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Steve Berry
ZTRACENÝ ŘÁD
Rytíři Zlatého kruhu byli největší a nejnebez-
pečnější tajnou organizací v americké historii.
Nashromáždili nezměrné jmění, které bezpečně
poschovávali v podzemních úkrytech po celých

Spojených státech. Tyto skrýše se už od dob
americké občanské války pokoušejí najít hledači
pokladů, ale všichni bezúspěšně.
Až teď, o sto šedesát let později, se objevily dvě
frakce Řádu, které usilují o získání skrytého zlata
a stříbra. Jedna skupina hodlá poklad zneužít 
k získání moci, druhá jej chce zachovat netknutý.
Do tohoto lítého sporu je proti vlastní vůli vtažen
bývalý agent Cotton Malone, který má k Řádu
mnohem blíž, než by kdo čekal. V centru veške-

rého dění je totiž Smithsonův institut, odkud vedou nitky nejen k rytířům a pokladu, ale 
i k Malonovi samotnému. Jeho dávný předek Angus Adams totiž býval špionem
Konfederace a jak se zdá, životní příběh dávno zesnulého muže představuje jediný klíč 
k nalezení ztraceného bohatství Řádu. A protože je v sázce velmi mnoho, brzy začne
všem aktérům jít o život.

Přeložila Hana Pernicová
Vázaná, 576 stran, 359 Kč, ISBN: 978-80-7498-264-4

https://www.dominoknihy.cz/napeti/ztraceny-rad

Obrovské jmění shromážděné tajným
Řádem by stačilo k financování plánu 
na zásadní změnu společenského
uspořádání Spojených států. 
Zbývá ho jen najít...

Zakoupit můžete zde
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PROLOG
Washington , D. C.
24. ledna 1865, 14:45
Návštěvník postřehl na tváři hostitele náhlý úlek. Byl to nezvyklý
pohled, jelikož Joseph Henry se
těšil pověsti rozvážného člověka 
a jednoho z předních amerických
vědců, o jeho prestižní funkci
nemluvě.
Byl tajemníkem Smithsonova in-
stitutu. Seděli spolu v Henryho
vymrzlé kanceláři na pohodlné
kožené pohovce a rozhovor už
téměř ukončili. Návštěvník si
dohodl s Henrym schůzku před
několika týdny a původně se měla
konat už včera, ale opozdil se.
Dalo se to pochopit; vždyť hned za řekou ve Virginii zuřila
občanská válka, přestože už pozvolna dohasínala. Po
Gettysburgu se vše změnilo. Padlo více než 250 000 vojáků
Konfederace, dalších 250 000 strádalo v unionistických zajatec-
kých táborech a 125 000 jich bylo zmrzačeno či zraněno. Předtím
se zdálo možné, že Jih zvítězí, ale teď se situace obrátila.
„Slyšel jste to?“ otázal se Henry.
Aby ne.
Odněkud shora se ozvalo ostré zapraskání.
Kancelář sídlila v prvním patře, za velkým rozetovým
oknem mezi dvěma charakteristickými věžemi budovy.
„Ze střechy asi sklouzl led,“ opáčil návštěvník.
Ten den mrzlo, až praštělo. Řeku Potomac ochromily ledové kry
a téměř zastavily říční dopravu, takže se kvůli nim zdržel. Vstoupit
do hlavního města Severu nebylo snadné. Federální distrikt byl
obkroužen prstencem pevností. Všude tábořily vojenské oddíly a
platila přísná bezpečnostní opatření. Každý, kdo přicházel nebo
odcházel, se musel podrobit výslechu a různým omezením.
Henryho návštěvník měl naštěstí patřičná doporučení, a právě
proto mu tuhle misi svěřili.
Praskot se ozval znovu.
A opět.

„Mohl by to být led, ale není,“ řekl Henry.
Vstal a vyrazil ke dveřím kanceláře. Návštěvník vyšel za ním do
rozlehlé dvojúrovňové přednáškové síně, kde se pod stropem
převalovaly husté chuchvalce dýmu.
„Hoří,“ vykřikl Henry. „Musím vyhlásit poplach.“
Odchvátal po schodech dolů. Za okny a střešním světlíkem v ku-
poli, jimiž normálně proudil do interiéru denní svit, vládlo ponuré
šero. Budovu zvenčí zahalil kouř a dobýval se dovnitř.
Kolem se rozléhalo bouchání dveří, dusot utíkajících nohou 
a křik. Do auditoria se sbíhali lidé a hned se hnali dolů do přízemí.
Návštěvník proběhl jednou uličkou k přilehlé obrazové galerii.
Ze stropu odpadávaly kusy štuku a odkrývaly pohled na plameny
chtivě stravující podkroví a střechu. Několik vystavených pláten
už zachvátil oheň. I návštěvník byl malíř; při tom pohledu se mu
sevřel žaludek. V těchto místech sálal žár zvlášť intenzívně,
právě tady asi začalo hořet. Návštěvník v sobě potlačil umělce 
a začal uvažovat jako zpravodajský agent: analyzoval svoje
možnosti a dobíral se k závěrům.
Černý kouř se shlukoval do hustých mračen.
Dýchalo se čím dál hůř.

Návštěvník sem přicestoval z Ri-
chmondu na tajný, osobně
udělený rozkaz prezidenta Je-
ffersona Davise. Jelikož se přá-
telil s Josephem Henrym a vyznal
se v budově Smithsonova in-
stitutu, představoval ideální
volbu. Za dva týdny měla v Ham-
pton Roads proběhnout tajná
mírová konference za účasti
Lincolna a viceprezidenta Kon-
federace Alexandera Stephense,
který usiloval o ukončení války už

dva roky. Jefferson Davis Stephense, svého nejbližšího
podřízeného, hluboce nenáviděl – pokládal toho bujarého chláp-
ka z Georgie za slabocha a zrádce. Stephens ale pevně doufal,
že lze vyjednat čestný konec války.
Návštěvník si zakryl ústa a nos rukávem vlněného kabátu, aby
odfiltroval kouř. Na protější straně přednáškové síně bylo
průchodem vidět, jak plameny běsní v sále, kde se nacházela
sbírka unikátních vědeckých přístrojů. Ta co nevidět shoří.
Návštěvník věděl, že vnitřní zdi kolem dokola přednáškové síně
nedoléhají až ke stropu; postavili je tak schválně, aby bylo možné
zrušit posluchárnu a předělat celé první poschodí v jeden velký
výstavní prostor. Původně se to jevilo jako chytré opatření.
Teď ale napomáhalo požáru, aby se volně šířil horem.
„Po budově je veta,“ křičel jakýsi muž, který vláčel z posluchárny
do bezpečí nějakou bednu. „Všichni musejí pryč!“
Podle všeho odhadoval situaci správně a návštěvníkovi bylo
jasné, že by si měl pospíšit. Předmět, kvůli kterému sem přišel, se
ještě pořád nacházel v Henryho kanceláři na pracovním stole.
Musí ho ochránit. Plameny si tam zatím cestu nenašly, ale dlouho
jim to nepotrvá. Kolem pobíhali lidé, odnášeli obrazy, knihy 
a dokumenty, někteří hýčkali v náručí exponáty zřejmě příliš dra-
hocenné na to, aby je ponechali ohni napospas. 

