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Jerzy Kosinski 
NABARVENÉ PTÁČE
Nabarvené ptáče je hluboce dramatický příběh
zaobírající se bezprostředním vztahem mezi hrůzou
a krutostí na jedné straně a nevinností a láskou na
straně druhé. Přestože samotné dílo od svého vy-
dání v roce 1965 způsobovalo a stále způsobuje
silné kontroverze, dostalo se mu světového ohlasu
i mnoha prestižních literárních cen. Režisér Václav
Marhoul věnoval od roku 2008 veškeré své úsilí 
k přípravě filmu. Klíčový impuls, motivaci do další
práce a potvrzení kvality scénáře přineslo v květnu
2013 udělení Zvláštního uznání poroty v rámci
vyhlášení vítězů scenáristické ceny ScripTeast /
Ceny Krzysztofa Kieślowského na festivalu 
v Cannes. Nadčasové poselství o osamělém pu-
tování a útrapách malého židovského chlapce za
druhé světové války nabývá dnes na ještě větší
aktuálnosti. Nedávné události v Evropě – migrační
krize, šíření xenofobních předsudků a nenávisti bez
znalosti faktů – ještě umocnily naléhavost jeho sdě-
lení.
„Román Nabarvené ptáče mě svého času, stejně

jako miliony čtenářů po celém světě, zasáhl natolik, že jsem se v polovině roku 2008, po
dokončení celovečerního filmu Tobruk, rozhodl vyvinout veškeré své úsilí a um na to, abych
získal filmová práva právě k tomuto dílu. To se nakonec podařilo,“ zavzpomínal na začátek
náročného projektu Václav Marhoul.

Přeložila Ivana Jílovcová–Fiedlová
Brožovaná, 262 stran, 238 Kč, EAN: 9788025729007, ISBN: 978-80-257-2900-7

https://www.kosmas.cz/knihy/259345/nabarvene-ptace/Zakoupit můžete zde

Ukázka a více o autorovi na následujících stranách

Jerzy Kosinski (1933–1991) byl americký

autor polského původu, který ve čtyři-

advaceti letech emigroval do USA a hned

svým prvním románem Nabarvené ptáče

(The painted bird, č. 1995), autobiografickým

opusem líčícím osud malého židovského

chlapce, který sám prožil druhou světovou

válku na zaostalém venkově kdesi v prostoru

východního Polska či Ukrajiny, si v roce 1965

získal skvělý ohlas. Vydal celkem třináct

knih. Pro české čtenáře jsou dostupná pouze

čtyři díla. Kromě Nabarveného ptáčete vyda-

lo nakladatelství Argo v edici anglo-americ-

kých autorů ještě Kosinského Kroky (Steps,

1969, č. 1996) a Schůzku na slepo (Blind

date, 1977, č. 2005). Tato jednoduše psaná

novela Byl jsem při tom (Beeing there, 1971,

č. 1995) si rozhodně zaslouží znovu

pozornost.
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Kapitola první
V prvních týdnech druhé světové války, na podzim roku 1939, poslali
rodiče svého šestiletého chlapce z jednoho velkého města ve
východní Evropě do bezpečí jedné vzdálené vesnice. Podobně na
tom byly tisíce jiných dětí. Jakýsi muž, který cestoval na východ,
přistoupil za dosti značný obnos na to, že najde pro dítě náhradní
rodiče, kteří by se o ně dočasně starali. Rodiče neměli příliš na
vybranou, a tak mu chlapce svěřili. Rodiče věřili, že nejlepším
způsobem, jak dítěti zajistit, aby přežilo válku, je poslat ho někam
pryč. Protože se otec dítěte před válkou angažoval v protinacistic-
kém hnutí, museli se oba rodiče skrývat, aby se vyhnuli totálnímu
nasazení v Německu nebo uvěznění v koncentračním táboře. Chtěli
svoje dítě zachránit před hrozícím nebezpečím a doufali, že se
nakonec znovu sejdou. Následující události však jejich plány zvrátily.
Za okupace a ve válečném zmatku, kdy docházelo k neustálému
přesunu obyvatelstva, rodiče ztratili spojení s mužem, který jejich
dítěti našel prozatímní domov na vesnici. Museli se smířit s tím, že
svého synka možná už nikdy nenajdou. Mezitím chlapcova
pěstounka dva měsíce po jeho příjezdu zemřela a opuštěné dítě
putovalo samo od vesnice k vesnici. Někdy mu lidé poskytli přístřeší,
jindy ho odehnali. Vesnice, kde mu bylo souzeno prožít následující
čtyři roky, měly jiné etnické složení než kraj, ve kterém se narodil.
Místní sedláci žili v izolaci a brali se mezi sebou. Měli světlou pleť,
plavé vlasy a modré či šedé oči. Chlapec měl olivovou pleť, tmavé
vlasy a černé oči. Mluvil jazykem vzdělané vrstvy, kterému venko-
vané na východě pramálo rozuměli. Považovali ho za ztracené
cikáně nebo židovské dítě a poskytovat za Němců přístřeší cikánům
nebo židům, jejichž místo bylo v ghettech nebo koncentračních
táborech, znamenalo vystavit jednotlivce i celé obce tomu nejtvrdší-
mu trestu. Vesnice v tomto kraji byly po staletí zanedbávané.
Nacházely se v těch nejzaostalejších a jen těžko dostupných
částech východní Evropy, daleko od městských center. Nebyly tu ani
školy, ani nemocnice, vzácně bylo vidět dlážděnou cestu či most,
nebyla tu zavedená elektřina. Lidé žili v malých usedlostech stejným
způsobem, jako dřív žili jejich pradědové a prabáby. Vesničané se
svářili a bojovali mezi sebou o právo na řeky, lesy a jezera. Jediným
zákonem, který tu platil, bylo tradiční právo silnějšího a bohatšího
nad slabším a chudším. Jediné, co tyto lidi rozdělené na římské
katolíky a pravoslavné spojovalo, byla jejich krajní pověrčivost 
a bezpočet nemocí, které trápily je i jejich zvířata. Byli nevědomí,
suroví a krutí, i když ne vlastní volbou. Půda tu byla špatná 
a podnebí drsné. Řeky, ve kterých nebyly skoro žádné ryby, často
zaplavovaly pastviny a pole, která se pak proměňovala v bažiny.

Rozlehlá blata a močály se zakusovaly do kraje a v hustých lesích
se tradičně skrývaly bandy rebelů a psanců. Německá okupace této
části země pouze prohloubila její bídu a zaostalost. Venkované
museli odvádět velkou část své skrovné úrody nejen vojsku, ale 
i partyzánům. Odmítnutí mohlo vést k trestním nájezdům na vesnice,
ze kterých pak zůstávaly jen doutnající rozvaliny.
Žil jsem v Martině chalupě a čekal jsem, že si pro mě rodiče co
nevidět přijedou. Brečet nepomáhalo a Marta mému fňukání stejně
nevěnovala pozornost.
Byla stará a chodila stále schýlená, jako kdyby se chtěla, ale
nemohla zlomit v pase. Její dlouhé vlasy, které si nikdy nečesala, se
zacuchávaly a zamotávaly do nesčetných silných praménků, které
se nedaly rozplést. Říkala jim čertovské cůpky. Hnízdily v nich nedo-
bré síly, ty je stále pevněji stáčely a zacuchávaly a pozvolna pro-
hlubovaly stárnutí. Belhala se kolem opřená o sukovici a něco si pro
sebe huhlala v jazyce, kterému jsem tak docela nerozuměl. Její
drobná seschlá tvář byla zbrázděná vráskami a její červenohnědá
kůže vypadala jako přepečené jablko. Zchřadlé Martino tělo se bez
přestání třáslo, jako kdyby jím cloumal nějaký vnitřní vítr, a prsty
jejích kostnatých rukou, s klouby zkřivenými nemocí, se nikdy ne-
přestávaly chvět. I Martina hlava na dlouhém vyzáblém krku se bez
ustání kývala na všechny strany. Marta měla moc špatné oči.
Mhourala do světla úzkými štěrbinami posazenými pod hustým
obočím. Její víčka vypadala jako brázdy v hluboko zorané půdě. 
Z koutků jí vždy tekly slzy. Putovaly po tváři vymletými kanálky dolů,
aby se spojily se soplem, který jí visel u nosu, a s bublinkami slin,
které jí tekly z úst. Vypadala jako stará, skrz naskrz prohnilá
zelenošedá pýchavka, čekající na poslední závan větru, který z ní
vyfoukne suchý černý prach. Zpočátku jsem se jí bál, a kdykoliv se
ke mně blížila, zavíral jsem oči. Jediné, co jsem pak vnímal, byl pach
jejího těla. Vždycky spala v tom, v čem chodila. Šaty byly podle ní
tou nejlepší obranou proti četným chorobám, které by čerstvý
vzduch mohl přivát zvenku do místnosti. Marta tvrdila, že člověk, aby
byl zdravý, by se neměl mýt častěji než dvakrát do roka, o Vánocích
a na Velikonoce, a i tehdy jen zlehka, aniž by se přitom svlékal.
Teplou vodu používala pouze tehdy, když chtěla svým křivým nohám
ulevit od četných kuřích ok, puchýřů a vrostlých nehtů. Proto si je
jednou či dvakrát týdně máčela ve vodě. Často mě svýma starýma
třesoucíma se rukama, které připomínaly zahradní hrábě, pohladila
po vlasech. Měla mě k tomu, abych si hrál na dvoře a přátelil se 
s domácími zvířaty. Nakonec jsem přišel na to, že zvířata jsou méně
nebezpečná, než se zdá. Pamatoval jsem si na příběhy, které mi 
o nich z obrázkové knížky čítávala moje chůva. Ta zvířata měla svůj
vlastní život, lásky, rozdílné názory a hovořila mezi sebou svým
vlastním jazykem. Slepice se tísnily v kurníku a praly se o každé
zrnko, které jsem jim hodil. Některé se procházely v páru, jiné
klovaly ty slabší. Po dešti se koupaly někde o samotě v kalužích
nebo si nad vejci fintivě načechrávaly peří a rychle usínaly. Na
selském dvoře se děly zvláštní věci. Z vajec se líhla žlutá a černá
kuřátka, která se podobala oživlým vajíčkům na dlouhých hubených
nožkách. Jednou se ke slepičímu hejnu připojil osamělý holub. Bylo
zřejmé, že je nevítaným hostem. Když přistál mezi slepicemi 
a rozvířil přitom křídly prach, prchaly celé vyděšené pryč. Když se
jim začal dvořit a za vydatného vrkání se k nim droboučkými krůčky
přibližoval, zůstávaly povzneseně stát a s opovržením se na něho
dívaly. Jakmile se k nim přitočil, všechny se s kdákáním rozutekly.
Jednoho dne, když se holub jako obvykle snažil spřátelit se se
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slepicemi a kuřaty, odtrhl se od mraků malý černý tvar. Slepice se 
s křikem rozběhly ke stodole a ke kurníku. Černá koule padala jako
kámen mezi prchající hejno. Jen holub se neměl kam schovat. Dříve
než měl čas roztáhnout křídla, přibil ho mocný pták svým ostrým
zahnutým zobákem k zemi a začal do něho klovat. Holubovo peří
bylo potřísněné krví. Marta vyběhla z chalupy a výhrůžně mávala
holí, ale jestřáb hladce vzlétl a odnesl si bezvládného holuba 
s sebou v zobáku. Na zvláštní, pečlivě ohrazené malé skalce cho-
vala Marta hada. Had klouzal a vlnil se mezi listím a komíhal svým
rozeklaným jazýčkem jako transparentem na vojenské přehlídce.
Zdálo se, že okolní svět je mu zcela lhostejný. Nikdy jsem nevěděl,
zda si mě povšiml.
Při jedné příležitosti se had skryl ve svém soukromém budoáru
hluboko pod mechem a dlouho tam zůstal bez jídla a bez vody.
Účastnil se jakéhosi podivného rituálu, o kterém ani Marta raději nic
neříkala. Když se zase konečně objevil, jeho hlava se leskla jako
naolejovaná švestka. Následovalo neuvěřitelné představení. Had
znehybněl a jeho stočené tělo se občas mírně zachvělo. Pak klidně
vylezl z kůže. Najednou vypadal hubenější a mladší. Už nekomíhal
jazýčkem, ale zdálo se, že čeká, až mu nová kůže ztvrdne. Po staré,
poloprůhledné kůži, ze které se svlékl, se zcela nezdvořile procháze-
ly mouchy. Marta zvedla kůži s posvátnou úctou ze země a schovala
ji na tajném místě. Taková kůže měla cenné léčivé vlastnosti, ale
Marta mi řekla, že jsem na to, abych chápal jejich povahu, ještě příliš
mladý. Marta i já jsme hadí proměnu sledovali s úžasem. Řekla mi,
že lidská duše se zbavuje svého těla podobným způsobem a pak letí
nahoru, aby přistála u Božích nohou. Po dlouhé cestě, kterou musí
urazit, ji Bůh vezme do svých teplých dlaní, zahřeje ji svým dechem
a pak ji buď promění v nebeského anděla, nebo ji svrhne dolů do
pekla, kde se bude navěky trápit v plamenech. Do chalupy často
přiběhla na návštěvu malá zrzavá veverka. Když se najedla, hopkala
jakoby v rychlém tanci sem tam po dvoře. Pošvihávala přitom
ocasem, pištěla, válela se po zemi, vyskakovala a děsila všechny
slepice a holuby. Veverka mě denně navštěvovala. Usedala mi na
rameno, lízala mi uši, krk, tváře a jemně mě tahala za vlasy. Když si
se mnou pohrála, vždycky zase zmizela přes pole do lesa. Jednou
jsem zaslechl hlasy. Rozběhl jsem se k nedalekému kopci. Schoval
jsem se v křoví a s hrůzou jsem sledoval, jak venkovští kluci honí
moji veverku po poli. Zběsile prchala a snažila se dostat do bezpečí
lesa. Kluci před ni házeli kameny, aby jí únik znemožnili. Malé
zvířátko sláblo, jeho skoky byly čím dál tím kratší a pomalejší, až ho
nakonec kluci chytli. Veverka však dál statečně zápasila a kousala.
Kluci se pak nad ni sklonili a vylili na ni z plechovky jakousi tekutinu.
Cítil jsem, že se stane něco strašného, a tak jsem se zoufale snažil
vymyslet něco, čím bych svou malou kamarádku zachránil. Ale bylo
už příliš pozdě.
Jeden z kluků vytáhl z plechovky zavěšené přes rameno kus dout-
najícího dřeva a dotkl se jím zvířete. Pak hodil veverku na zem, kde
okamžitě vzplála. S vypísknutím, které mi sevřelo srdce, vyskočila
vysoko do vzduchu, jako kdyby chtěla uniknout šlehajícím pla-
menům, které ji celou pokryly. Jen hustý ocas sebou ještě chvíli
škubal. Malé kouřící tělíčko se svíjelo na zemi a brzy znehybnělo.
Kluci vše se smíchem pozorovali a rýpali do tělíčka klackem. Moje
malá kamarádka byla mrtvá, a tak jsem už ráno neměl na koho
čekat. Pověděl jsem Martě, co se stalo, ale zdálo se, že nerozumí,
co jí říkám. Něco si sama pro sebe mumlala, modlila se a zaklínala
svými tajnými čárami domácnost, aby odehnala smrt, která, jak se

