách, nevím proč. Mám rád
hlavně ty, které jsem jedl v dětství, ananasové chuti. I okolí tak může
poznat, že jsem v pilné práci – přibývám totiž na váze. 
Jak vypadá váš pracovní den?
Vstávám časně, probudím se v 5:30. Pak cvičím, přečtu si čtvery
noviny a sednu ke psaní, ale předtím si ještě naladím nějakou hudbu.
Bez ní bych nenapsal ani řádek. Poslouchám všechny druhy kromě
rapu. Vybírám tak, aby hudba odpovídala charakteru toho, co píšu.
Když pracuji, nemyslím na nic jiného, jako bych se pohyboval v něja-
kém paralelním vesmíru a co tam vidím, je úžasné. Tento stav je
téměř duchovní a miluji ho... Někdy vydržím pracovat bez přestávky
sedm až osm hodin.  Ale pak jsou dny, kdy mi to nejde, jakoby  Šiva
byl zaneprázdněn někým jiným. Zavřu tedy notebook, vyberu si
nějakou  knihu, nebo se podívám na film a těším se na další den…

(Ze zahraničních pramenů)

Dobrovský s. r. o., Na Strži 1683/40, 140 00 Praha 4, 
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Román o zákulisí mnichovské zrady
V letošním roce končícím na historicky osudovou osmičku je namístě vrátit se k výročí tzv. Mnichovské dohody
z 29. září 1938, kdy představitelé Německa, Itálie, Francie a Británie donutili Československou vládu postoupit
pohraniční Sudety Hitlerovi. Západní spojenci ČSR zaplatili za tento ústupek – appeasement – draze: nejenže
v březnu 1939 zmizela demokratická republika z politické mapy Evropy, ale v září vypukla druhá světová válka. 

Britský publicista a romanopisec Robert Harris (*1957) rozvíjí děj svého nejnovějšího thrilleru (Mnichov, Knopf,
2018) na ose tří měst – Londýna, Berlína a Mnichova. Jeho nejnovější knihu zalidňují jak historické osobnosti,
včetně Hitlera a Chamberlaina, tak fiktivní hráči menšího formátu: Osmadvacetiletý Hugh Legat je osobním
tajemníkem britského premiéra a o rok starší Paul von Hartmann úředníkem berlínského ministerstva zahraničí.
Oba ovládají  angličtinu a němčinu a znají se jako bývalí spolužáci z Oxfordské univerzity. 

Autor postupně představuje Hartmanna jako protinacistického spiklence, který se pokouší doručit londýnskému
kolegovi přísně tajný dokument; pokud by ho Britové zveřejnili před mnichovským jednáním, kompromitoval by
fýrera před celým světem jako zločinného manipulátora a lháře. V tomto fiktivním příběhu tak jde o střet svědomí
a zrady, za kterou by německý aristokratický úředník i jeho blízcí zaplatili životem.  

Pozoruhodné je, že autor se snaží historicky rehabilitovat  britského premiéra Chamberlaina, jehož jméno se
po Mnichovu stalo synonymem sebezničujícího appeasementu. V Harrisově interpretaci se předseda britské
vlády svěřuje svému tajemníku Legatovi: „Nejde jen o naši vojenskou a psychologickou nepřipravenost na
válečný konflikt. To se dá zvládnout a pracujeme na tom... Obávám se, že britský lid by těžce nesl, kdyby viděl,
že jeho představitelé nečiní vše, aby předešli druhé světové válce“. 

České a slovenské čtenáře, kteří znají z překladů téměř celé Harrisovo dílo (Otčina, Archangelsk, Důstojník 
a špeh, Enigma, Konkláve, Římská trilogie ad.– na Deníku KNIHY http://denik-knihy.cz/autori/spisovatel-harris-robert/),
jistě zaujme, že souběžně s vydáním Mnichova se chystá jeho filmové zpracování v britsko-německé koprodukci. 

Stanislav Perkner



Kniha ti sluší 2018: 
Světový (tý)den knihy a autorských práv se bude slavit

v knihkupectvích i knihovnách, 
zapojí se řada autorů a nakladatelů

Knižní akce 
Již v těchto dnech probíhají po celé České republice autogramiády,
besedy a další knižní akce. V týdnu od 23. do 29. dubna pak bude
navíc možné v knihkupectvích zapojených do kampaně uplatnit
dárkový kupón s 15% slevou na knihy. Byl k vystřižení ve vybraných
periodikách, nyní je stále volně ke stažení  na webových stránkách
kampaně. 

Vybrané pořady: 
• 18. 4. 2018 od 16:00 do 17:00 hodin– KANZELSBERGER A. S.
Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka 5 – Autogramiáda Jana Krause
u příležitosti vydání novinky Můj soukromý buzynes.

• 19. 4. 2018 od 17:00 hodin v knihkupectví Kosmas, Klatovská 13,
Plzeň –  Autogramiáda Miloše Urbana k jeho knize Hastrman. Od
19:30 premiéra filmu Hastrman v kinosále Měšťanské besedy.

• 20. 4. 2018 od 16.00 hodin –  Barvič & Novotný, Česká 13 Brno –
Autogramiáda Jaroslava Duška a Clemense Kubyho. Clemens
Cuby představí v doprovodu herce Jaroslava Duška své knihy
Mental Healing, Na cestě do sousední dimenze a Žijící Buddha.

• 24. 4. 2018 od 17.00 – Městská knihovna Jablonec nad Nisou, p.
o. Jablonec nad Nisou, Dolní náměstí 1. Autor knihy Jmenuju se
Tomáš Ota Kars přiblíží skutečný život Tomáše Holého, který by se
17. března tohoto roku dožil padesáti let.

• 24. 4. 2018 Městská knihovna Opočno, Kupkovo nám. 142 –
Literární kavárna s Terezou Boučkovou, autorské čtení a beseda. 

• 24. 4. 2018 od 16 hodin Palác knih Luxor Praha, Václavské
náměstí –  Křest nové knihy Martina Fendrycha Šaman.  
Kompletní přehled pořádaných událostí najdete na webu
www.knihatislusi.cz. 

Další ročník osvětové kampaně
Svazu českých knihkupců 
a nakladatelů Kniha ti sluší
podporující českou knižní kultu-
ru se blíží – od 23. do 29. dubna
se bude slavit v knihkupectvích 
i knihovnách po celé České
republice. Zapojí se do něj celá
řada autorů i nakladatelů.
Jedním z letošních témat je
ochrana autorských práv. 
Pro všechny příznivce knížek 
a čtení je připraven dárek 
v podobě slevového kupónu na
knihy, který bude během trvání
kampaně uplatnitelný ve všech
spřízněných knihkupectvích.
SČKN připravilo také soutěž 
pro třídní kolektivy ze základ-
ních škol, kterou společně 
s dětskými autory Janou
Klimentovou, Hynkem Klimkem
a Tomášem Němečkem vyhlásí
23. dubna od 10.00 v Paláci knih
Luxor. Tváří letošního ročníku
se stal oblíbený youtuber Kovy. 