Kdyby lidé byli andělé,
nebylo by zapotřebí vlád.

- James Madison
[Ale] když ze sebe uděláte
ovce, vlci vás sežerou.

- Benjamin Franklin
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Všechny vaše romány se setkaly s mimořádným ohlasem. 
U Ztraceného Řádu je zájem veřejnosti snad ještě větší. Čím
to podle vás je?
Nevím. Ale určitě je pro veřejnost zajímavé, že se v románu
zabývám rytíři Zlatého kruhu. Byla to největší a nejnebezpečnější
tajná organizace v americké historii. Získala miliardy z ukrade-
ného zlata a stříbra. Ukryla je na mnoha místech napříč Spojený-
mi státy. Od roku 1865 hledali úkryty hledači pokladů, avšak vět-
šinou neúspěšně. Nyní, o sto šedesát let později, dvě následnic-
ké frakce rytířů Zlatého kruhu usilují opět ztracený poklad najít.
Jedna by ho ráda využila k dosažení svých mocenských zájmů,
druhá ho chce zachovat v původním stavu. 
Soudíte podle toho, že rytíři Zlatého kruhu stále v USA
vyvíjejí nějakou činnost?
Je to pravděpodobné, ale nevíme to jistě, protože po skončení
občanské války odešli do ilegality. Jejich poklad hledali lidé na
nejrůznějších místech v le-sích, v kořenech stromů, v keřích, pod
kameny. Objevili jen malé skrýše. 

Odkud jste získal inspiraci k napsání Ztraceného Řádu?
Na existenci rytířů Zlatého kruhu jsem podrobněji narazil, když
jsem působil v poradním sboru Smithsonian (Smithsonian
Institution je výzkumná a vzdělávácí instituce ve Spojených stá-
tech a spravuje komplex muzeí) a studoval archivní dokumenty 
z občanské války. O rytířích se dá také hodně dočíst v několika
románech, ale tyto zdroje nejsou úplně věrohodné. Autoři hodně
přehánějí, proto jsem chtěl představit organizaci v realističtějším
světle a současně odhalit některá z jejích skutečných tajemství.
Například, kdo stál za požárem v roce 1865, co skrývá tunel pod
obchodním centrem, jak probíhala renovace ve fosilním sále 
a podíval jsem se i do jiných zákoutí na samotném hradě, včetně
krypty Jamese Smithsona.  (James Smithson, cca 1765 – 27. čer-
vna 1829) byl anglický chemik a mineralog. Publikoval mnoho vě-
deckých prací pro královskou společnost,  asistoval také při vývo-
ji kalamínu, který byl nakonec přejmenován po něm na smithso-
nite. Svůj majetek nechal použít k založení Smithsonian Institu-
tion ve Washingtonu, jako „zařízení pro šíření vědomostí mezi
muži.“).
Píšete pravidelně každý den, nebo jen když přijde inspirace?
Jsem ranní člověk, takže píšu od 6:30 do 11 hodin. Pak si dám na
hodinu přestávku a znovu pracuji další dvě hodiny. Dělám to pět
dní v týdnu. O víkendech, jen když cítím, že nemohu přestat. Ale
když odpočívám, necítím se špatně. Během týdne je to jiné – mu-
sím napsat, co jsem si uložil, abych dodržel termín odevzdání ru-
kopisu. 
Ústřední postavou Ztraceného Řádu je Cotton Malone. Vrátí
se ještě v některé vaší další knize?
Už se vrátil. V březnu 2018 mi vyšel román The Bishop's Pawn.
Je o Martinu Lutheru Kingovi, Jr., od jehož zavraždění uplynulo 
4. dubna  2018 je padesát let.             (Ze zahraničních pramenů)

Steve Berry řekl o sobě: 
• Oblíbený film: Kmotr
• Oblíbená televizní show: Star Trek
• Odkud získáváte především informace o dění ve světě?     

Televize a tisk (asi polovina a polovina)
• Kdybyste se mohli setkat s někým, mrtvým nebo živým, 

kdo by to byl? Spisovatel James Michener
• Pokud byste mohl kamkoli cestovat, kam by to bylo?

Na Mars

Smithsonian Institution 
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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
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Peter Tremayne
Druhá smrT 
Případ sestry Fidelmy 
Ve Vyšehradu vychází již 22. historická
detektivka se sestrou Fidelmou

Blíží se květen roku 671 a v Cashelu, hlavním městě
irského království mumanu, se chystá velká pouť na
oslavu svátku Bealtaine. Do města míří zástupy
návštěvníků a řady vozů, mezi nimi i družina kejklířů,
kteří se mají postarat o zábavu. Znenadání jeden 
z vozů vzplane a po uhašení požáru je uvnitř
nalezeno rozkládající se tělo neznámého mladíka.
Jako by to nestačilo, ukáže se, že dívka na kozlíku
nezemřela při požáru, ale na následky otravy. Tyto
neblahé události by mohly celou slavnost ohrozit, 

a proto cashelský král Colgú povolává na pomoc svou sestru Fidelmu.Tato zkušená a bystrá
advokátka s pomocí věrného druha Eadulfa dostane za úkol případ co nejrychleji vyřešit.
Dvojice se vydává po stopě cizího vozu a pátrání je zavede až do zlověstného nitra baži-
natého kraje klanu Osraige, kde je Eadulf zákeřně přepaden a jen o vlásek unikne smrti. Zdá
se, že všude kolem se to hemží nebezpečnými přívrženci tajemného společenstva krkavce.
Co má ale jejich spolek za cíl? mrtvých přibývá, Eadulfovi s Fidelmou se však stále nedaří
přijít záhadě na kloub. Oba se vzápětí ocitnou ve smrtelném nebezpečí a je zřejmé, že
nepřítel neusiluje pouze o jejich životy, ale zlo míří až do srdce samotného mumanského
království.
V sérii Fidelminých příběhů navazuje tato kniha na události v knize Ďáblova pečeť a čtenář
v ní vedle napínavého příběhu opět nalezne poutavé a přesvědčivé líčení irského spo-
lečenského systému, práva a náboženských sporů, které hýbaly tehdejším světem, to vše
založené na autorově erudici význačného historika.
Z anglického originálu přeložila Alžběta slavíková hesounová
Vázaná, 336 stran, 298 Kč, EAN: 9788074299780