zmínila, číhala opodál a snažila se vstoupit dovnitř. Marta
onemocněla. Stěžovala si na ostrou bolest pod žebry, kde se třepotá
navždy uvězněné srdce. Řekla mi, že buď Bůh, nebo ďábel seslal 
v ta místa nemoc, aby zničil další bytost, a ukončil tak její dočasný
pobyt na zemi. Nechápal jsem, proč se Marta nesvlékla z kůže, jako
to udělal had, a nezačala žít znova od začátku. Když jsem jí to
navrhl, rozzlobila se a proklínala mě, že jsem bezbožný cikánský
spratek, spřáhnutý s ďáblem. Řekla, že nemoc vstupuje do člověka,
když to nejméně čeká. Může mu sedět za zády na voze, vyskočit mu
na ramena, když se v lese sehne, aby sebral jahody, nebo vyplavat
z vody, když přes ni přejíždí na loďce. Nemoc se vkrade do lidského
těla nepozorovaně, podloudně, vzduchem, vodou nebo pouhým
kontaktem se zvířetem, s nějakým člověkem, či dokonce – a v této
chvíli na mě pátravě pohlédla –, když se na člověka zadívá pár
černých očí umístěných blízko sebe nad jestřábím nosem. Takové
oči, známé jako cikánské nebo čarodějnické, mohou přivodit ochro-
mující nemoc, mor či smrt. Proto mi zakázala, abych se jí, a dokonce
i domácím zvířatům, díval přímo do očí. Nařídila mi, abych si třikrát
rychle odplivl a pokřižoval se, kdybych někdy náhodou pohlédl do
očí zvířete nebo do jejích očí. Často ji dopálilo, když těsto, které
hnětla, aby upekla chleba, zkyslo. Obviňovala mě, že jsem ho
očaroval, a řekla mi, že za trest nedostanu dva dny žádný chleba.
Snažil jsem se Martě vyhovět a nedívat se jí do očí. Chodil jsem
proto po chalupě se zavřenýma očima, zakopával jsem o nábytek,
převrhával vědra a dupal venku po květinových záhonech. Do všeho
jsem narážel jako noční můra, kterou náhle oslnilo světlo. Marta
zatím nashromáždila husí peří a nasypala ho na hořící uhlíky. Kouř,
který se z peří zvedl, rozfoukala po celé místnosti. Přitom odříkávala
všelijaká zaklínadla, která měla vyhnat všechno zlo. Nakonec pro-
hlásila, že zlé kouzlo bylo zlomeno. A měla pravdu, protože když pak
upekla chleba, byl vždycky dobrý. Marta své nemoci a bolesti
nepodlehla. Vedla s nimi nepřetržitý lstivý boj. Když ji sužovaly
bolesti, vzala obvykle kus syrového masa, nasekala ho na drobné
kousky a dala do kameninového džbánu. Pak na ně nalila vodu, kte-
rou nabrala ze studny těsně před východem slunce, a džbán zako-
pala hluboko do země v rohu své chalupy. To jí mělo, jak říkala,
přinést na pár dní úlevu od bolesti, než maso shnije. Později, když
se bolesti vrátily, celou pracnou a namáhavou proceduru znova zo-
pakovala. 
Marta v mé přítomnosti nikdy nic nepila a nikdy se neusmívala.
Věřila, že kdyby tak učinila, měl bych příležitost spočítat jí zuby 
a každý takto spočítaný zub by ji připravil o jeden rok života. Je prav-
da, že těch zubů moc neměla. Uvědomoval jsem si však, že v jejím
věku je každý rok vzácný. Snažil jsem se pít a jíst a neukazovat
přitom zuby. Díval jsem se na svůj odraz v zrcadle modročerné
hladiny studně a učil jsem se usmívat sám na sebe a neotvírat 
u toho pusu. Marta mi nikdy nedovolila sebrat z podlahy nějaký její
vypadlý vlas. Bylo dobře známo, že dokonce i jeden jediný vypadlý
vlas by mohl přivodit vážné onemocnění krku, kdyby ho našel člověk
s uhrančivýma očima. Večer vysedávala Marta u kamen, pokyvovala
hlavou a huhlala modlitby. Já jsem seděl opodál a myslel na svoje
rodiče. Vzpomínal jsem na svoje hračky, které teď pravděpodobně
patřily nějakým jiným dětem. Představoval jsem si svého velkého
méďu se skleněnýma očima, letadýlko s otáčivými vrtulkami, v jehož
okénkách bylo vidět tváře cestujících, malý, hladce se pohybující
tank a hasicí vůz s vytahovacím žebříkem. ...
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Jerzy Kosinski, polský romanopisec a přeživší holo-
caust z druhé světové války, který získal uznání díky

takovým bestsellerům jako „Nabarvené ptáče” 
a „Byl jsem při tom“, se v pátek ráno zabil, 

očividně psychicky zhroucený ze selhávání zdraví.
Jeho tělo objevila manželka Katherina von Fraunhofer–

Kosinski asi v 9:30 ráno v koupelně jejich bytu na
Manhattanu, uvedla policie. Kosinski, kterému bylo 57

let, byl nalezen nahý ve vaně z poloviny naplněné
vodou s plastovým sáčkem přivázaným přes hlavu.
V pracovně bytu byl nalezen dopis na rozloučenou, 

ale úřady odmítly jeho obsah zveřejnit.
V prohlášení vdova po spisovateli uvedla, že se u jejího
muže především zhoršovalo onemocnění srdce. „Kvůli
tomu stále častěji trpěl depresemi, protože se obával,

že nebude moci pracovat a pro mě a přátele 
bude jen přítěží.” 

Policie sdělila, že ho naposledy viděla živého ve čtvrtek
ve 21:00 hodin. Úřady uvedly, že pár spal 

v oddělených ložnicích.
Autor Gay Talese řekl, že Kosinski byl na večírku 

ve svém domě až do pozdní čtvrteční noci a vypadal, 
že je „stejně veselý a duchaplný jako vždy.“

A dále uvedl, že Kosinského sebevražda
byla nepochopitelná vzhledem k hrůze,

kterou si musel projít v dětství 
po nacistické 

okupaci Polska. 

Kosinski se narodil v Lodži v roce 1933. Jeho otec byl významný
profesor Lodžské univerzity a jeho matka pianistka, která vystu-
dovala moskevskou konzervatoř. Po nacistické okupaci v roce 1939
poslali rodiče svého jediného syna v zoufalé snaze zachránit mu
život na venkov. Nenašel však bezpečné útočiště a stejně jako
mnoho dalších dětí sek musel toulat a prosit o jídlo a přístřeší často
nesympatické a brutální rolníky ve východní Evropě. Za neskutečně
těžkých podmínek se dočkal osvobození.
Do Spojených států přišel v roce 1957 jako přistěhovalec bez peněz
a na živobytí si vydělával jako řidič trucku, obsluha parkoviště,
promítač v kině a šofér černošských majitelů nočních klubů 
v Harlemu. Anglicky se učil nejrůznějšími metodami, včetně biflování
pasáží ze Shakespeara, mnohokrát také zašel na stejný film a často
vyhledával pomoc s gramatikou u telefonních operátorů. 
Po dvou letech pobytu ve Spojených státech vydal pod pseu-
donymem Joseph Novak první knihu literatury faktu „Budoucnost je
naše, soudruhu“. 
V roce 1965, kdy získal americké občanství, vyšel vysoce uznávaný
román The Painted Bird (Nabarvené ptáče), který čerpal z jeho
dětských zážitků během druhé světové války, a je považován za
klasiku literatury o holocaustu. 

Kosinského literární pověst utrpěla v roce 1982 poté, co Village
Voice, týdeník newyorské kulturní avantgardy, uvedl, že části jeho
knih nechal napsat své asistenty. Článek s titulkem „Poškozená
slova Jerzyho Kosinského“ – vyvolal literární rozruch. 
Ale Kosinski se dočkal i zastání. John Corry v New York Times
uvedl, že kontroverzní tvrzení Village Voice byly součástí kampaně
trvající téměř dvě desetiletí, která diskreditovala Kosinského skrze
lži, urážky a polopravdy, které šířili agenti polské komunistické
strany. 
Kosinski sám tvrzení Village Voice vehementně popřel.

V roce 1988, po liberalizaci v Polsku, se Kosinski vrátil do země,
kterou před 31 lety opustil, a byl triumfálně přivítán. Román
„Nabarvené ptáče”, který byl v Polsku dlouho zakázán, vyšel násle-
dující rok. Knihkupectví Warasw obléhalo tisíce milovníků knih 
a netrpělivě čekalo na první výtisky, které Kosinski obětavě pode-
pisoval. 

Film

přichází

do kin

12. 9. 2019
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Shari Lapena
NEVÍTANÝ HOST
Do odlehlého venkovského hotelu přijíždí na
zimní víkend několik hostů: Gwen a její ka-
marádka Riley, páry Ian a Lauren, Matthew 
a Dana, Beverly a Henry, proslulý obhájce David
a staropanenská spisovatelka Candice. Poté co
dorazí, udeří sněhová bouře, která odstřihne
hotel od elektřiny i veškerého kontaktu s vněj-
ším světem. A hned první noc dojde k tragické
nehodě: jeden z návštěvníků spadne ze schodů
a zabije se. Byl to ale nezaviněný pád? 
Atmosféra houstne, baterie mobilů se vybíjejí 
a nedůvěra mezi hosty přechází v paranoiu –
další smrt na sebe totiž nenechá dlouho čekat,
a tentokrát už je to nepochybně vražda...
Inspirace klasickými detektivkami, plíživé sílící
napětí a hororové vyústění – Shari Lapena ani
tentokrát neušetří čtenáře šokujícího odhalení,
stejně nečekaného, jaký přinesly závěrečné
zvraty v jejích předchozích psychothrillerech
Manželé odvedle a Někdo cizí v domě. 

Přeložila Jana Kunová
Vázaná, 256 stran, 299 Kč, 
ISBN: 978-80-7617-686-7, EAN: 9788076176867

Vydává Kalibr

https://www.knizniklub.cz/knihy/356340-nevitany-host.htmlZakoupit můžete zde

Rozhovor s autorkou na dalších stranách
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Pracovala jste jako právnička, učitelka angličtiny a řídila jste i ško-
lu. Co vás vedlo k tomu, že jste se vydala na dráhu spisovatelky?

Stát se spisovatelkou byl můj sen, ale cesta k jeho naplnění nebyla
jednoduchá. Mnoho let jsem pracovala na plný úvazek a potom jsem
měla dítě a chtěla s ním zůstat doma. Kupodivu se mi až teď zdálo, že
konečně mám čas na psaní. Sedla si k počítači a bez jakéhokoli plánu
napsala svou prvotinu. Dělala jsem to všechno v tajnosti, věděl o tom
jenom můj manžel.  To byl počátek mé cesty, z níž jsem už nesešla. Ale
mé knihy se moc dobře neprodávaly. Dokud autor nezíská opravdu
mimořádné postavení a jeho jméno nevstoupí do povědomí čtenářů,
uplatňuje se v Kanadě dost těžko.

Proč jste se rozhodla právě pro  thrillery?

Thrillery jsem chtěla psát vždycky. Vlastně jsem na nich vyrůstala, pro-
tože je miluji od dětství. Je to je můj žánr, ale dlouho jsem si nemyslela,
že v něm dokážu něco napsat a že to bude někdo číst. Nedokázala jsem
totiž nic vymyslet dopředu. Mluvila jsem s několika už známými autory
trillerů a zjistila, že hodně z nich je na tom podobně jako já. Podle
nějakého plánu nepracuji ani nyní. Nejsem zkrátka  typ člověka, který si
může sednout k počítači a mít v hlavě děj celé knihy včetně postav. Ale
cesta k thrilleru nebyla přímočará. Asi tři roky jsem zkoušela humoristic-
kou prózu. Ale nikam to nevedlo. Agent ode mě rukopisy nekupoval, bylo
mu jasné, že je v žádném nakladatelství neudá. Rozhodla jsem se tedy
zkusit thriller. Ale zase jsem to tajila. Především jsem chtěla zkusit, jestli
to vůbec dokážu. Bez jakéhokoli plánování jsem za šest měsíců skončila
práci na rukopise mé prvotiny Manželé odvedle. (Česky Knižní klub
2017; https://www.knizniklub.cz/knihy/208755-manzele-odvedle.html ).
Od té doby jsem nikdy tak snadno žádnou knihu nenapsala. 