http://www.ivysehrad.cz/kniha/druha-smrt/Zakoupit můžete zde Ukázka z knihy a rozhovor
s autorem  na následující straně
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Řada asi půltuctu křiklavě pomalovaných vozů, z nichž
některé táhly trpělivé muly a jiné voli, se pomalu pohy-
bovala po cestě slíge dála, hlavní tepně vedoucí 
z Tary na severovýchodě ostrova až do Cashelu,
hlavního města Mumanu, nejjihozápadnější‑
ho z Pěti království Irska. Na malém
pahorku nad „Cestou slepých“ – tak se jí
přezdívalo, neboť byla natolik umně
zbudovaná, že by po ní prý dokázal
cestovat i slepec – byli dva jezdci 
v sedle a sledovali, jak se vozy líně
šinou po široké cestě. „Kam mají asi
namířeno?“ zeptal se bratr Eadulf 
a z hlasu mu zaznívalo překvapení,
neboť se svým společníkem teprve
v tu chvíli vystoupali na vyvýšeninu
a uviděli procesí pod sebou.
Mladý bojovník po jeho boku –
Aidan, člen královy vybrané
tělesné stráže, bojovníků Zlaté
obroučky – bez zaujetí odpově‑
děl: „Troufám si odhadnout, že
do Cashelu, příteli Eadulfe. Kam
jinam by v tuto roční dobu mohli jet?“ „Ale
proč zrovna tam?“ ptal se Eadulf trochu dotčeně, pro‑
tože přece dobře věděl, kde slígedála končí. cožpak
sám po té cestě před pár lety nejel z Cashelu do Tary a zase zpět? 
Z Aidanovy odpovědi ovšem jako by vyplývalo, že mu přece jen něco
známo není. „Tys snad zapomněl, že za pár dní nastane Bealtaine,
svátek Belových ohňů?“ Eadulf se zamračil a lámal si hlavu, co to 
s tím má společného. „A dál?“ pobídl tedy Aidana do řeči. „No pak se
přece koná Oenach, velká pouť v Cashelu, která předznamenává
počátek vlídného letního období.“
Eadulfovi konečně začalo svítat. „Máš pravdu, zapomněl jsem,“
přiznal se. „Víš, já dosud nikdy v Cashelu při těch slavnostech nebyl.
osud nás s Fidelmou v době jejich konání pokaždé zavál do

nejrůznějších koutů světa.“ „Pak si pouť letos užiješ poprvé,“ pravil
Aidan mile. „Trvá vždy devět dní a pořádají se při ní soutěže ve
všemožném umění, kupříkladu v lukostřelbě nebo ve zdatnosti 
v zacházení se zbraněmi, dále uvidíš koňské dostihy, představení
nejrůznějších kejklířů a akrobatů, budou se konat hostiny 
a shromáždění, jimž bude předsedat sám král a jeho vrchní
brehon… Však se sám přesvědčíš, že i veliké pouti ve městech
Taillteann, Tlachtga a Carman blednou ve srovnání s naší slavnos-
tí.“ Eadulf se nad mladíkovou chlubnou horlivostí pousmál a obrátil
pozornost zpět k řadě vozů sunoucích se vytrvale jihozápadním
směrem po cestě zbudované z dřevěných prken, položených přímo
na nízké bažinaté podloží. Když byla půda pevnější, silnice se
stavěly jinak, v takových místech byl povrch z udusané hlíny 
a kamenů. v mokřadech se ale plně projevila vynalézavost 
a zkušenost stavitelů. silnici tam tvořily březové příčné nosníky,
jakési pražce, přes něž byly položeny mohutné dubové fošny. Jejich
váha udržovala březové kmeny na místě, a přitom prkna tvořila
pevnou a širokou cestu – natolik širokou, že se na ní bez potíží

dokázaly vyhnout dva vozy jedoucí plnou rychlostí. takto
tedy stavitelé dokázali překonat i silně podmáčené

oblasti jakousi pontonovou cestou, a přes
potoky a řeky se klenuly dřevěné i kamen-

né mosty. Eadulfovi bylo známo, že
výstavba a údržba silnic a mostů se řídí
přísnými zákony a že jejich správa

spadá pod vládce té které oblasti.
Věděl také, že od místa, na němž
nyní s Aidanem zastavili, vede
cesta ještě asi dvacet kilometrů,
než dorazí k mohut né cashel-
ské skále, která se prudce
zvedá nad okolní planinu, na
níž je vystavěna pevnost
krále Colgúa, vévodící krajině
kolem. silnice se vinula mo-
křadem, z něhož tu a tam
vystupoval kopeček jako
ostrov z moře. A bažina
dokázala být stejně nemilo-
srdná a zrádná jako moře,

když někdo sešel z cesty –
nenasytnými pařáty ho vtáhla do

svých útrob. i když Eadulf poza-
pomněl, že se blíží oslava dne ohňů

Bela, prastarého boha světla, mohl mu to
připomenout pohled do okolní krajiny, v níž právě rozkvétala zápla-
va žlutých květů, symbolizujících oheň – janovec, voskovník, bahen-
ní blatouch; tu a tam zahlédl i jestřábník. 
Na opačné straně cesty se z močálu vynořoval ostrůvek pevné půdy,
který Eadulf poznával, neboť byl porostlý zdánlivě neproniknutelným
dubovým lesem, jenž ještě pokrýval hustý koberec břečťanu upína-
jícího se, kam oko dohlédlo. tomu místu se říkalo daire eidnech,
Břečťanová dubina. eadulf věděl, že mezi duby stojí klášter, v němž
žije malé křesťanské společenství. Před sto lety je tam založil
blahoslavený Ruadhán z Lothry.  
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shora k němu dolehlo opakované krátké volání nějakého ptáka,
které ho přimělo vzhlédnout k nebi zalitému bledým světlem slunce
v pozdním jaru. Uviděl drobnou povědomou ptačí siluetu s šedými 
a načervenalými pery, vznášející se na obloze, a v tu chvíli už se
poštolka vrhla k zemi směrem k vyhlídnuté kořisti. Eadulf v mokřadu
uviděl pelášit králíka; i kdyby poštolka byla dost velká, aby si 
s urostlým soustem poradila, moment překvapení už byl ten tam.
Eadulf králíkův úspěšný únik sledoval s určitým pocitem
zadostiučinění. Krátce zauvažoval, proč si místní králíci také
nehloubí nory, jako to dělali v jeho domovině. Zdejší zvířata si
budovala zvláštní oválná doupata v pahorcích z mechu. vzápětí ale
na odpověď připadl sám: bylo přece zhola nemožné vyhrabat si
suché hnízdo v podmáčeném mokřadu. „Měli bychom také sjet na
hlavní cestu, příteli Eadulfe, pokud se do Cashelu chceme dostat
před setměním,“ vpadl mu do myšlenek Aidan a pokynul přitom
výmluvně ke slunci na nebi. Eadulf přikývl a pobídl svého koně,
mírného šedobílého valáška s černou skvrnou na čele, do kroku po
stezce vedoucí ve vyšších suchých polohách, po níž dosud mezi
bažinami jeli, ale jež se nyní začala svažovat k hlavní silnici. Po
cestě vinoucí se po vyvýšených ostrůvcích nad blaty se jim jelo
dobře, ale místy bylo třeba dávat dobrý pozor – kdyby člověk 
z pevné půdy sešel, po obou stranách se po něm lačně natahovala
chapadla močálu. I takováto úzká pěšina, po níž projel jen jediný
kůň, byla podle práva zanesena do příslušných spisů, a povinností
vládce území, jímž procházela, bylo dohlédnout na její údržbu.
oběma jezdcům nějakou dobu trvalo, nežli se zákrutami stezky
dostali na hlavní silnici pod sebou; tam se na několik okamžiků
zastavili.

„domů bychom měli dorazit hodnou dobu před setměním,“ pronesl
Aidan s přesvědčením. „Odtud už se nám pojede dobře, tudíž
můžeme zrychlit, budeš‑li si přát. Na téhle pevné cestě se koně tak
snadno neunaví, a navíc už to nemáme nijak daleko.“
Eadulf bez váhání zavrtěl hlavou. Na výpravy na koňském hřbetě se
vydával jen s největším sebezapřením, i když šlo nakrásně o tak
pokojné zvíře, jako byl jeho valach. „Jeďme i nadále poklidným
tempem,“ řekl pak. „Času máme dost.“ vyrazili a v odpolední záři se
jim jelo příjemně – slunce ještě nemělo takovou sílu jako ve
vrcholném létě, ale i tak jim jeho paprsky mile prohřívaly tělo.
Zanedlouho už ujeli několik kilometrů a krajina se začala postupně
zvedat od níže položených mokřin a kolem nich se objevovaly na
jihu a západě nápadnější vrchy. Projížděli právě řídce zalesněnou
krajinou, když před sebou zahlédli stoupající sloup kouře a k nosu
jim zalétl nahořklý pach spáleniny, který přinesl lehký větřík vanoucí
jejich směrem. Jeli dál, silnice se tam zařezávala do lesa, a pak už
se před nimi otevřel dlouhý rovný úsek cesty. Na něm uviděli kus
před sebou řadu vozů, jež sledovali několik chvil předtím z vršku.
Povozy zastavily u strany silnice. 
Na první pohled bylo zřejmé, odkud sloup kouře vychází. Poslední 
z vozů v řadě ještě stále dýmal, ačkoliv oheň už vidět nebylo. Kolem
něho se seskupilo několik mužů a žen, z nichž někteří stále ještě
drželi vědra a jiní deky nebo košťata vyrobená z větví. Párku volů,
kteří předtím spálený vůz táhli, kdosi sundal jha a postroje a odvedl
je kus po cestě do bezpečí. Zdálo se, že mezi osobami, které požár
uhasily, nyní vypukla hádka. ozýval se křik a všichni divoce
gestikulovali. 
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Pod občanským jménem je Peter berresford ellis
známý historik, zaměřující se na keltské období,
a Pod Pseudonymem Peter tremayne je ještě zná-
mější jako autor historických detektivek s hlavní
hrdinkou sestrou fidelmou. 
Co říkáte na fenomenální úspěch série románů o sestře
Fidelmě? Sloužily vám jako inspirace keltské Brehonské
zákoníky? 
Úspěch historických detektivek se sestrou Fidelmou považuji za
téměř nevysvětlitelný. V roce 1980 jsem přednášel na Univerzitě
svatého Michaela v Torontu o Brehonských zákonících a o roli žen,
které měly za Keltů naprosto rovnoprávné postavení s muži.  Jeden
student, který věděl, že také píši beletrii, mi navrhl, že bych na
pozadí doby, o níž jsme si vykládali,  mohl napsat něco podobného
jako Jméno růže Umberta Eca. Netroufl jsem si na to. Nasadil laťku
příliš vysoko, ale ten nápad ve mně někde stále žil.  Až v roce 1993
jsem napsal několik krátkých příběhů o sestře Fidelmě, která vystu-
dovala a dobře znala Brehonský právní systém a v jeho rámci řešila
různé, dalo by se říci, kriminální záhady. Když se příběhy objevily na
trhu, požádal mě vydavatel, abych je rozšířil do většího formátu.
Udělal jsem to a první román vyšel v roce 1994.   
Úspěch byl ohromující. Už jsem načal třetí desítku titulů. Eviduji
překlady do zhruba dvaceti jazyků, několik dílů vyšlo jako audio-
knihy.  V Německu byla Fidelma zdramatizována pro rozhlas a jedná
se i o televzním seriálu. 
Nadšený jsem byl i z třídenního setkání fanoušků Fidelmy z celého
světa v  „rodném městě Fidelmy“ Cashel, Co. Tipperary. Vystoupilo
na něm mnoho významných řečníků s referáty o kulturním 
a historickém pozadí těchto příběhů. Například profesor Dáibhí Ó
Cróinín, profesor Pádraig Ó Riain, profesor Mairín Ní Dhonnchadha,
Dr. Andrew Breeze, Dr. Dagmar O'Riain-Raedal, Dr. Dan MacCarthy,
profesor Cormac Ó Cuilleanáin, Dr. John Scaggs, Anna Heussaff 
a mnoho dalších.