Postupovala jste stejně i při psaní románu Někdo cizí v domě?

U románu Někdo cizí v domě to bylo trochu jiné. (Česky Knižní klub,
2018; https://www.knizniklub.cz/knihy/208757-nekdo-cizi-v-dome.html  ).
Mé okolí mě pozorně sledovalo a od nakladatele měla i smlouvu, v níž

jsem se zavázala, že za rok rukopis odevzdám. Nebyla jsem ani zvyklá
pracovat se spoustou editorů.  Chvíli mi trvalo, než jsem to zvládla. Ale
pak jsem dokázala pracovat bez plánu a směrovat děj, kam jsem
potřebovala. Nové bylo to, že jsem se musela  hodně vracet a přepra-
covat začátek.  Líbil se mi nápad, že někdo někoho zabil, ale nevěděla,
kdo za tím stojí. Neměla jsem příběh. Všechno se mi utvářelo během
psaní. 

A Nevítaný host?

To zas bylo jiné. Inspirovala jsem se Agathaou Christie, kterou miluji.
Vycházela jsem ze skutečnosti, v níž lidé začínají padat jako mouchy, 
a nikdo neví, kdo bude další. 
Záhady se skládají jako puzzle, což je velmi obtížné popsat. Musíte si
určitý koncept vytvořit v hlavě a určit si, kdo je kdo.  Chtěla jsem zapojit
více postav a do příběhu výrazněji zakomponovat prostředí. Hodil se mi
pěkný starý hotel, v němž hrdinové zůstanou odříznuti od okolního světa,
což se může stát jen v zimě. Nevím, jak byste mohli lidi izolovat, pokud
venku nezuří sněhová bouře. 
Ale zjistila jsem, že ani s tím si nevystačím. Zhruba v polovině práce
jsem ji musela přerušit a znovu přemýšlet o tom, jaké jsou  další možnos-
ti vývoje děje. Vyžádalo si to spoustu úprav. Bylo to opravdu kompliko-
vané a nemyslím si, že takto budu hned pokračovat. Spíš se vrátím ke
svému starému stylu, kdy si vystačím jen s hrubým obrysem, kdy nemám
tušení o podezřelých a děj vytvořím během psaní.  

V jednom rozhovoru jste prozradila, že spolu s manželem obnovu-
jete viktoriánský statek, a to i se zadním schodištěm. Byla to inspi-
race pro Mitchell's Inn, kde se příběh odehrává? 

Trochu. Když jsme ten dům viděli, byla to ruina. Ale zaujalo mě zadní
obrovské schodiště. Nebylo tak velké, jako jsem ho popsala v knize.
Utkvělo mi však v hlavě a myslela jsem na něj i při popisu interiéru
hotelu. Bez zadního schodiště by se hodně dějových zápletek nemohlo
odehrát, proto pro mě bylo důležité.

Shari Lapena (1960) bývalá

právnička a učitelka angli-

čtiny, je spisovatelkou na

plný úvazek, žije v Torontu.

Debutovala titulem  Manže-

lé odvedle (2016), který se

stal psychothrillerem roku,

vydaným ve 35 zemích.

Zaujal zejména nečekaný-

mi zvraty, a to až do po-

slední stránky. Stejnými

přednostmi vynikají i její

další thrillery.
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A co Candice, spiso-
vatelka, která pracuje na
románu, z něhož je nadšená. 
Myslela jste trochu i na sebe, když jste ji
tvořila?

Bavila jsem se s ní, připadalo mi, že je jako já. Když se jí někdo
zeptá, na čem pracuje, řekne: „Ach, já o tom nerada mluvím. Jen to ze
mě vysává veškerou energii.“  Cítím to stejně. Raději pracuji bez plánu 
a nerada o tom mluvím. Myslím, že jsme podobně založené a když mi
vstoupila do děje, bavilo mě hrát si na spisovatele.

Co vás překvapilo na vaší profesní dráze?

Musím říct, že úspěch COUPLE DEXT DOOR, můj první thriller, byl
velkým šokem. Napsala jsem ho jako experiment, protože jsem vždycky
ráda četla thrillery a vždycky jsem chtěla nějaký napsat. A hned ten můj
první se rychle prodal do 35 zemí. O něčem podobném jsem jen slyšela,
že se to podařilo věhlasným autorům.  Byl to sen. Stále jsem ohromena,
že se to vůbec stalo.

Jaké typy knih čtete, když píšete?

Mám docela široký výběr. Čtu literaturu faktu, ráda mám také memoáry.
Vyhledávám i romány o nefunkčních rodinách a o psychopatech. Baví
mě také historické romány a vůbec vše o historii, zejména ruské.

Nepohrdnu ani literární fikcí 
a pochopitelně mě nemine žádný
thriller. Právě teď se dívám na hro-
madu knih na svém nočním stolku.
V příštích třech nebo čtyřech týd-
nech si přečtu Lauru Lippmanovou,
Lesleyho Karu  nebo Sarah
Pekkanen. Všechny knihy do-
stávám zdarma. Je to jedna 
z nejlepších výhod spisovatele. 

Ale nejvíc čtu, když jsem
zrovna na turné.

Nikdy necestuji
bez knihy, nebo spíš

několika knih.  Miluji
létání a vlaky, protože

tam mám klid a čas na
čtení. 

Jste bývalá učitelka an-
gličtiny, jak jste motivovala

studenty ke čtení? 

Vždycky říkám, a jsem o tom
pevně přesvědčená, že děti by si
měly přečíst, co se jim líbí. Do-
konce i moje děti, které jsou dobrý-
mi čtenáři, si stěžují na to, že jim
profesoři doporučují tituly, které je
nezajímají. Jsou to ty samé, jako
před čtyřiceti lety. Není na nich nic
špatného, ale bylo by hezké, kdyby
se jim nabídlo něco aktuálnějšího,
protože i děti jsou jiné.

Můj syn má rád Ricky Riordana dcera zase Margaret
Atwoodovou. Hodně dětí se naučí číst na Harry

Potterovi. Tak proč jim zrovna tuto sérii nedoporučit.  

Říkala jste, že jste si nemyslela, že dokážete napsat
thriller. Co pro vás bylo nejdůležitější, abyste se pro to

odhodlala?

Trvalo mi roky, než jsem získala sebevědomí a troufla si na thriller.
Nevěřila jsem, že to dokážu, proto jsem ho psala v tajnosti. Bála jsem se,
že ho nedokončím nebo že to bude propadák. 
Neřekla jsem vám, že jsem to už jednou zkoušela. Bylo to o ženě na
výletě na kole. Zmizela a netušila jsem, co se jí stalo. [ Směje se ] Tenhle
rukopis skončil v šuplíku a už jsem ho nikdy neviděla. 
Samozřejmě  nemůžu nikomu radit. Snad jen to, napište, co vás nad-
chne, i když budete mít spousty pochybností, zda to dokážete až 
k vydání. Jednou se to podaří.  Rozhodně nepište knihu, o které si my-
slíte, že by se jí na trhu dařilo, protože nikdo nemůže předvídat, co
čtenáře zaujme. Pokud děj pro vás není vzrušující, nebude vzrušující ani
pro nikoho jiného. Naučte se riskovat a hledat osobitý styl, nové nápady
se už najít nedají. Všechno bylo vymyšleno. To, co dělá knihu originální,
je hlas, jímž příběh vyprávíte. Pokud si ho dokážete osvojit, budete nato-
lik jedineční, že čtenáře určitě najdete. 

(Ze zahraničních pramenů)
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Jeremy Clarkson 
NECHÁTE MĚ 
DOMLUVIT?
Jako vždy frustrovaný, překvapený, pobavený,
rozhořčený, kárající nebo vysmívající se, tento
nejznámější novinář na světě přichází s novou
knihou postřehů o současném světě. Dozvíte
se, že když se dáte na veganství, skončíte na
vozíku. Když budete meditovat, skončíte na
vozíku. A pokud budete jako Tom Cruise uctívat
ještěrky, skončíte na vozíku....

Přeložil Martin Urban

Vázaná, 296 stran, 298 Kč, EAN: 9788025728307,
ISBN: 978-80-257-2830-7

https://www.kosmas.cz/knihy/260743/nechate-me-domluvit/

John Le Carré 
JEDEN MUSÍ Z KOLA
VEN 
V románu „Jeden musí z kola ven“ se setkáváme 
s Gorgem Smileym po deseti letech od Špiona, který
přišel z chladu a opět v nové, jako vždy nebezpečné
situaci. Starý šéf výzvědné služby je po smrti a fir-
mu teď řídí někdo nový spolu s konsorciem vyso-
kých agentů. Z Moskvy přijde informace, že právě 
v nejvyšších kruzích tajné služby je sovětský špeh.
Smiley, kterého předtím vyhodili, je povolán zpět do
služby: právě on má dvojitého agenta odhalit.
Román se roku 2011 dočkal úspěšné filmové podoby
s Garym Oldmanem, Colinem Firthem a Benedictem
Cumberbatchem v hlavních rolích.

Přeložila Veronika Volhejnová

Vázaná, 392 stran, 348 Kč, EAN: 9788025728499, 
ISBN: 978-80-257-2849-9

https://www.kosmas.cz/knihy/259348/jeden-musi-z-kola-ven/

Zakoupit můžete zde

Zakoupit můžete zde
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Markus Zusak 
CLAYŮV MOST 
Ústředním tématem Zusakovy knihy je důležitost 
a křehkost vztahů mezi nejbližšími lidmi: mezi sou-
rozenci, mezi rodiči a dětmi. Clay a jeho čtyři bratři
tvoří soudržnou partu, ale Clay si jednoho dne uvě-
domí, že bude muset z party vystoupit, i kdyby to mělo
znamenat, že se do ní nikdy nebude moci vrátit. Přesto
to udělá, aby se pokusil napravit staré křivdy a na-
vázat přervaná pouta. Kniha má rafinovanou stavbu,
autor nehodlá hned odkrýt karty, vrací se do minulosti
a zas přeskakuje zpět, takže se čtenář jen postupně 
a v náznacích dozvídá, co pětici bratrů tak stmelilo, co
je odtrhlo od jejich rodičů a a co musí a chce Clay
podniknout: vystavět most, po kterém by k sobě mohli
přejít ti, kdo byli z různých důvodů odloučeni.

Přeložila Dominika Křesťanová

Vázaná, 596 stran, 398 Kč, EAN: 9788025728543, 
ISBN: 978-80-257-2854-3

https://www.kosmas.cz/knihy/256055/clayuv-most/Zakoupit můžete zde

Ukázka a rozhovor s autorem na následujících stranách
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portrét zabijáka ve středních letech 
Jestli před začátkem (před začátkem toho, co píšu, když nic jinýho)
byl psací stroj, pes a had, začátek sám — o jedenáct let dřív — byl
vrah, mezek a Clay. I v začátcích ovšem musí někdo táhnout první,
a toho dne to moh být jedině Vrah. Byl to koneckonců on, kvůli komu
se všechno dalo do pohybu vpřed a my všichni se ohlídli zpátky.
Způsobil to tím, že přijel. Přijel v šest hodin. I to bylo vlastně docela
případný. Další žhoucí únorovej večer, beton vypečenej z celýho
dne a slunce pořád vysoko a pořád úmorný. Vedro, jaký si musíte
podat a opřít se o něj, nebo spíš vedro, jaký si podalo jeho. Ze všech
vrahů, co jich kdy na světě bylo, toho zaručeně nejubožejšího: Pět
stop deset, čili průměrná výška. Pětasedmdesát kilo, normální váha.
Ale nepleťte se, ten člověk byl chodící pustina v obleku, sehnutej 
a zlomenej. Opíral se o vzduch, jako by čekal, kdy už ho dorazí,
jenže ten se k tomu neměl, ne dneska, protože se zničehonic nezdá-
lo, že by byl vhodnej čas prokazovat vrahům milost. Ne, dneska to
cejtil celým tělem. Čichal to. Byl nesmrtelnej. Čímž se ve stručnosti
všechno vysvětluje. Co čekat od Vraha, než že bude nezabitelnej 
v jedinou chvíli, kdy by mu bylo líp mrtvýmu.
Celou věčnost, přinejmenším deset minut, pak stál v ústí Archer
Street, s úlevou, že to konečně dokázal, a s děsem, že je tady. Ulici
to podle všeho bylo dost jedno, větřík povíval bezmála nonšalantně,
prosycenej hmatatelným pachem kouře. Auta jako by někdo u chod-
níku spíš típnul, než zaparkoval, a elektrický dráty zplihle visely pod
vahou němejch, přehřátejch a znuděnejch holubů. Město kolem ní
stoupalo na špičky a volalo: Vítej zpátky, Vrahu. Hlas hřejivě zazní-
val vedle něj. Se mi zdá, že jsi krapet v maléru… I když, krapet 
v maléru je hodně nedostačující výraz — seš v pořádným průseru.
A on to věděl. A žár se zanedlouho přiblížil. Archer Street se začala
chystat k akci, div že si nemnula ruce, a Vrah se slušně rozhořel.
Cítil, jak se to vzmáhá kdesi pod jeho sakem, a zároveň se vynořily
otázky: Zvládne jít dál a ten začátek dokončit? Vážně to dokáže
dotáhnout? Vychutnal si poslední okamžik toho přepychu —
vzrušení nehybnosti — a pak polknul, prohnět rukou korunu trnitejch
vlasů a s chmurným odhodláním se vydal k číslu osmnáct. Muž 
v hořícím obleku.
Samozřejmě měl toho dne namířeno na pět bratrů. Na nás, Dunba-
rovic kluky. Od nejstaršího po nejmladšího: Já, Rory, Henry, Clayton,
Thomas. Nikdo z nás už nikdy nebude jako dřív. Po pravdě řečeno,
jako dřív nebude ani on — a abyste měli aspoň nepatrnou představu
o tom, do čeho se Vrah řítil, povím vám, jaký jsme byli:
Řada lidí nás měla za raubíře. Barbary. Většinou měli pravdu: Naše
matka byla v pánu. Náš otec od nás pláchnul. Kleli jsme jak pohani,
rvali se jak šampióni a trestali se navzájem v kulečníku, v ping-
pongu (vždycky na stolech z třetí čtvrtý ruky, povětšinou

postavených na hrbolatý trávě na dvorku), v Monopolech, šipkách,
fotbale, kartách, ve všem, co nám přišlo pod ruku. Měli jsme piáno,
na který nikdo nehrál. Naše televize si kroutila doživotí. Kanape to
mělo na dvacet let. Občas nám zazvonil telefon a jeden z nás pak
vyšel ven, přeběhnul po verandě a zašel k sousedům — to si jen
stará paní Chilmanová koupila novou skleničku rajčatový omáčky 
a ta mrcha jí nešla otevřít. Pak se dotyčný zase vrátil, nechal za
sebou prásknout dveře a život běžel dál. Ano, pro nás pět šel život
pořád dál: Bylo to něco, co jsme do sebe navzájem vtloukali 
a vytloukali jeden z druhýho, zejména když všechno bylo úplně
správně, nebo úplně špatně. To jsme pak ve večerním odpoledni
vyrazili na Archer Street. Táhli jsme na město. Na věže a ulice.
Ustaraný stromy. Nasávali jsme hlasitý hovory vyvržený z hospod,
domů a činžáků, z hloubi duše přesvědčený, že tohle je naše místo.
Skoro jsme čekali, že to všechno sebereme a odneseme si za-
strčený pod paží domů. Vůbec nezáleželo na tom, že až se druhej
den probudíme, bude to zase pryč, na svobodě, rozptýlený mezi
domama a jasným světlem. Jo, a ještě něco. Možná to nejdůležitější.
Ze všech lidí, co jsme znali, jsme byli jediný, kdo kromě krátký sou-
pisky nefunkčního domácího zvířectva vlastnil mezka. A že to nebyl
jen tak ledajakej mezek.