Když jste převáděl příběhy sestry Fidelmy z povídkového
formátu do románu, využil jste při tom zkušenosti „Petera
Tremayne“, tedy vaše – jako autora beletrie?
Pod pseudonymem Peter Tremayne jsem publikoval první román 
v roce 1977. Psal jsem v žánru fantazie a vycházel z keltských mýtů
a legend. Pak jsem pod jménem Peter MacAlan napsal osm thrillerů
a dva historické romány pod svým vlastním jménem. Takže v době,
kdy jsem v roce 1994 začal vydávat romány s Fidelmou, jsem už měl
dost zkušeností. Hodně talentu jsem také zdědil z obou stran mé
rodiny. Jeden předchůdce, který se stal v 18. stoleti úředníkem
irského parlamentu, půjčil peníze studentovi Trinity College 
v Dublinu jménem Oliver Goldsmith! (anglický básník a spisovatel“
1728 až 1774. Nejznámějším Goldsmithovým dílem je román Farář
wakefieldský. Pozn. Deník KNIHY).  Můj otec začal svou kariéru 
v deníku Cork Examiner (nyní Irish Examiner), a své zásadní věci
napsal ve dvacátých a třicátých letech minulého století. Byl první
spisovatel v rodině. Na straně mé matky se proslavil Thomas
Randolph (1605–1635) básník, dramatik a přítel Ben Jonsona.
V reakci na váš soubor knih o sestře Fidelmě se vyskytl názor,
že velká část čtenářů knih s náboženskými protagonisty v nich
hledá jistotu, že Vyšší moc o nich rozhodne správně. Jaký je
váš názor?
Snažím se vyhnout tomu, aby sestra Fidelma působila jako jeptiška
tak, jak je známe nyní. Evokovalo by to nesprávný obraz její doby 
a kultury.  Náboženské postoje byly tehdy vzdáleny míle od konceptů
křesťanství, jak se učily v Římě. Keltský křesťanský filozof Pelagius,
považovaný za římského kacíře, představoval keltský kulturní po-
hled. Když vedl spor s Augustínem z Hippa, říkal, že nic není
předurčeno a že muž a žena ovládají své osudy. Pelagius věřil, že
Augustinova myšlenka, že konečný cíl lidí je v nebi nebo v pekle byl
určen už předtím, než se narodili. Zrušil by tím celý morální zákon.
Bránilo by to lidem v tom, aby se snažili dělat dobro, protože se tvrdi-
lo, že už bylo rozhodnuto, zda udělali dobro nebo zlo. Ve světě
Fidelmy tak neexistuje žádná „vyšší moc“, která by se starala 
o světské věci. Každý je zodpovědný za to, jestli se věci vyvíjejí
dobře nebo špatně. Její postoje jsou založeny na keltském pojetí
morálky. To ji několikrát přivádí do konfliktu s novou vírou (kře-
sťanstvím). Proto často zpochybňuje římské koncepty, které
zastupuje bratr Eadulf.
Jaké jsou vaše další plány? 
Pod svým vlastním jménem vydám několik prací o keltské historii,
mytologii a literární biografii. Ale Fidelma zůstane stále v popředí
mého zájmu. 
Kolik knih se sestrou Fidelmou chcete ještě napsat? 
V roce 1993 jsem měl záměr napsat pouze několik povídek, pak 
z toho byl román. Následovaly tři další knihy a nyní už jich je přes
dvacet. Předpokládám, že budu pokračovat, dokud Fidelma ne-
dosáhne konce přirozeného života – tedy pokud mě už nic nebude
napadat, nebo to nebude čtenáře zajímat případně já odejdu 
z tohoto světa.                

(Ze zahraničních pramenů)

Video na: https://youtu.be/kE1NgF08O8M



Graeme Burnet Macrae
Jeho krvavé dílo
„dokumentární“ thriller nominovaný na Man Booker
Prize a přeložený do více než dvanácti jazyků se
tváří jako soubor „nalezených“ listin pojednávají-
cích o vyvraždění jedné rodiny na skotském ven-
kově v roce 1869 a následném soudu, který zkoumá,
zda byl pachatel při spáchání činu příčetný, anebo
se propadl do šílenství. Napínavé líčení je navíc
vynikajícím pokusem rozlišit tyto dva stavy lidské
mysli a také historickým esejem o tom, jak se 
v kriminalistice začaly uplatňovat poznatky psychi-
atrie a psychologie zločinu, doplněným o humorné
přiblížení tehdy módní pseudoteorie degeneraci-
onismu a dědičnosti zločinné povahy. 

Graeme Macrae Burnet (1967) je skotský prozaik
žijící v Glasgow; nějakou dobu pobýval i v Česku.
Upozornil na sebe výraznou prvotinou, mystifikační
detektivkou Zmizení adele Bedeauové (česky argo
2018). druhý román, Jeho krvavé dílo, sklidil obrov-
ský úspěch u čtenářů 
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Je některá kniha, která výrazně ovlivnila váš osobní a tvůrčí
život?
Abych vám odpověděl, nemusím dlouho pátrat v paměti. Je to román
Kdo chytá v žitě od Jeroma Davida Salingera. Jeho kniha se mi
dostala do ruky, když mi bylo patnáct nebo šestnáct. Hned první
řádky mě okouzlily.  Až do té doby jsem si myslel, že romány jsou 
o někom jiném a odehrávají se kdesi ve světě.  U hlavního hrdiny
Holdena Caulfielda jsem však cítil, že jsem to já, že mluví mým
hlasem a říká, co bych říkal i já. 
Kdy jste si poprvé uvědomil, že chcete být spisovatelem? 
Začal jsem psát, když jsem byl teenager. Jistě, v té době jsem si
ještě nemyslel, že bych mohl být spisovatel. Hlavně jsem chtěl vydat
román, i když byste mohli namítnout, že to spolu souvisí.  Teprve ne-
dávno jsem na otázku: „Co děláte?“, odpověděl. „Jsem spisovatel!
Jste tedy profesionál…?
Ano. Ke psaní přistupuji tak, jako bych byl zaměstnán. Ráno jedu do
knihovny v Glasgowě, vyzbrojen termoskou s kávou. Pokud tvořím
první verzi, kladu si za cíl napsat alespoň tisíc slov. Když se mi to
podaří, cítím se spokojen. Pokud text upravuji, takové kvantitativní
cíle si nekladu. Je to jiný druh práce.  
Kde získáváte nápady pro své knihy?
Držím se zásady, že zhruba tak po dobu dvou let, kdy pracujete na
románu, je třeba držet se jedné myšlenky a ničím jiným se
nerozptylovat. Nápad může přijít odkudkoli – někdy je to člověk,
který vás něčím zaujme v hospodě, řádek v knize, novinový článek.
Ale dostat nápad je zdaleka to nejjednodušší, co souvisí s tvorbou
románu. Kniha Jeho krvavé dílo vyžadovalo poměrně rozsáhlé
studium pramenů. Čerpal jsem z běžných zdrojů jako jsou knihy
nebo internet, ale často navštěvoval muzea, zvlášť skvělé poznatky
jsem získal v Národním archivu Skotska v Edinburghu. Hodně jsem
také hovořil s odborníky a přečetl spousty psychiatrických posudků 
z věznic. Pak následuje třídění podkladů. Ne všechno se dá použít 
a stále je třeba mít na paměti, že píšete román, který není historic-
kým dílem. Dával jsem si také velký pozor na jazyk. Používal jsem
hovorovou angličtinu, protože mi to přišlo důležité pro zachování

autentičnosti. Kolikrát jeden špatný výraz úplně naruší věrohodnost
příběhu. 
Co pro vás znamenalo, že Jeho krvavé dílo bylo nominováno  na
The Man Booker Award? 
Byl jsem docela spokojený s tím, jak lidé Jeho krvavé dílo přijímají.
Román vyšel v Německu a v USA, zájem projevila televize. Nicmé-
ně, v den oznámení nominace se prodeje na Amazonu z přibližně
300 000 během týdne více než zdvojnásobily. Vzápětí přišly žádosti
o autorská práva z několika dalších zemí. Byl jsem pozván na festi-
valy v Estonsku a australské Adelaide. Kniha se dostala do rukou
mnohem více čtenářů, než jsem si vůbec troufl pomyslet.  
Co považujete za svůj největší úspěch?
Možná vás překvapím, když neuvedu některý titul. Největším
úspěchem je pro mě dokončení knihy. To je vlastně to, čeho chcete
dosáhnout. Mé knihy se mi líbí všechny stejně. I když Jeho krvavé
dílo se setkalo s mimořádným ohlasem, tak ho nechci nikterak
preferovat. 
Chtěl jste vždy psát kriminální romány a thrillery? Čtete je 
i sám? 
Absolutně ne, a nemyslím si ani, že jsem spisovatel zločinu. Sám 
o sobě mohu říci, že jsem romanopisec. 
Nacházíte inspiraci u jiných autorů?
V této souvislosti se hodně zmiňuji o Simenonovi, belgickém
autorovi, který napsal více než 200 románů a byl schopný napsat
jeden za jedenáct dní. Má úžasný styl a je skvělý, jak s minimem slov
dokáže vyfabulovat zajímavou scénu. Důvod, proč se vám něco líbí,
je pocit, že s vámi postavy románu hovoří. 
Cítíte se v tvorbě svobodný?
Ano. Napsal jsem knihu, jejiž děj se odehrává ve skotském městě 
v 19. století. Měl jsem štěstí, že jsem našel vydavatele, který mě
podporuje, a neříká: „Nepište to takhle, napište další detektivní
román.“ Jediný tlak, který cítím, je abych se rychle se vrátil ke psaní.

(Ze zahraničních pramenů)
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Graeme Burnet Macrae se narodil  ve městě
Kilmarnock ve Skotsku a nyní žije v Glasgowě.
Dříve žil a pracoval v Praze,  v Porto, v Bor-
deaux a v Londýně. Studoval anglickou lite-
raturu na Glasgowské univerzitě. Později
pracoval v televizi.  Vydal detektivní román
The Disappearance of Adèle Bedeau (pod
titulem Zmizení Adéle Bedeauové vydá Argo 
7. 5 2018). Macrae získal v roce 2013 cenu
Scottish Book Trust New Writer a cenu
Waverton Good Read za Zmizení Adèle
Bedeauové.



Ken Kesey 
Vyhoďme 
ho z Kola Ven
Slavný román amerického autora Kena Keseyho,
jenž se v 60. letech minulého století stal spiso-
vatelskou ikonou květinových dětí, vypráví
příběh nezkrotného opozičníka mcmurphyho,
muže, který raději než do pracovního tábora na-
stoupí do sanatoria pro choromyslné a začne tu
zavádět vlastní, svobodnější pravidla.
Protivníkem je mu sestra Ratchedová, která by
šla přes mrtvoly, jenom aby zákon a předpisy
nikdo nepřekračoval. Filmová adaptace s ná-
zvem Přelet nad kukaččím hnízdem režiséra mi-
loše Formana z roku 1975 získala pět oscarů za
nejlepší film, režii, ženský herecký výkon (louise
Fletcherová), mužský herecký výkon (Jack
nicholson) a adaptovaný scénář. Forman a jeho
scenáristé provedli v literární předloze řadu zá-
sadních změn. Ken Kesey snímek údajně nikdy
neviděl. 
Překlad: Jaroslav Kořán
Brožovaná, 280 stran, 278 Kč, 
ean: 9788025724583

https://www.kosmas.cz/knihy/241367/vyhodme-ho-z-kola-ven/ Ukázka z knihy na následující straně
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Jsou tam. 
Černí frajeři v bílém venku na chodbě, kde se pohlavně vybíjejí, aby
zas všecko po sobě vytřeli, než je stačím načapat. Pořád ještě vytíra-
jí, když vyjdu z pokoje, všichni nakrknutí a plni nenávisti ke všemu,
k týhle denní době, k tomuhle místu, k lidem, kterýma se tady musí
zabývat. Když jsou v téhle ráži, bude lepší, když mě nezahlídnou.
Plížím se jak pírko podle zdí ve svých plátěnkách, ale jejich speciální
přístroje odhalí můj strach a oni zdvihnou hlavy, všichni tři najednou,
a oči z černých tváří svítí jako ty palčivé ohýnky v lampách starého
rádia. 
„Heleme, náčelník. Velkej náčelník, hošani. Náčelník Hbitý koště.
Poď sem, náčelníku. . .“ Vrazí mi do rukou smeták s hadrem a uká-
žou, kde mám dneska šúrovat, a já zas jdu. Jeden mě ještě násadou
smetáku přetáhne zezadu přes nohy, aby mě popohnal. „Che, vidíte,
jak se tetelí? Čahoun, že by mi moh jabka žrát z hlavy, a má přede
mnou vítr jak malej spratek.“ Chechtají se, a pak slyším, jak si s hla-
vama u sebe za mýma zádama mumlají. Bzučení černých strojů,
bzukot nenávisti a smrti a dalších nemocničních tajemství. Klidně se
o těch svých nenávistných tajemstvích baví nahlas, když jsem
kolem, poněvadž si myslí, že jsem hluchoněmý. Všichni si to myslí.
Dávám si majzla, abych je vždycky převez. Jestli mi můj napůl
indiánský původ v tomhle všivým životě někdy k něčemu pomoh, tak
jen k tomu, že si umím dávat majzla, dlouhý léta mi už takhle po-
máhá. Šúruju kousek ode dveří oddělení, když do nich z druhé
strany někdo vrazí klíč, a podle toho, jak zámek přilne ke klíči,
zlehka, rychle a důvěrně, poznávám, že je to Velká sestra, která má
s klíči nějaké zkušenosti. Proklouzne dveřmi a dovnitř foukne zima,
ale hned zas dveře za sebou zamkne, a já koukám, jak se jí po
naleštěné oceli plazí prsty — koneček každého prstu má stejnou
barvu jako její pysky. Srandovně oranžovou. Jako špička letovací
pájky. Barva tak žhavá nebo ledová, že když se vás dotkne, nepo-
znáte jaká vlastně. Nese si svou proutěnou kabelu, takovou, jako
Indiáni kmene Umpqua prodávají u rozpálené srpnové dálnice,
s opleteným uchem, jak brašna na vercajk vypadá ta kabela. Má ji
všechny ty roky, co jsem tady. Je řídce pletená, takže vidím dovnitř;
nemá tam žádné šminky, žádnou rtěnku, žádné tyhle ženské
serepetičky, má v tý kabele tisíce součástek, který chce dneska ve
službě použít — kolečka a převody, naleštěný ozubený kolečka,
malinký kouličky, co se blyští jako porculán, jehly, klíšťky, hodinářský
ohýbačky, cívky měděnýho drátu. . . 
Pokývne mi hlavou, když jde kolem. Nechám se smetákem odstrčit
ke zdi, usměju se a dělám, co můžu, abych tomu jejímu vercajku