* * *
Dotyčný zvíře se jmenovalo Achilles a příběh o tom, jak se dostal na
náš předměstskej dvorek v dostihovým cípu města, je dlouhej jak
přespolní míle. Na jedný straně v něm figurovaly opuštěný stáje 
a tréninková dráha za naším domem, zastaralá vyhláška městský
rady a smutnej tlustej děda, kterýmu dělal potíže pravopis. Na druhý
straně šlo o naši mrtvou matku, upláchnuvšího otce a nejmladšího 
z nás, Tommyho Dunbara. Tehdy se to zdaleka neprobralo se všemi
doma, a tak se u nás mezek ocitnul za poněkud vyhrocenějších okol-
ností. Po přinejmenším jedný prudký hádce, a to s Rorym —
(„Kurnik, Tommy, co to má znamenat?“ „Co?“ „ Jaký co, to si ze mě
děláš prdel? Na dvorku je osel!“ „To není osel, to je mezek.“ „Jakej
je v tom rozdíl?“ „Osel je osel, mezek je kříženec —“ „To mi je 
u prdele, ať si je to třeba kovbojskej kůň kříženej s šetlandským
poníkem! Já se ptám, co dělá pod naší šňůrou na prádlo?“ „Žere
trávu.“ „To vidím!“) — se nám nicméně tak či onak povedlo si ho
nechat. Nebo, přesněji řečeno, mezek u nás zůstal. Podobně jako 
s většinou zvířat, co si Tommy dotáhl domů, byly určitý potíže 
i s Achillem. Tak především, byl to ambiciózní mezek, a jelikož síť
proti mouchám na zadních dveřích to už dávno vzdala a odešla do
věčných lovišť, stávalo se, že když dveře zůstaly pootevřený nebo
dokonce úplně dokořán, nakráčel si to do domu. Stalo se to mini-
málně jednou do týdne a já jednou do týdne div nevyletěl z kůže.
Což znělo zhruba následovně:
„Je-žišmarjá!“ Jako rouhač jsem tehdy byl světová extratřída a moje
specialita byla rozseknout Ježíše vejpůl a Marii vypíchnout důrazem.
„Kdybych vám to řeknul jednou, zmetkové, ale slyšeli jste to už
nejmíň stokrát! Zavírejte kurva ty zadní dveře!“ A tak podobně.
Což nás přivádí zpátky k Vrahovi a k tomu, jak by to vůbec mohl
tušit? Moh si domyslet, když sem dorazil, že třeba nikdo nejsme
doma. Moh vědět, že se bude muset rozhodnout, jestli si odemknout
svým starým klíčem, nebo počkat na verandě — a pak položit tu
svou jedinou otázku, přednést návrh. Výsměch lidí čekal, jasná věc,
přímo si o něj koledoval. Ale kdepak. Smršť urážek: Ten domek,
ztělesnění potupy, a útok ticha...
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Zlodějka knih je vaší nejslavnější knihou, Clayův most zřejmě
nejvýznamnější. Jak se rodila myšlenka na tento román? 

Bylo mi devatenáct nebo dvacet let, procházel se po předměstí
Sydney v Austrálii a přemýšlel o chlapci, který staví most. Chtěl
udělat krásnou, skvělou a perfektní věc.
Napadl mě i titul: Claytonův most a myšlenka na román se mi honila
hlavou několik dalších měsíců. Claytona jsem zkrátil na Claye 
a prvotní nápad dostal nový hluboký význam. Měl jsem začátek 
a v hrubých obrysech i konec. Ale když jsem knihu dopsal, tak jsem
s ní nebyl vůbec spokojený. 
Začal jsem znovu od začátku. Po dalších šesti letech práce jsem
zjistil, že potřebuje jiného vypravěče. Dosud jím byla dívka jménem
Maggie, která žila přes ulici od chlapců Dunbarských. Vyzkoušel
jsem všechny další postavy a nakonec se rozhodl pro Matthewa,
nejstaršího bratru. Uplynulo několik dalších let a já stále nedokázal
knihu dokončit. Napsal jsem první část a myslel si, že už pak půjde
všechno snadno. Ale já zápasil i s druhou částí. V mém počítačí se
hromadily nové a nové příběhy a vršily stovky souborů. Nevěděl
jsem, jak dál, až zasáhla má žena. Řekla mi: „Ty a Clay si potře-
bujete od sebe odpočinout.“ Začal jsem pracovat na menších projek-
tech, ale ztracený klid jsem získal, až když se vrátil zpět k příběhu
Claye.  Po menších i větších útrapách jsem dospěl k poslední větě.
Přes víkend jsem si rukopis s manželkou přečetl a po drobných
úpravách ho koncem roku 2016 odevzdal nakladateli. Se svými

postavami jsem žil třináct let a měl pocit, že jsme všichni sourozenci.
Nejbližší mi byl Matthew, protože psal rodinný příběh, což šlo po-
važovat za jakýsi důkaz lásky, Spřízněnost se vztahovala i ke
Clayovi, který chce na pouhý okamžik překonat lidstvo, chodit po
vodě, která zaplavila most, do kterého tolik investoval. Myslím, že
jsem se vtělil do všech postav a ony do mě.

Říkal jste, že myšlenka na Clayův most se ve vaší hlavě narodi-
la, když vám bylo dvacet. Nyní, o dvě desetiletí později, se
zhmotnila v knize a vy jste s ní předstoupil před čtenáře. Za tu
dobu se ve světě mnoho změnilo. Jak práce na tomto románu
za ta léta ovlivnila váš proces psaní a samotný příběh?

Jednu věc, kterou mohu říci, je že jsem tehdy nemohl psát, ale měl
jsem alespoň nějaké redakční oko, a tak jsem poznal, že jsem se
svým prvním pokusem mimo. Jak už jsem říkal, třeba postavu
jménem Maggie jsem měl šest let jako vypravěčku, pak jsem ji
nahradil, protože pro tu knihu nebyla vhodná. Trávil jsem spoustu
času procházením rukopisu a někdy si pomyslel: „Bože, napsal jsem
část této knihy v roce 2009 a teď je tu najednou rok 2016 a stále píšu
nové a nové pasáže.“ Myslím, že jsem se nikdy nebál škrtat 
a dopisovat nové věci a pak se z toho snažil udělat jeden celek. Měl
jsem pocit, že Clayův most mohu psát pořád. Ale v určitém okamžiku
jsem musel říct, tak takhle je to dobré, líp to nedokážu... 

Markus Zusak 

(* 1975, Sydney) se díky 

bestselleru Zlodějka knih

(2005, česky Argo 2009) 

stal jedním z nejznámějších

australských spisovatelů. 

A v Austrálii už byl tou dobou

uznávaným autorem literaury

pro děti a mládež – také jeho

knihy z tohoto období, trilogii

Roky pod psa, Smečka rváčů

a Když psi pláčou a román

Posel vydalo v českém

překladu Argo. 

Se Zlodějkou knih přišel

celosvětový úspěch, překlady

do mnoha jazyků a statisícové

prodeje; kniha byla i zfilmová-

na. Na další Zusakův román

se čekalo poměrně dlouho;

Clayův most nakonec vyšel

roku 2018.
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Ovlivnil úspěch Zlodějky
knih Clayův most, pří-
padně další vaše pro-
jekty? 

Ano i ne. Neexistuje
jednoznačná odpo-
věď. Román Zlo-
dějka knih mě
vyčerpal víc, než
jsem předpo-
kládal. Chvíli trvalo, než jsem začal s Clayovým mostem a další
chvíli, než jsem si uvědomil, že na tuto knihu nejsem připraven.
Když jste úspěšní, dočkáte se hodně dobrých věcí. Třeba můžete
navštívit země, kde jste nikdy předtím nebyli, a dělat věci, o kterých
jste nikdy nesnili.  Ale to netrvá věčně. Přijdou špatné recenze 
a ozvou se čtenáři, kteří vaši knihu nemají rádi – a lidi, kteří vám to
velmi rádi řeknou. To je součást spisovatelovy existence. Vždy se
musíte ptát sami sebe, kolik chcete dosáhnout? Poznáte, že psaní
se stalo spíše hledáním vůle. Nakonec uděláte práci, pustíte ji mezi
lidi a stanete se opět sami sebou a každému dopřejete jeho názory.
Cítím to tak i s touto knihou. Nikdy jsem nepočítal s tím, že někdo ví,
kdo jsem nebo co jsem napsal, takže pro mě je to stále stejný druh
napětí jako před vydáním prvotiny. Ale ani toto nemyslím absolutně.
Vím, že mě hodně lidí sleduje a že ode mě něco čeká a že chtějí
mou knihu milovat. A také je hodně těch, kteří ji nebudou mít rádi
nikdy. Je to tak v pořádku bez ohledu na to, Clayův most je pro
mě největší věc na světě, ale pořád jen kniha.

Zmínil jste se, že psaní této knihy bylo obtížné, že jste ji
dokonce na nějaký čas odložil stranou. Co pro vás bylo
nejtěžší?

Trvalá pochybnost. Nejtěžší bylo najít správného vypravěče se
správným hlasem. Problémem také bylo, že kapitoly byly spíše
jakýmisi obrysy, v nichž chybělo jasné vyprávění o tom, co se stalo.
Hlavou se mi stále honilo: „To není ono, to není ono.“
Určitý průlom nastal, když jsem se odhodlal přepsat prolog.  Po šesti
letech trápení se nad rukopisem. Asi o další rok později mi moje
žena dala týden, abych se od Claye odpoutal, ale mně to nestačilo,
takže jsem žil bez psaní měsíc a půl. Pak jsem si uvědomil, že nech-
ci existovat s pocitem, že jsem tuto knihu nedokončil. Nechci to
nějak dramatizovat, samozřejmě bych žil, ale nebyl bych šťastný.

Vrátil jsem se k tvrdé práci a otevřel se mi celý svět. Psal jsem s větší
radostí a začalo to fungovat. 
Nemyslel jsem na úspěch Zlodějky knih a smířil se s vědomím, že
Clayův most si všichni nezamilují a na nikoho se neohlížel. Pak jsem
psal přesně, jak jsem sám chtěl, z mnohem větší perspektivy 
a s respektem k postavám v knize. 

Román sleduje osudy několika postav, překlenuje desetiletí 
a pohrává si s chronologií. Jak jste dosáhl toho, že údaje jsou
konzistentní?

S velkými obtížemi. Vystoupil jsem 
z profese spisovatel a stylizoval se do

jakési role rodiče a začal se opravdu zají-
mat o osudy hrdinů. Všichni jsme tvořeni

příběhy, a to nejen našimi vlastními, ale 
i životů, které se tu odehrály před námi.

Clayův most je složen hlavně z jeho příběhů 
a osudů matky a otce. Je to docela těžké

udržet všechny ty linie srozumitelné. Věděl
jsem, že se čtenář může těžko orientovat 

v množství postav a chronologii řazení, ale  tak to Matthew vyprávěl.

Clayův most je první vaší knihou, kterou jste načetl na DVD. Jak
jste se připravoval na nahrávání? Překvapilo vás něco při práci
ve studiu? 

Nejtěžší pro mě bylo zvolnit čtení, abych zachoval srozumitelnost.
Překvapilo mě, jak to bylo nepřirozené. Musel jsem si stále
uvědomovat, že lidé u sebe text nemají, takže jim ho musím
verbálně zprostředkovat tak, aby mohli zpracovat, co slyší. Chlapi, 
s nimiž jsem v Sydney pracoval, byli fantastičtí. Prožili jsme

společně skvělých skoro čtrnáct dní. Jako autor knihy víte, kde je 
v knize čárka a každé slovo, takže moc chyb se nedopouštíte.
Závěrečnou část jsme téměř nezastavovali. Bylo štěstí, že jsem
neudělal fatální chyby, protože vracet se by bylo téměř nemožné.
Hloubku emocí podruhé, nebo poněkolikáté, už nevystihnete, jako
když je to spontánní.