vytřel zrak, aby mi neviděla do očí — když máte oči zavřené, moc
toho na vás nepoznají. Slyším ve své tmě, jak její gumové podrážky
pleskají o dlaždičky a chřestění těch krámů v kabele přesně zapadá
do jejího kroku, když kolem mě prochází chodbou. Nese se, jako
kdyby spolkla pravítko. Když zas oči otevřu, je už na konci chodby
a zahýbá do skleněné kukaně sesterny, kde bude celý den sedět za
stolem, zírat oknem a dělat si poznámky, co se za těch osm hodin
služby v pokoji před ní dálo. Vidíte jí na obličeji, jak se už těší, jak je
spokojená. A pak. . . zbystří ty černý frajery. Pořád ještě stojí v chum-
lu a huhlají. Vůbec neslyšeli, že vpadla na oddělení. Teď vycítí, že je
provrtává očima, ale už je pozdě. Taky by mohli mít filipa a neslízat
se a nehuhlat, když má tahle sestra službu na oddělení. Jejich hlavy
od sebe vyplašeně odskočí. Velká sestra se nahrbí a šine si to
rovnou k nim, lapeným v chumlu na konci chodby jako v pasti. Dobře
ví, o čem si to povídali, a je vidět, že je vzteky bez sebe. Roztrhá ty
černý parchanty na kusy, tak je vzteklá. Celá se nafukuje, bobtná,
záda jí rozervala bílou uniformu, ruce se jí článkují a má je už tak
dlouhé, že by je kolem těch tří omotala pětkrát, šestkrát. Ještě se
rozhlíží, točí obrovskou hlavou kolem dokola. Nikdo nikde, jen starý
Koště Bromden, napůl Indián, se tady schovává za svůj smeták,
a protože nemluví, nemůže ani volat o pomoc. Nemusí se tedy žiný-
rovat a její namalovaný úsměv se kroutí, roztahuje do širokého
šklebu, a pořád se nafukuje, pořád je větší a větší, už je velká jako
traktor, tak velká, že cítím ve vzduchu ten stroj uvnitř, tak jako cítíte
motor, když musí táhnout moc velký náklad. Tajím dech a říkám si,
bože, tentokrát to mají spočítaný! Tentokrát tu svou nenávist
vybičovali příliš vysoko, přepískli to, a teď se navzájem rozsápají,
než jim vůbec dojde, co to dělají! Ale akorát, když ty rozčlánkované
ruce začíná kolem těch černých frajerů obepínat a oni se ji užuž
chystají násadama smetáků rozpárat odspodu, začnou všichni paci-
enti vylézat z pokojů, co je to za bengál, a sestra se musí proměnit
zpátky, aby ji nepřistihli v její pravé, ohavné podobě. Než si pacienti
protřou oči, aby aspoň zpola viděli, proč ten virvál, vidí už akorát
vrchní sestru, usměvavou a chladnou jako vždycky, kterak těm
černým mládencům říká, aby se nehloučkovali a nevybavovali, když
je přece pondělní ráno a vědí, že první den v týdnu je třeba udělat
fůru práce. . . „. . .to protivné pondělní ráno, však víte, chlapci. . .“ 
„Jo, slečno Ratchedová. . .“ 
„. . .a čeká nás spousta vyšetření, takže takhle se hloučkovat
a klábosit není snad tak příliš naléhavé. . .“ 
„Jo, slečno Ratchedová. . .“
Zmlkne a pokývne hlavou několika pacientům, co postávají kolem
a poulí oči, ještě celé rudé a napuchlé spánkem. Každému kývne
jenom jednou. Přesné, automatické gesto. Obličej má hladký,
vypočítaný a dokonalý jako drahá panenka, pleť jako smalt tělové
barvy, kombinace bílé a smetanové, dětsky modré oči, malý nosík,
růžové nosní dírky — všechno to k sobě pasuje, až na tu barvu rtů
a nehtů a velikost jejích prsou. Při výrobě došlo k nějaké chybě, když
tomuhle jinak dokonalému výrobku přidělali tyhle velký, dočista
ženský prsy, a je vidět, že ji to žere. 
Chlapi pořád stojí a čekají, jak s těma černýma frajerama zatočí,
a tak si najednou vzpomene, že mě viděla, a povídá: „A protože je
pondělí, mládenci, co kdybychom do nového týdne vykročili tím, že
dneska ze všeho nejdříve oholíme chudáka pana Bromdena, ještě
než nám po snídani vezmou všichni holírnu útokem...“
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Peter Mayle
PSí Život
Memoáry chlupatého stvoření neznámého původu,
toulavého psiska, které jednoho dne našla autoro-
va manželka opuštěné na pokraji jedné vesnice 
v Provenci, jsou plné pozoruhodných postřehů 
o lidském životě viděném z perspektivy sahající
člověku asi po kolena, osvěžených humorem,
kterému se sice říká anglický, ale k českému má
opravdu blízko. Skutečným „autorem“ je totiž pes,
a člověk se z té psí filozofie o sobě ledacos dozví. 
Překlad: Paul Millar

Brožovaná, 160 stran, 188 Kč,
Ean: 9788025724064

https://www.kosmas.cz/knihy/241370/psi-zivot/

William Sears, 
Martha Searsová 
KontaKtní
rodičovStví
Kontaktní rodičovství je výchovná metoda, která
navrací děti do náručí (a postelí) rodičů, pomáhá
maminkám najít cestu k vlastnímu mateřství a zvlád-
nout s otevřenou myslí dnešní přetechnizovaný svět
monitorů dechu, chůviček a počítání hodin mezi
kojením. rodiče v této knize naleznou podporu pro
svůj intuitivní přístup k výchově, který bývá často
kritizován generací našich maminek a babiček.

Manželé Searsovi, pediatr a zdravotní setra, kteří sami
vychovali devět dětí, napsali řadu knih, ve kterých
rodiče naleznou spoustu rad a informací o zdraví a vý-
chově dětí. Kontaktní rodičovství je první kniha, která
od těchto autorů vychází v českém jazyce.

Překlad: Magda Pěnčíková
Brožovaná, 292 stran, 298 Kč, Ean: 9788025724491

https://www.kosmas.cz/knihy/241813/kontaktni-rodicovstvi/
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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.