Stejně jako vaše předchozí romány je i Clayův most  v USA
zařazen do kategorie knih pro mládež. Myslíte, že to vystihuje
zaměření knihy, když v mnoha jiných státech ji považují za čtení
pro dospělé?

Podle mého je to v Americe takové specifikum. Hodně jsme se o tom
bavili i u Zlodějky knih, zda je román vhodný pro mladé čtenáře

Jako spisovatel nemyslím na kategorie. Knihy, které si zamilujete,
překračují hranice žánru i určení. Clayův most si asi žádá trochu
zkušenější čtenáře, ale to neznamená, že ji teenageři nemohou číst.
Je to kniha o loajalitě a logicky ji porozumí každý, kdo je něčeho
takového schopen. 

Jak budete propagovat Clayův most? Vydáte se do zahraničí
nebo zůstanete doma? 

Jedu do Ameriky na tři týdny. Miluji setkání se čtenářů. Pak strávím
týden ve Velké Británii. Na závěr chystám třítýdenní turné po
Austrálii. Lidé, kteří si přicházejí pro podpis, mě nezřídka litují, že
musím být z večného cestování vyčerpán. Ale není tomu tak, ve
skutečnosti je to zábavná část zrodu knihy. 

(Ze zahraničních pramenů)

Ohromující. Úžasná, náročná, hluboce do-
jemná. Clayův most se jako v kouzelnickém

triku odvíjí od konce, autor dovedně odvádí
pozornost od toho, co se skutečně děje, 

a úloha všech těch úkroků se odhalí, teprve
když je celá eskamotáž úspěšně ukončena. 

– Wall Street Journal

Zusak ve svém komplexním vyprávění
přeskakuje v čase, z místa na místo, z jedno-

ho břehu oceánu na druhý, a vykresluje živý
portrét bratrů, kteří se snaží znovu nabýt

rovnováhu tím, že oživí příběh své rodiny. 
– Time

Pokud byla Zlodějka románem, který vyklidil
jeviště Smrti, pak její rozjasněný následovník

je naopak plný života. – Guardian
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Hathorové
Domovská galaxie: Andromeda

Domovská planeta: neznámá
Hathorové byli před 2,5 miliony
let po milion let dominantní ra-
sou v mlhovině Andromeda.

Vzhled
Hathorové jsou humanoidní a prů-
měrně vysocí. Jejich kůže je sma-
ragdová a pokrytá zlatavými vzory,
vlasy mají stříbrnou barvu. Barva
jejich očí je jantarově žlutá s drob-
nými smaragdovými tečkami.
Hathorové jsou extrémně dlouho-
věký 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 mi-
liony světů v mlhovině Andromeda, kterou nazývali
Hathorjan.
Před 2 300 000 lety: Frostrubin způsobil na jejich cestě
Hathorjanem explozi Supernovae S Andromedae. Při
tom přišel o život velký počet porleytských pozoro-
vatelů 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 miliony let
řád Rytířů Hlubiny v Dómu Kesdšan na planetě Khrat 
galaxii Norgan–Tur jako nástupce Porleytů.

Jejich vztah k Šuwašům, jejichž první říše před 
2 miliony let padla kvůli rebélii jejich vlastních robotů,
není přesně znám.
Když Errantové před 1,6 miliony let patřili k 36 ná-
rodům, které měly za úkol postavit Roje, Hathorové 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 na-
konec po asi jedné generaci vymřela. Menšina ale stále
hledala vyšší cíle. Třetí část obyvatelstva ztratila
schopnost rozmnožování, žili však extrémně dlouho.
Tato část národa se usadila na ekoformovaném a pře-
technizovaném měsíci Hathorgomja 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 vymazá-
na.
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 miliony
let Rytíře Hlubiny Vaikana z Vaniloonu při obraně
galaxie Tradom proti superinteligenci OCCIAN a vešli 
230 000 let později i s ním do superinteligence VAIA.

Před 800 000 lety – Strážci světla: Hathorové, kteří zů-
stali v Andromědě, dospěli k názoru, že ovládnou zá-
konitosti universa a nakonec se osvobodí ze své mate-
riální existence. Vytvořili Strážce světla a rozmístili se
po galaxiích, aby pokračovali v evoluci a ochraňovali
inteligentní 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, kteří se později nazývají Tefrodi, násle-
dovalo 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 boju-
jícím stranám. Tak chtěli zajistit, že v Andromedě
přežije alespoň jeden Strážce světla. Yuga a Marduk
zemřeli při pokusu 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. Spo-
lečně 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 zakladatelem Terakem Terakdšanem do
Lethos–Terakdschana, nového Strážce řádu Rytířů
Hlubiny.
3 821 (234 NGL): Během doby, kdy byl zmocněncem
Kosmokratů, potkal s Atlan v Alkordoomu Tuškana Te-
rakdšana, 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 prohlásil ho za vyhnance. 



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



Kdy jste se začal zajímat o zvuk a jak vás napadlo využít ho pro
léčení? 

Vlastně mě to zajímá od dětství. Moje matka říkala, že jsem celé
hodiny proseděl na houpačce a zpíval si. Zjevně jsem se tím
uzavřel do vlastního malého světa a maminka mě z něho těžko
dostávala.
Když mi bylo dvanáct nebo třináct, získal jsem velmi zvláštní
zkušenost. Bydleli jsme v činžovním domě a já si našel v přízemí
prázdnou místnost a tam si zpíval. Zaujala mě ozvěna, která
pochopitelně musela být jiná než v zařízeném bytě nebo v přírodě.
Měl jsem tam klid, nikdo mě nerušil. Až jednou jsem uslyšel kroky.
U dveří stál nějaký chlápek a já přestal zpívat. Řekl: „Nechtěl jsem
tě rušit ani vyděsit. Jen bys měl vědět,  že svým  hlasem uzdravíš
mnoho, mnoho lidí.“ Pak se otočil a odešel. 
Po studiích na vysoké škole jsem se stal profesionálním hudeb-
níkem. Žil jsem v zajetí hudby a  zřejmě i díky tomu, jsem si všiml,
že různé tóny působí na lidi různě.
Začátkem osmdesátých  let jsem se stal praktikujícím psychote-
rapeutem a začal se zabývat využitím zvuku k efektivnější výuce.
Po absolvování odborného semináře v Kalifornii jsem se vrátil do
své soukromé praxe, začal používat hudbu k urychlení terapeutic-
kého procesu u mých pacientů. Tato zvuková terapie měla značný
pozitivní vliv, a tak ji mí klienti začali doporučovat svým přátelům 
a zanedlouho za mnou začali jezdit lidé z celé země a žádali mě 
o pomoc.  Bylo mi jasné, že už nejde o náhodu, a tak jsem se snažil
vědecky zdokumentovat účinky zvuku na mozek. Spolupráci mi
nabídlo několik věhlasných vědců a společně jsme zkoumali, co se
děje v mozku, když na něj působí tóny různé výšky a intenzity, jak
reaguje na měnící se rytmus. Akustický výzkum mozku se stal mým
hlavním zaměřením na příštích deset let. Tak jsem se dostal k práci,
která má podle mě smysl. Nejprve prostřednictvím svých zájmů,
pak vymezením, co by šlo udělat pro druhé. 

Jak jste přišel na to, že lze velmi dobře využít takových
nástrojů jako jsou křišťálové misky a bubny? 

Z vědeckého hlediska jsou zdroje zvuku velmi zajímavé. V po-
čátcích mého výzkumu  jsem se zaměřil na EEG, tedy na vyšetření
aktuální elektrické aktivity mozku. Při studiu různých odborných
prací jsem narazil na článek, v němž autor dokazoval, jak shaman-
ské bubnování v určitém rytmu zvyšuje aktivitu theta v mozku
(theta léčba – metoda zaměřená na vlny v mozku).
Do té doby jsem používal elektronické generátory tónů. Mohl jsem
nastavit digitálně řízené kmitočty a vyvolávat tak změny v mozku.
Ale jak jsem začal pracovat se šamanskými bubny a jinými zvukový-
mi nástroji, velmi rychle jsem opustil používání tónového generá-
toru. 

Proč? 

Protože zvukové nástroje byly mnohem efektivnější! Například,
když jsem testoval změny stavu člověka, mohl jsem velmi jemně
měnit intenzitu zvuku bubnu, zatímco u generátoru tónů, jakmile
nastavíte frekvenci, už s tím nelze nic dělat. 

Jak tělo přijímá zvuky křišťálových mís, zvonků a ladičky? 

V mozku je něco, co se nazývá RAS neboli Reticular Activating
System. Jde o svazek nervových vláken, která se nacházejí 
v blízkosti mozkového kmene.  RAS, pokud známe, upozorňuje
mozek na přítomnost nových podnětů. Takže pokud se ve vašem
prostředí stane něco nového, nebo jiného, RAS upozorní mozek na
hrozící nebezpečí a okamžitě ho stimuluje do stavu vysoké bdělosti.
Když se stimuluje opakovaně, RAS přestane podnětu věnovat
pozornost, má sedativní kvalitu. 
Mezinárodní společnost pro studium jemné energetické medicíny,
zastává názor, že podíváte-li se na člověka, vidíte jen část toho, co

Zdroje
zvuku
jsou
velmi
zajímavé



existuje. Kolem každé lidské bytosti se rozprostírá energetické pole,
což je vědecky zdokumentované. Toto energetické pole citlivě rea-
guje na zvukovou či jinou energii. Dr. Valerie Huntová z UCLA do-
kázala, že energetické pole člověka se připojí k jinému člověku,
když obě osoby na sebe myslí. Vznikne tak velmi silné spojení obou
energetických polí, a to se dá využít při léčbě.
Stavy Alpha-Theta jsou důlěžité pro transformaci vědomí, protože
jsou snové. (Alpha byla první mozkovou vlnou, která byla pojme-
nována a popsána. Alfa stavy jsou často spojovány s meditací 
a hlubokými stavy klidu. Theta se využívá zejména při řešení
dlouhotrvajících traumat ze zneužívání návykových látek.).
V normálním stavu bdění máme tendenci dívat se na svět určitým
zažitým způsobem. Jak se dostáváme do stavu snů, objevují se
možnosti nových způsobů vidění.
Další věc, která je zajímavá na těchto mozkových vlnách, spočívá 
v tom, že v Theta je v podvědomí tak internalizována, že si už
nejsme vědomi vnějšího prostředí. A vzhledem k tomu, jak je
nastaven nervový systém, tělo – mysl skutečně interpretuje tyto
vnitřní zkušenosti jako skutečné události. Například člověk může
mít sen,  v němž vystupuje jako monstrum, a najednou se probudí
s bušením srdce a rychlým dechem. Dokazuje to existenci neuro-
logických a chemických reakcí na sny a fantazie.

Chápu, že někteří lidé jsou proti léčbě imunní, a jiní se vyléčí 
i z těžkých nemocí. Co je nezbytné, aby mozek umožnil tělu
léčit se?

Existuje několik faktorů. Jedním z nich je fyziologie, další psycholo-
gie a jemná energie. Fyziologicky musí být člověk dostatečně vní-
mavý k tomu, aby se otevřel novým energiím. Dám vám příklad. 
V muzikoterapii je klasický kus, který se často používá jako léčebný
prostředek. Jde o Pachelbelův Canon, largo, pomalé a velkolepé,
které má tendenci zvyšovat aktivitu alfa – jinými slovy, je to re-
laxační hudba. Tuto skladbu jsem využil už v počátcích mé praxe 
a všichni pociťovali příjemné uvolnění. Až do jednoho dne, kdy
tato skladba vyvolala u mého pacienta strach. Spojila se mu se
zážitkem, souvisejícím se smrtí jeho matky. Takže stimul, který uvol-
ní jednu osobu, může na někoho jiného působit zcela opačně. 
Existují určité pozorovatelné fyziologické stavy, z nichž lze odvodit
vnímavost. Klient, aby vytvořil podmínky pro léčení pomocí zvuku,
musí vstoupit do vnímavého stavu. Psychoterapií se zabývám zhru-
ba dvacet let a za tu dobu jsem nabyl přesvědčení, že máme všech-
ny prostředky pro vyléčení problémů, kterým čelíme. Jen musíme
najít způsob, jak se k nim dostat. Někteří lidé jsou velmi pružní 
v přístupu k vnitřním zdrojům a jiným je potřeba více pomoci. Takže
součástí, řekněme, zvládnutí praxe zvukového léčitele je, aby
přesně vycítil, že pacient skutečně vstoupil do stavu vnímavosti.
Neumíme přesně vysvětlit, proč se jedna osoba vyléčí a druhá ne.
Jsem však přesvědčen, že to závisí na tom, jak je člověk schopen
přijímat zvuky a otevřít se jim v hlubší úrovni svého vědomí. Je
zřejmé, že se všichni chceme vyléčit. Ale existují v nás místa, bloky,
které nám v tom brání. Někdy mohou hrát velkou roli v tom, proč
nefunguje nejen léčení zvukem, ale ani jakákoli jiná léčba.  

A co situace, kdy víte, že pacient má vůli se uzdravit, a přesto
zemře. Nepomohly bubny, mísy, zvonky, píšťaly... Kde se stala
chyba? 

Nejprve bych o tom chtěl mluvit z pohledu oboru psychoimunologie,
někdy nazývaného psychoneuroimunologie. Je to velké slovo, které
znamená, jak mysl ovlivňuje imunitní systém. A za druhé tu je má
zkušenost s manželkou Pam, která zemřela na rakovinu prsu. 
První věc je, že jde o škody, k nimž dochází v hnutí New Age, kde
lidé říkají: „Je to moje zodpovědnost za to, co se stane mně a jak to
ovlivní mé zdraví." Vědecky však bylo dokázáno, že existuje vliv
duševních a emočních zkušeností, co denně cítíme, se projeví na
naší imunitě. Ale přesto nás to neopravňuje tvrdit, že naše myšlenky
a emoce byly dostatečně jasné a silné k zabránění vzniku choroby.
Myslím, že je to velmi škodlivý způsob myšlení.
Někteří lidé si myslí, že pokud onemocní rakovinou, je to jejich
chyba. Neuvědomují si, že existuje tolik toxinů v životním prostředí
a biosféra je tak znečištěná, že to nemohou ovlivnit. Existuje příliš
mnoho skutečností, o nichž nevíme. 
To mě vede k připomenutí mé zkušenosti s mou ženou Pam. Po její
smrti, která mě velmi zasáhla nejen jako milujícího člověka, ale 
i jako jako léčitele, jsem se uchýlil k tibetskému rituálu, který přivádí
do stavu Bardo, jímž člověk prochází po smrti. Záhy po začátku
tohoto rituálu, ke mně přišla Pam a řekla: „Neplýtvej svými silami.
Jsem v pořádku. Mám něco důležitějšího. Zde je seznam mých
šperků, rozdej je a udělej svým bližním radost.” Chtěl jsem s ní ještě
mluvit, ale zahlcen svým zármutkem jsem se jen zeptal, proč mu-
sela zemřít. A ona odpověděla: „No, neuvědomila jsem si to, ale
nemohla jsem se stát Láskou, když mě omezovala lidská existence,
a já potřebovala mnohem širší svět.” Uvědomil jsem si, že její
rozhodnutí umřít bylo učiněno na úrovni duše. Jako člověk byla
skutečně odhodlána zůstat naživu a dělala pro to všechno, co
mohla, včetně dodržování všech lékařských postupů i těch alterna-
tivních. Trápilo mě, že jsem jí nebyl schopen pomoci zastavit zhoub-
né bujení. Útěchou mi může ale být, že má terapie zvukem ji
pomáhala zmírnit bolesti. Nezapomenu na její poslední slova dva-
cet minut před smrtí. „Víte, opravdu nezáleží na tom, zda žiji dvacet
minut nebo dvacet let. Důležité je, čím svůj život naplníte.”

Co je tedy podstatou terapie zvukem?

Řekl to věhlasný léčitel pomocí zvuku Jonathan Goldman: „Hudba
je nosná vlna pro terapeutický záměr.“  Znamená to, že léčení
zvukem při použití různých nástrojů má fyziologický a neurologický
účinek. O tom není pochyb, to se ukázalo. Ovšem samotné nástroje
nejsou léčbou. Věřím, že je to vědomí, které způsobuje uzdravení,
a je to souhra mezi nástrojem – ať už je to šamanský buben,
křišťálová miska, ladičky, zvonky – a  léčitelem, který ji používá, 
a pacientem. To jsoun tři prvky, které se musí propojit, aby léčba
měla potřebný efekt.

(Ze zahraničních pramenů)



TOM KENYON + 
WENDY KENNEDY
VELKÝ EXPERIMENT
Země představuje pozoru-
hodný experiment, kde je
uložen genetický materiál 
z tisíců světů. Společně 
s tímto genetickým mate-
riálem 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.



Co vás motivovalo k napsání této knihy?

V podstatě šlo o dvě události, tzv. „Whist-
leblowers“, které vedly k této knize. První byl
vnuk polsko–německého tlumočníka. Pře-
kládal pro starší vysoce postavené lidi,
například Willyho Brandta, hraběnku
Dönhoff nebo pana Kruppa a dobře tedy
znal poměry v těchto kruzích. Druhým byl
Ben Morgenstern, o němž jsem už psal 
v knize  Politicky nekorektní. 

V knize je však uvedeno šestnáct infor-
mátorů ...

Ano. Počátečním impulsem byly tyto dva
kontakty, ale měl jsem i jiné. A tak jedna věc
vedla k druhé a mohl jsem v kombinaci 
s existujícími informátory obsáhnout různo-
rodá témata. Hovořil jsem například s plu-
kovníkem Bundeswehru, který je zodpověd-
ný za velké uprchlické centrum, nebo ma-
jitelem kliniky, který úspěšně léčí onkolo-
gické pacienty novými způsoby chemoter-
apie a další. Tato kniha pomáhá lidem
načerpat odvahu, aby se za žádných okol-
ností nevzdávali a případné krize viděli jeko
startovací čáru k dalšímu plnohodnotnému
životu. 

Jak dlouho jste na knize pracoval? 

Celkem to bylo pět měsíců, některé kontakty
již existovaly, další jsem přidal během práce.
Kromě rozhovoru s Benem Morgensternem
jsem autorem všech ostatních. Za aktéry
jsem vyrazil do Německa, Švýcarska a Ra-
kouska a najel asi osmnáct tisíc kilometrů. 

S jakými výzvami jste se setkal, bránil
vám také někdo v práci?

Ohrožen nebo něco takového jsem rozhod-
ně nebyl. Všechny rozhovory jsem zazna-
menal na kazetě. Větší problém nastal, když
tři ze zpovídaných aktérů těsně před zahá-
jením tisku knihy, zrušili svůj souhlas se
zveřejněním a chtěli po mně, abych je z ru-
kopisu vyškrtl, protože dostali strach. Víme,
co se stalo s Julianem Assangem nebo
Edwardem Snowdenem. Sporné věci jsem
konzultoval s právníky a pom jejich
doporučení některé názvy v knize  začernil,
nebo jsem přepsal určité popisy trestných
činů. Pak i ti tři, co zaváhali, souhlasili s uve-
řejněním rozhovoru s nimi.  Ale stálo mě to
spoustu nervů... 
Já se bránil tak, že jsem raději podrobnosti 
o knize zveřejnil až v den jejího vydání. Chtěl
jsem se tím vyhnout možným represím 
a tlaku, který by zkomplikoval distribuci.
Vzhledem k tomu, že dvě z mých knih byly
už zabaveny, vždycky se obávám toho nej-
horšího.

Čeho třeba...?

Už dříve mi třeba za podivných okolností
zkolaboval na počítačí pevný disk a všechna
data byla zničena. Nebo se v den zahájení
tisku porouchala rotačka a opakovalo se to 
i při dalším spuštění tiskového stroje. Jindy
mně kvůli výbušnému obsahu nechtěli vzít
knihu do prodeje. Tato kniha skutečně zažila
energické ataky. Někdo chtěl zjevně zabránit
tomu, aby se dostala ke čtenářům.  Zradil,
zaprodal se..., tím mě častovali mnozí ano-
nymní i konkrétní odpůrci. Je to nepřed-
stavitelně velká síť, která překonává celou

Whistleblowing (z angličtiny doslova

hvízdání na píšťalku) je termín z pře-

lomu 60. a 70. let 20. století, který 

M. P. Miceli a J. P. Near v roce 1985

definovali jako označení pro případy,

kdy stávající nebo bývalý zaměstnanec

nějaké organizace – whistleblower, tedy

„ten, kdo hvízdá na píšťalku“ – upozorní

instituci nebo orgán oprávněný k prově-

ření či zakročení na nelegitimní, neetic-

ké nebo nezákonné praktiky na praco-

višti, které se dějí se souhlasem jeho

nadřízených a jdou proti veřejnému záj-

mu či ohrožují veřejnost, přičemž někte-

ré verze definice jsou navíc omezeny

podmínkou, že upozorňovatel jedná 

v dobré víře a nesleduje vlastní pro-

spěch a že situaci nelze vyřešit interní-

mi mechanismy. Podle MF Dnes se tak

označuje fenomén, kdy zaměstnanci

státní správy nebo velkých firem upo-

zorní na trestné nebo podezřelé jed-

nání, o kterém se dozvěděli jen díky

svému postavení a interním informa-

cím. John Kiriakou whistleblowing (coby

právem definovaný termín) uvádí

„přinesení na světlo jakýkoli důkaz plýt-

vání, podvodu, zneužití [moci, vlivu, …],

nezákonného chování nebo hrozby vůči

veřejnému zdraví či bezpečnosti.“

Termín se týká případů, kdy je ozná-

mení o závažné věci učiněno víceméně

nezištně příslušným úřadům nebo orgá-

nům a oznamovatel přitom porušuje

loajalitu ke svým přímým nadřízeným či

vůbec ke svému zaměstnavateli, který

je za napadené jednání odpovědný,

čímž často riskuje ztrátu zaměstnání

nebo i bezpečí a klid své rodiny.

Wikipedie



populaci a všechny oblasti života.
Většina lidí bude překvapena, kolik
hrubosti a násilí se objeví, když na
někoho ukážete a popíšete jeho
skutky, jimiž by se ve slušné spo-
lečnosti určitě nechlubil. Proto bych 
i na tomto místě rád využil této pří-
ležitosti a dalším  autorům a zasvě-
ceným osobám dodal odvahy pro boj
proti nešvarům, které nás obklopují.
Pokud se setkají s útoky a překáž-
kami, bude to hlavně z toho důvodu,
že jsou důležití! Kdyby nebyli, nikdo
by je nenapadal. Takové překážky

ukazují, jak jsou tvůrčí lidé nesmírně důležití pro dosažení pozitivní
změny na této planetě.  

Které rozhovory vás překvapily – nebo dokonce šokovaly?

Ano, například rozhovor s členem mise „Lékaři bez hranic“. Hovoří
o tom, jak konflikt v Kongu a Rwandě naplánovaly americké
společnosti, které tam chtěly ovládnout těžbu vzácných surovin, 
a také se jim to podařilo. Lidé, kteří na dotčených místech žili, stáli
v cestě těmto obřím firmám, takže museli odejít. Lékař to v roz-
hovoru detailně popisuje. Už jsem zvyklý na lecos, ale toto mě
opravdu šokovalo. Kniha je plná extrémně vzrušujících příběhů.
Připomenu třeba jenom muže ze švýcarské tajné služby, kterého
jsem vyzpovídal poblíž Lucernu. Bylo to také překvapující. Mluvil 
o spolupráci Němců s ruskou carskou rodinou. To bylo pro mě až
dosud nové.
Konflikty v Kongu a Rwandě zůstaly v mé paměti. Ale bohužel
nejsou ojedinělé. Nejen v Africe, ale i v Asii a dalších částech světa
jjsou místa, kde miliony nevinných lidí – většinou domorodé národy
– jsou vyháněny ze svých tradičních bydlišť, aby ti bohatší z jiných
částí světa zde mohli těžit suroviny, nebo sem umístit výrobu 
a využít levnou pracovní sílu. Musíte o tom přemýšlet. Je to tak
kruté, že se vám nedostávají slova.

Co ještě dalšího můžete předem říci o knize? Na co se mohou
čtenáři těšit?

V dřívějších knihách jsem spíše hovořil o duchovních záležitostech.
V té poslední se zaměřuji na politiku a ekonomiku, také kvůli
současné situaci s uprchlíky. A mluví v ní i několik zasvěcených
odborníků. Dále mladý hudebník a bývalý známý herec odhalí
zákulisí machinací ve filmovém průmyslu a možnostech manipulace
s hudebními nahrávkami a jejich hodnocením. Existují také alterna-
tivní léčebné metody a spousta volné energie.  I o tom se dá velmi
zajímavě hovořit. 

Po přečtení knihy určitě mnohý nabyde dojmu, že jde 
o vaši nejlepší a možná nejdůležitější knihu. Souhlasíte?

Je to opravdu vzrušující. Kniha obsahuje informace, které mohou
zaujmout hodně lidí. Těším se na jejich reakce.

Máte vyhlédnuty další „informátory“?

Ano. Spousty rozhovorů už mám zpracovaných. Vyzpovídal jsem
policejní důstojníky, vojáky nebo zpravodajské agenty.  V případě
invaze uprchlíků ukázala německá vláda, že nebere ohledy na
názor obyvatelstva. Proto ani my si je nemusíme brát. Tak to je!

Pro knihu Whistleblower jste udělal rozhovor s jihoafrickým
Benem Morgensternem, členem společenství illuminátů.
Dovíme se něco nového?  

Spojení s ním stále existuje. Když Donald Trump vyhrál volby,
napsal jsem o něm Ben Morgensternovi a požádal jsem ho o názor.
Řekl, že Trumpa nevybraly „elity“ a že nemůže soudit, co z toho
vzejde. Byly jisté kruhy, které ho podporovaly – viz například
Goldman-Sachs. Několik manažerů společnosti za to obsadil do
svého týmu a uvolnil bankovní pravidla, která byla zavedena po
bankrotu společnosti Lehman.
Morgenstern ve svém rozhovoru v knize Whistleblower, vysvětluje,
proč ho vůbec nezajímá, kdo je prezidentem země a zda v zemi
vládne demokracie nebo komunismus či diktatura. Nejdůležitější
podle něho je, kdo ovládá světové zdroje. A to jsou skuteční páni
této planety a vždy mají své lidi na příslušných pozicích. A pokud
jedna z těch jejich „loutek"  si myslí, že jde vlastní cestou, jako třeba
John F. Kennedy, nemůže dopadnout dobře. Trumpa by nyní mohl
potkat podobný osud, kdyby zašel příliš daleko – a především
změnil něco ve finančním systému. 

(Ze zahraničních pramenů)

Jan van Helsing, vlastním jménem Jan Udo Holey, německý
autor, který své knihy publikuje ve vlastním vydavatelství Ama
Deus Verlag.
Od roku 1985 podnikal cesty po USA, Egyptě, Jižní Americe 
a Asii, kde navazoval kontakty s lidmi z okruhu tajných služeb,
ale i z templářských a zednářských lóží a dalších skupin.
Získané poznatky publikoval v roce 1993 v knize o tajných spol-
cích – „Tajná společenství a jejich moc ve 20. století“ (Geheim-
gesellschaften und ihre Macht im 20. Jahrhundert). Kniha byla
velice populární, prodalo se na 100 tisíc exemplářů a byla
přeložená do osmi jazyků. Ve Švýcarsku a Německu byl však
její prodej kvůli údajnému podněcování k antisemitismu
zakázán. V roce 1995 bylo vydáno pokračování „Tajná
společenství 2 – rozhovor s Janem van Helsingem“ (Geheim-
gesellschaften 2 – Interview mit Jan van Helsing). Kniha opět
narazila na odpor německých a švýcarských úřadů. Další auto-
rovy publikace se věnují různým historickým, konspiračním 
a ezoterickým tématům. 