Více v čísle 13

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 + Judi SiON 
ArKTuriáNi 

Arkturiáni jsou
již od dávných
dob strážcové
a ochránci lid-
stva. Odkud
pocházejí, ja-
ké úkoly pře-
vzali a jak nás
podporují – 
o tom zde vy-
práví osm 
z nich. Je mezi
nimi lékař, vě-
dec, ákášický
knihovník, vá-
lečník, mistr
meditace, též
Sanat Kumara,
Ješua ben Jo-
sef a Marie
Magdalena. 
Mluví ze své

perspektivy o skutečnostech, s nimiž se potýkají 
a o způsobech pomoci lidstvu. díky skvělým komu-
nikačním a interpretačním schopnostem Toma
Kenyona dostaly tyto zprávy písemnou formu. 
Arkturiáni jsou výjimečné, odvážné a velmi rozvinuté
bytosti.

Součástí knihy je Cd s arkturiánskými zvukovými
kódy, jež obsahuje dvě zvukové meditace: První se
jmenuje Nakura. usnadňuje meditaci, která je úžas-
ným, jemným a snadným nástrojem ke zkoumání
jiných dimenzí, vstupem přes „kura“, což znamená
přes bránu k věčnosti. druhá meditace je Arkturián-
ská regeneze. Přibližuje posluchači kolísání světla 
v arkturiánské Komoře regeneze, což je komora
znovuzrození na arkturiánské vesmírné lodi. Při této
kontemplaci můžete procítit, jak vibrace zvukových
vzorců Komory regeneze resonují celým vaším tělem.
Tyto reakce jsou biologické odpovědi na světelnou
infuzi, jíž se vám poslechem dostává.

Tom Kenyon je průkopníkem v práci s hlasem a zvu-
kem. Svůj hlas s rozpětím téměř čtyř oktáv a sklada-
telské dovednosti využívá ke změnám stavů mozku 
a přeměně vědomí. Více než patnáct let působí jako
psychoterapeut v oblasti výzkumu mozku. Má nezvyk-
lou schopnost „naladit“ svůj mozek na jakoukoliv
frekvenci, což mu usnadňuje komunikaci s bytostmi
jiných dimenzí.

Tom Kenyon

Jeden z nejuznávanějších léčitelů zvukem na
světě. Toma a jeho hlas je není možné popsat
několika slovy. 

Tomovy životní studie za několik desetiletí, jeho
zkušenosti a vědomosti z mnoha existencí mu
umožňují se přesouvat mezi moudry tibetského
budhismu, egyptskou vysokou alchymií, taois-
mem a hinduismem. V jeho workshopech a pe-
dagogické praxi zprostředkovává skrze tóny
nesmírné pole informací, které probouzí všech-
na fyzická centra, a umožňují hlouběji pochopit
tištěná slova a ducha jeho textů.

Judi Sion

Judi Sion pracovala dlouhá léta ve Washington
D.C. jako politická poradkyně a žurnalistka. Po
ukončení kariéry se přestěhovala na západní
pobřeží USA , kde publikovala knihy od Ramthy:
Poslední valčík tyranů, Finanční svoboda, UFO
a povaha reality.

Tom a Judi jsou již více než patnáct let partneři,
v životě i obchodně. V roce 2002 vydali společně
knihu Rukopis Magdalény. Už mnoho let cestují
neúnavně po celém světě a snaží se všude na
Zemi „ukotvit“ katalytické tóny Hathorů (viz
Týdeník KNIHY č. 13) a zprostředkovat co
největšímu počtu lidí jejich transformační sílu



Arcturus je nejjasnější hvězda sou-
hvězdí Pastýře (Bootes), vzdálená od
Země asi 36 světelných let. Arkturiáni
patří vedle Plejáďanů k imozemšťanům,
o nichž se v poslední době dost mluví 
i píše.
Jejich štíhlé postavy dosahují výšky od
90 cm do 120 cm. Kůže je zelenavá, mají
velké tmavohnědé nebo černé oči man-
dlového tvaru a na rukách jenom tři prsty.
Ovládají dokonale telepatii a dokáží
pohybovat předměty jen silou mysli.
Žijí v průměru 350 až 400 let. Nestárnou,
protože jejich velmi pokročilá duchovní
podstata jim umožňuje, aby podle potře-
by měnili časoprostor, ani netrpí nemo-
cemi. Ukončují svůj fyzický život, když se naplní smlouva, kterou
uzavřeli.
Arkturiáni žijí v jedné z nejpokročilejších civilizací v naší galaxii. Jde
o pětidimenzionální civilizaci, která představuje prototyp budoucí
Země. Podle Plejádské knihovny má arkturiánská energie na lid-
stvo pozitivní, léčivý vliv v oblasti duševní i duchovní. Tato energie
tvoří bránu, kterou procházejí lidské duše po smrti ke svému
znovuzrození. Funguje jako mezistanice pro nefyzické vědomí, aby
se mohlo přizpůsobit materiálnímu světu. Kniha The Keys of Enoch
(Enochovy klíče) tento prostor popisuje jako mezistanici nebo
programovací centrum.
Arkturiáni se zcela zaměřují na realizaci Boží cesty. Učí, že
nejzákladnější součástí života v páté dimenzi je láska a že je nutné
překonat negativitu, strach, vinu a transformovat je na lásku 
a světlo.

Arkturiáni úzce spolupracují s Galak-
tickým velením. Cestují vesmírem ve
svých mezihvězdných lodích, které patří
k nejlepším ve vesmíru. Jeden z dů-
vodů, proč na Zemi ještě nezaútočili
válkychtiví negativní mimozemšťané, je
ten, že se obávají arkturiánských lodí,
které Zemi střeží. K lidem, kteří byli
nebo stále jsou s Arkturiány telepaticky
ve spojení, patřil například tzv. „spící
prorok“ Edgar Cayce, Suzan Caroll 
a Norma Milanovich.
Edgar Cayce řekl ve svém učení, že
Arcturus je jednou z nevyspělejších civi-
lizací v této galaxii.
Je to civilizace z 5. dimenze, která je

prototypem budoucnosti Země. Její energie funguje jako
emocionální, mentální a duchovní léčitel pro lidstvo. Je to také
energetická brána, skrze kterou lidé procházejí během smrti 
a znovuzrození.
Arkturiáni učí, že nejpodstatnější složkou pro život v páté dimenzi
je láska. Negativismus, strach a vina musí být překonány a vy-
měněny za světlo a lásku.
Arkturiáni jsou zde, aby asistovali lidem při vstupování do čtvrté 
a páté dimenze reality a při pozvedávání jejich vibračních frekven-
cí. Platí za strážce a ochránce vyššího vědomí ve vesmíru.
Mají základnu v každé zemi na planetě a ve skutečnosti mají
základny po celém vesmíru. Jsou zde, aby vzdělávali lidstvo, ale už
si prošli obtížným obdobím během jednání s vládou a armádou,
které se primárně zajímají o vojenské technologie a nikoli o du-
chovní osvícení.

Arkturiáni jsou velmi láskyplní a duchovně vyspělí mimozemšťané ze souhvězdí Pastýře.