Stefan Erdmann (nar. v roce 1966 v Hannoveru) zahájil
koncem osmdesátých let vlastní soukromý výzkum formou roz-
sáhlého šetření a několika výprav za poznáním původu a hi-
storie světového fenoménu pyramid. Sledoval také stopy
světové kultury stavitelů pyramid v před-dynastickém období, 
o jejíž existenci byl přesvědčen. Středobodem jeho práce se od
počátku stala stavba pyramid ve starověkém Egyptě se
zaměřením na Velkou (=Cheopsovu =Chufuovu) pyramidu 
v Gíze. Díky svému zkoumání v letech 2006/2007, pro-
váděnému také s pomocí laboratorních analýz vzorků bahna 
a hornin ve Freseniově institutu v Drážďanech, Erdmann
vědecky dokázal, že do dolní části Velké pyramidy přitékala
dlouhou dobu takzvaným Hérodotovým kanálem voda z Nilu. 

Stefan Erdmann



Kdy jste naposledy zažili dobrodružství tak neobvyklé, že jste
pochybovali o tom, že by někdo někdy uvěřil, kdybyste mu to
vyprávěl? Protože to bylo tak kouzelné a nádherné.  A co
takhle to vydávat jen za příběh? Je to nejstarší trik v li-
teratuře: vždycky můžeme vyprávět nejdivočejší příběhy 
a nejkontroverznější témata, pokud je maskujeme jako fikci.
A tak vypráví svůj příběh i Ami. Věřte nebo nevěřte...?

Enrique Barrios 

Čas, který žijeme na této Zemi, neurčuje náš postoj, naše vlastní
postavení nebo naše schopnosti. Jak říká Ami, existují staří lidé, kterým je
deset let a dětmi jsou století. Na planetě Ami, stejně jako na jiných vyvin-
utých planetách, pojem „starý“ neodkazuje na chronologický věk. V jejich
jazycích „starý“ znamená „někoho, kdo ztratil radost ze života“, a proto je
určen naší volbou a ne osudem.

Ami, mimozemský chlapec, vysvětluje devítiletému Jimovi, že jedním 
z důvodů, proč jen děti jsou otevřené slyšet o planetách, v nichž žije
každý v míru a není nic nebezpečného, bolestivého nebo strašného, je
proto, že dospělí myslí, a tím se často bojí zázraků.  „Dospělému“ nebo
„starému člověku“ – za použití výše uvedeného významu – je snadnější
uvěřit tomu strašlivému, i když je to falešné, než něčemu úžasnému, 
i když je to pravda. Ami to nazývá „být hypnotizován kolektivní noční
můrou.“ Když se z toho probudí, všechno je krásné.

Ami přináší novou koncepci inteligence: čím blíž k míru 
a univerzální lásce, tím více jsme se vyvinuli 
a skutečně jsme inteligentní. Máme tendenci myslet na
„pokročilé civilizace“ jako na ty s vyššími technologiemi,
opravdu vysokými IQ a obrovskými mozky. Ale hrozí, že
jde o druh bez emocí, jen o studené počítačové bytosti,
které zapomněly, co je hudba. Bytosti, které žijí 
v obrovských městech, jsou obklopeny plasty a umělými
předměty. Bytosti, které už nevědí, co znamená láska 
a které si nikdy nehrají, neumí se smát. Ami také odhaluje,

že základním zákonem vesmíru je ... Dobře, tohle tajemství neprozradím...

Stejně jako cizinec v den, kdy se Země zastavila, Ami nás varuje, že
lidé nemohou takhle pokračovat. Nemůžeme dále rozvíjet technolo-
gie, aniž bychom rozvíjeli naše srdce stejným tempem, nebo se
zničíme. Nemůžeme pokračovat ve vývoji zbraní schopných zničit
celou planetu. Nemůžeme i nadále jíst zvířata, lovit je, nebo jim
způsobovat bolest pro naše potěšení. Nemůžeme dále zanedbávat
naši citlivost, přání našich srdcí, naše spojení s vesmírem. Je
načase, abychom se Earthlingsové probudili a dostali se z naší
hromadné noční můry. Je čas, aby se naše Země stala se planetou
radosti a krásy, kde všechny bytosti respektují a milují jeden
druhého. Vzhledem k jeho evoluční a magické povaze, můžete začít
s knihami o Amim nový rok. Přinesou do vašeho života změnu, pozitivitu a univerzální lásku. Kromě
toho je to perfektní dárek jak pro děti, tak pro dospělé. 
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Jack Kerouac
KNIHA HAIKU 

Ačkoli se Jack Kerouac proslavil
především jako prozaik, psal také
vynikající poezii – mnozí literární
historici jsou dokonce toho ná-
zoru, že Kerouacovy básně jeho
prózu co do kvality předčí. Tak či
onak, je nepochybné, že jedním 
z vrcholů autorova básnického
díla jsou jeho haiku. Kerouacův
zájem o tuto japonskou básnic-
kou formu byl hluboký a dlouho-
dobý; od poloviny padesátých let
až do své smrti v roce 1969 si
úderná trojverší zapisoval do de-
níků, prokládal jimi své dopisy,
romány či eseje atd. Postupně
přitom dospěl k vlastní podobě,
tzv. „západnímu haiku“, které se
nenechává omezovat přísnými
formálními pravidly, ušitými na
míru japonštině, přesto si z dané
formy uchovává to podstatné:
schopnost zachytit ve třech krát-
kých verších jedinečný obraz svě-
ta, „zbavený vší poetické veteše 
a fíglů, a přesto vzdušný a ladný
jako Vivaldiho pastorála“. 

Přeložil Petr Onufer
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Orson Scott Card 
HEGEMONŮV STÍN

V pokračování románu Enderův stín
je po válce. Lidstvo zachránil Ender
Wiggin se svým týmem nadaných
dětí, válečníků. Nepřátelé byli vy-
hlazeni, Bitevní škola zrušena. Děti
se vracejí domů, ke svým rodinám,
rozptýleným po celé Zemi. Až na
Endera… Jakmile nebezpečí pomi-
nulo, Země se opět stává bitevním
polem. Děti z Bitevní školy jsou
mnohem víc než jen hrdinové, jako
potenciální zbraně se stávají vý-
znamnými pro své země, které by je
rády využily. Postupně, jeden po
druhém, jsou však všichni bývalí
členové Enderovy družiny uneseni.
Zachrání se jen Fazolek, který hledá
pomoc u Enderova bratra Petra. Petr
Wiggin, Enderův starší bratr, stále 
z pozadí manipuluje pozemskou
politikou. A s Fazolkovou pomocí
možná dosáhne svého cíle – ovlád-
nutí světa.

Vydává Argo společně s Tritonem
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Štěpán Nosek
PENUMBRA 

Slovo penumbra znamená polostín
nebo světlejší část sluneční skvrny.
Neurčité teritorium mezi temnotou 
a plným světlem. Označuje se jím
někdy také šedá zóna, přechodové
území, nejzazší okraj okraje. Na
pozadí takto unikavého prostoru
vyvstávají v pomalém tempu stále
průzračnější obrazy stejnojmenné
sbírky Štěpána Noska. Básně o ne-
pravděpodobných andělech a jízdě
po slovenské dálnici, o dítěti běžícím
po hraně bazénu a astronautech
rotujících ve volném prostoru, o pís-
ku osychajícím po vlně a bezvětří
vylidněného kampusu na severo-
irské hranici, básně o měsíčním
světle na hladině rybníka připomí-
najícím slavnou fotografii, o tom, co
se děje během zatmění, o tom, že se
nikdo nikdy nikam neztratí, v knížce,
která vychází osm let po autorově
předchozí.
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Sally Rooneyová 
ROZHOVORY 
S PŘÁTELI 
Románová prvotina Sally Rooneyové Rozhovory s přá-
teli vzbudila v anglicky mluvícím světě zcela oje-
dinělý ohlas jak u čtenářů, tak u literárních pu-
blicistů: z neznámé autorky se doslova přes noc stala
literární celebrita, její kniha vévodila žebříčkům
prodejnosti i kulturním rubrikám irských i angloame-
rických novin a získala nejedno literární ocenění. 
Román nabízí příběh jednadvacetileté dublinské
studentky a básnířky Frances, její kamarádky Bobbi 
a o něco staršího manželského páru, herce Nicka 
a fotografky Melissy; spolu s vypravěčkou Frances
sledujeme složitou dynamiku jejich vztahů, intelek-
tuálních debat i milostných románků. Titulní „roz-
hovory s přáteli“ jsou přitom nesmírně otevřené;
Frances, Bobbi, Nick a Melissa spolu mluví o sexu 
a přátelství, o umění a literatuře, politice a genderu 
a samozřejmě i o těch druhých s až nemilosrdnou
upřímností. Knihu tak lze číst jako romantickou
komedii, plnou nevěry, sexu, odcizení i sblížení, a zá-

roveň jako silný feministický příběh o životě a myšlení současných mladých žen.
Každopádně čtenáře čeká fascinující, velmi precizně promyšlený a výtečně napsaný román
o vztazích, intimitě, komunikaci s okolím a osobním zrání. 

Přeložila Radka Šmahelová
Vázaná 284 stran, 348 Kč, EAN: 9788025728123, ISBN: 978-80-257-2812-3
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Ukázka a rozhovor s autorkou na následujících stranách
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S Bobbi jsme se s Melissou seznámily ve městě na básnickém čtení,
na kterém jsme společně vystupovaly. Melissa nás venku vyfotila,
Bobbi, jak kouří, a mě, jak si nervózně pravou rukou objímám levé
zápěstí, jako bych se bála, že mi někam uteče. Používala velký profi
foťák a měla fotobrašnu se spoustou různých objektivů. Zatímco
cvakala spouští, povídala si s námi a kouřila. Mluvila o našem
představení a my jsme zase mluvily o její práci, kterou jsme znaly
z internetu. Bar zavíral o půlnoci. Začalo pršet a Melissa nás pozvala
k sobě domů na skleničku. Všechny jsme se posadily na zadní
sedadlo taxíku a zapnuly si pásy. Bobbi seděla uprostřed, s hlavou
obrácenou k Melisse, takže jsem viděla její šíji a drobné ouško ve
tvaru lžičky. Melissa řidiči nadiktovala adresu v Monkstownu a zadí-
vala se z okna. Z rádia se ozval hlas a říkal: osmdesátky… popová…
klasika. Potom zahrála znělka. Těšila jsem se, že navštívím cizí
dům, už jsem si připravovala komplimenty a trénovala výrazy
obličeje, abych byla okouzlující. Dům byl součástí dvojdomku,
postaveného z červených cihel, a rostl před ním platan. Ve světle
pouliční lampy vypadaly listy oranžově a uměle. Vždycky mě nad-
chlo, když jsem si mohla něčí dům prohlídnout zevnitř, zejména
pokud šlo o poměrně známé osobnosti jako Melissa. Rozhodla jsem
se, že si všechno zapamatuju, abych to mohla později popsat ka-
marádům a aby Bobbi mohla potvrdit, že to tak bylo. Když nás
Melissa vpustila dovnitř, přiběhl k nám malý zrzavý kokršpaněl
a rozštěkal se na nás. V hale bylo teplo a svítilo se. Vedle dveří stál
stolek, na němž ležela hromádka drobných, hřeben a otevřená
rtěnka. Nad schody visela reprodukce Modiglianiho, nahá ležící
žena. Tohle je barák se vším všudy, pomyslela jsem si. Klidně by tu
mohla žít rodina. Máme návštěvu, zakřičela Mellissa směrem
k chodbě. Nikdo se neobjevil, a tak jsme se za ní vydaly do kuchyně.
Pamatuju si tmavou dřevěnou mísu plnou zralého ovoce a proskle-
nou zimní zahradu. Boháči, řekla jsem si. Pořád jsem tehdy pře-
mýšlela nad bohatými lidmi. Kokršpaněl šel za námi a čenichal nám
kolem nohou, Melissa však o psu nemluvila, tak jsme také mlčely.

Dáte si víno? zeptala se. Bílé, nebo červené? Nalila nám obrovské
baňaté sklenice a usadily jsme se ke konferenčnímu stolku. Ptala se
nás, jak jsme začaly veřejně vystupovat. Zrovna jsme dokončily
třeťák na vejšce, ale recitovaly jsme společně už na střední. Měly
jsme po zkouškách. Byl konec května. Melissa položila na stolek
foťák a občas ho vzala a vyfotila nás; při tom se zasmála sama sobě
a uštěpačně prohlásila, že je prostě „workoholik“. Zapálila si cigaretu
a odklepávala popel do kýčovitého skleněného popelníku. V domě to
cigaretami nesmrdělo, a tak jsem si říkala, jestli tam vůbec normálně
kouří. Mám tu nové kamarádky, prohlásila. Ve dveřích se objevil její
manžel. Zamával na nás a pes začal kňučet, výt a pobíhat doko-
lečka. To je Frances, představila mě, a tohle Bobbi. Píšou básně.
Vyndal z lednice pivo, postavil ho na linku a otevřel ho. Posaď se
k nám, vyzvala ho Melissa. Jo, to bych rád, řekl, ale měl bych se
před letem ještě trochu vyspat. Pes skočil na židli kousek od něj a on
se bezmyšlenkovitě natáhl a pohladil ho. Zeptal se Melissy, jestli mu
dala nažrat. Řekla, že ne. Zvedl psa do náručí a nechal si olizovat
krk a tvář. Řekl, že mu tedy žrádlo dá, a vyšel ze dveří. Nick zítra
natáčí v Cardiffu, vysvětlovala Melissa. Věděly jsme, že její muž je
herec. Jako pár je často fotili na různých večírcích a měly jsme
nějaké známé, kteří se s nimi setkali. Nick měl pohledný velký obličej
a vypadal, že by s přehledem dokázal jednou rukou zdvihnout Me-
lissu a druhou odrážet vetřelce. Je hodně vysokej, řekla Bobbi.
Melissa se usmála, jako by „vysoký“ byl eufemismus pro něco ne
nutně lichotivého. Povídaly jsme si dál. Krátce jsme probraly vládu
a katolickou církev. Melissa se nás zeptala, jestli jsme věřící, a my
jsme zavrtěly hlavou, že ne. Řekla, že na ni náboženské události,
jako například pohřby či svatby, působí příjemně, až uklidňujícím
dojmem. Sejdou se tam lidi, prohlásila, a pro neurotického individu-
alistu je na nich něco hezkého. Chodila jsem do církevní školy, takže
si i pamatuju většinu modliteb. Taky jsme chodily do církevní školy,
řekla Bobbi. Což byl docela problém. Melissa se zazubila. Jakej?
Jsem lesba, odpověděla Bobbi. A Frances je komunistka. Ani si
nepamatuju žádný modlitby, dodala jsem. Seděly jsme a popíjely
dlouho do noci. Pamatuju si, že jsme hovořily o básnířce Patricii
Lockwoodové, kterou jsme obdivovaly, a o tom, co Bobbi pohrdavě
nazývala „feminismus nerovných platových podmínek“. Padala už
na mě únava a začínala jsem být opilá. Nevzpomněla jsem si na nic
vtipného a stěží se mi dařilo nasadit výraz, který by vyjadřoval můj
smysl pro humor. Myslím, že jsem se hodně smála a pokyvovala
hlavou. Melissa říkala, že píše novou knížku esejí. Bobbi četla její
předchozí, ale já ne. Není moc dobrá, tvrdila Melissa. Počkej na tu
novou, až vyjde.
Někdy kolem třetí ráno nám ukázala pokoj pro hosty a říkala, jak je
ráda, že jsme se seznámily a že u nich zůstaneme přes noc. Když
jsme vlezly do postele, zadívala jsem se na strop a připadala si
úplně namol. Pokoj se neustále rychle točil, jen co jsem si přivykla
na jednu otáčku, už přišla druhá. Zeptala jsem se Bobbi, jestli ten
problém má taky, ale odpověděla, že ne. Je super, viď? řekla Bobbi.
Melissa. Jo, je sympatická, kývla jsem. Z chodby k nám doléhal její
hlas a slyšely jsme, jak přechází z pokoje do pokoje. Zaštěkal pes
a ona něco zakřičela, pak zazněl hlas jejího muže. A potom jsme
usnuly. Ani jsme ho neslyšely odjíždět.
•
S Bobbi jsme se seznámily na střední. Byla pěkně tvrdohlavá
a často zůstávala po škole kvůli chování a „vyrušování při výuce“, jak
to nazývali. Když nám bylo šestnáct, nechala si udělat piercing
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i v nose a začala kouřit. Nikdo ji neměl rád. Jednou ji dokonce
dočasně vyloučili za to, že na zeď vedle sádrového odlitku Ježíše na
kříži napsala „do hajzlu s patriarchátem“. Nikdo se jí za to nezastal,
všichni si mysleli, že se předvádí. I já jsem musela uznat, že výuka
běžela mnohem plynuleji, když tam ten týden nebyla. Když nám bylo
sedmnáct, musely jsme se zúčastnit charitativní taneční zábavy
v aule školy, kde se točila napůl rozbitá disko koule a vrhala světla
na strop a zatemněná okna. Bobbi na sobě měla lehounké letní šaty
a byla rozcuchaná. Atraktivita z ní jenom sálala, takže se každý
musel hodně snažit, aby jí nevěnoval pozornost. Řekla jsem jí, že se
mi líbí její šaty. Dala mi napít vodky z lahve od coly a zeptala se,
jestli jsou ostatní části školy zamčené. Zkusily jsme dveře u zadního
schodiště a zjistily jsme, že jsou otevřené. Nikde se nesvítilo a všich-
ni byli pryč. Prkny v podlaze k nám pronikala hudba, jako vyzvánění
nějakého cizího telefonu. Bobbi mi ještě podala vodku a zeptala se
mě, jestli se mi líbí holky. Ničeho jsem se s ní nebála. 
Jasně, odpověděla jsem. Tím, že jsem začala chodit s Bobbi, jsem
nikoho nezradila. S nikým jsem se moc nekamarádila a během
oběda jsem si o samotě četla učebnice ve školní knihovně. Ostatní
holky jsem měla ráda, dávala jsem jim opisovat domácí úkoly, ale
byla jsem sama a měla jsem pocit, že si skutečné přátelství neza-
sloužím. Sestavila jsem si seznam věcí, které na sobě musím
zlepšit. Když jsme s Bobbi začaly chodit, všechno se změnilo. Nikdo
už se mě na domácí úkol ani nezeptal. O přestávce na oběd jsme
spolu chodily za ruce po parkovišti a lidi se od nás pohoršeně
odvraceli. Byla to zábava, první opravdová legrace, kterou jsem
zažila. Po škole jsme ležely u ní v pokoji, poslouchaly hudbu a poví-
daly si o tom, proč se máme rády. Bývaly to dlouhé a strašně silné
rozhovory, připadaly mi tak důležité, že jsem si je tajně večer po
paměti zapisovala. Když o mně Bobbi mluvila, cítila jsem se, jako
bych se poprvé viděla v zrcadle. A také jsem se teď do zrcadel dívala
častěji. Začala jsem se zajímat o svou tvář a tělo, což mi dřív bylo
ukradené. Mám dlouhé nohy? Nebo krátké? ptala jsem se Bobbi. Při
závěrečném ceremoniálu jsme s Bobbi měly vystoupení. Někteří
rodiče plakali, ale naše spolužačky jen zíraly z okna nebo si něco
špitaly. O pár měsíců později, po více než roce chození, jsme se
s Bobbi rozešly.
•
Melissa o nás chtěla napsat článek. Poslala nám e-mail, zda máme
zájem, a přiložila několik fotek, které nacvakala před barem. Seděla
jsem sama u počítače, stáhla jsem si jeden ze souborů a otevřela
obrázek na celou obrazovku. Rošťácky se na něm usmívala Bobbi,
v pravé ruce držela cigaretu a levou si přitahovala kožešinový límec.
Působila jsem vedle ní znuděně a zajímavě. Představovala jsem si,
jak bude v článku vypadat moje jméno, v patkovém písmu se
silnějšími nožičkami. Rozhodla jsem se, že se příště budu snažit
Melissu ohromit víc. Okamžitě poté, co mi přišel e-mail, volala Bobbi.
Viděla jsi ty fotky? ptala se. Asi jsem se do ní zamilovala. Držela
jsem v jedné ruce telefon a druhou jsem se snažila přiblížit Bobbiin
obličej. Fotografie měla vysoké rozlišení, ale i tak jsem zoomovala,
dokud nebyla rozostřená na pixely. Možná jsi jen zamilovaná do
svýho obličeje, řekla jsem. Že mám krásnej obličej, neznamená, že
jsem narcis. Nechala jsem to bez odpovědi, zabývala jsem se ještě
stále zoomováním. Věděla jsem, že Melissa píše pro několik
literárních portálů a její články a fotky na webu dost kolujou. Napsala
slavný článek o Oscarech, který všichni každoročně sdíleli. Někdy
psala i lokální příspěvky, například o malířích, kteří prodávají svá

díla v dublinských ulicích, nebo pouličních hudebnících v Londýně.
Texty byly vždycky doprovázeny nádhernými a působivými
fotografiemi, dotvářejícími osobnost dotyčných umělců. Zobrazila
jsem si znovu celou fotku a pokusila se podívat na svůj obličej, jako
bych se na sebe koukala poprvé na internetu cizíma očima. Byl
kulatý a bílý, obočí jako dvě převrácené závorky, oči odvrácené od
objektivu, skoro zavřené. I já jsem viděla, že mám osobnost.
Odepsaly jsme, že nás to těší, a ona nás pozvala na večeři,
abychom to probraly a aby pořídila další fotky. Požádala mě o nějaké
naše básně, a tak jsem jí poslala tři čtyři nejlepší kousky. S Bobbi
jsme rozebíraly, co si na večeři obě vezmeme na sebe, ale nakonec
jsme řešily jenom ji. Ležela jsem u sebe v pokoji a pozorovala ji, jak
se prohlíží před zrcadlem a kriticky si shrnuje a odhrnuje vlasy. Jak
jsi říkala, že ses do Melissy zamilovala, začala jsem. Spíš jsem se
do ní platonicky zabouchla. A víš, že je vdaná. Myslíš, že se jí líbím?
zeptala se Bobbi. Držela před zrcadlem jednu z mých bílých košil
z česané bavlny. Jak to myslíš, jestli se jí líbíš? Bavíme se vážně,
nebo jen tak? Nedělám si srandu, fakt si myslím, že se jí líbím. Jako
že byste měly mimomanželskej poměr? Bobbi se zasmála. S jinými
lidmi jsem obyčejně věděla, jestli je mám brát vážně, nebo jestli
jenom vtipkujou, ale s Bobbi to nešlo. Nikdy nemluvila úplně vážně
a nikdy nic nemyslela jen tak z legrace. Výsledkem bylo, že jsem se
naučila zenově přijímat všechny ty divné řeči, které vedla. Dívala
jsem se, jak si svléká blůzu a bere si bílou košili. Vyhrnula si pečlivě
rukávy. Dobrý? zeptala se. Nebo strašný? Dobrý. Vypadá to super.

2
Ten den, kdy jsme jely k Melisse, od rána pršelo. Seděla jsem
v posteli a psala básně; mačkala jsem u toho enter, kdykoli mě
napadlo. Pak jsem rozevřela žaluzie, přečetla si na internetu zprávy
a vysprchovala se. Z mého bytu vedly dveře na dvůr, na kterém
bujela zeleň a v opačném rohu rostla okrasná třešeň. Teď už byl
skoro červen, ale v dubnu její hebké květy zářily jako konfety.
Sousedé měli miminko a to v noci občas brečelo. Bydlela jsem tu
ráda. S Bobbi jsme si ten večer daly sraz ve městě a nasedly na
autobus do Monkstownu. Když jsme hledaly cestu zpátky do domu,
připadala jsem si, jako bychom hrály hru na rozbalování dárku.
Řekla jsem to Bobbi a ta se zeptala: A je tohle už cena, nebo jen
další vrstva papíru? Vrátíme se k tomu po večeři, odpověděla jsem.
Zazvonily jsme a otevřela nám Melissa s foťákem pověšeným přes
rameno. Poděkovala nám, že jsme přišly. Výmluvně se usmívala,
možná se tak tvářila na všechny objekty focení, jako by říkala: Nejsi
pro mě jen tak ledajaký člověk, jsi můj nejoblíbenější. Věděla jsem,
že se později závistivě pokusím tenhle úsměv nacvičit před
zrcadlem. Zatímco jsme si věšely kabáty, vyrazil na nás ze dveří do
kuchyně kokršpaněl. V kuchyni její muž krájel zeleninu. Pes
nadšeně vyskočil na židli a deset dvacet sekund štěkal, než ho Nick
okřikl. Dáte si obě víno? zeptala se Melissa. Jasně, kývly jsme
a Nick nám nalil. Od našeho setkání jsem si ho vyhledala na inter-
netu, hlavně proto, že osobně jsem se se žádnými dalšími herci
nesetkala. Vystupoval především v divadle, ale hrál i v několika
seriálech a filmech. Před pár lety byl dokonce nominován na nějakou
známou cenu, ale nedostal ji. Narazila jsem na celou sbírku foto-
grafií, na kterých byl svlečený do půl těla, na většině vypadal mladší,
vylézal zrovna z bazénu nebo se sprchoval v seriálu, který už dávno
skončil. Na jednu fotku jsem Bobbi poslala link s komentářem: trofe-
jní manžel...
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Jak jste se dopracovala k přehled-
nému a výstižnému stylu? Je pro
vás přirozený nebo je výsledkem
vašich zkušeností z četby? 

Je těžké vědomě charakterizovat
určitý styl. Zjistíte, že nějak píšete 
a analyzovat to, jak jste k tomu
dospěli, můžete až zpětně. Ale nikdy
si nejste vědomi, proč to tak je. Pravděpodobně to vyplývá z druhu
knih, které mě přitahovaly a já je ráda četla. Na jedné straně je
takový typ prózy, o němž byste mohli říci, že je charakterický pro
Hemingwaye. Líbí se mi americký styl prózy z poloviny minulého
století. Ale pak dalším prvkem autorského stylu je vědomá snaha 
o dosažení určité osobitosti. Pozoruji to u současných spisovatelů
jako je třeba Ben Lerner. A zase se nemůžete bezvýhradně inspiro-
vat. Je to také o tom, jakou úroveň vědomí začleníte do slovníku
vypravěče. Stejné je to u autorských fikcí, u nichž nelze hledat hrani-
ci mezi románovým hrdinou a autorem. Proto při setkáních se
čtenáři často opakuji, že Frances dostala jiné jméno a dělá věci,
které jsem nikdy nedělala. Což neznamená, že z textu není jasné,
jaký postoj k ní zaujímám.

Román Rozhovory s přáteli jste napsala v ich formě. Existuje
nějaká korelace se stylem knihy? 

Když autoři přemýšlejí o psaní v první osobě, často řeší, jak zpodob-
ní proud vědomí. Obvykle volí poměrně krátké věty, a děj není zvlášť
lyrický. Kolik to má společného s Frances a její psychologickou
přítomností v knize? Je v roli vypravěče a myslím si, že mluví 
o konkrétní kulturní pozici, kterou jako studentka umění zaujímá.
Studuje kulturní teorii a z tohoto pohledu se dívá na svět a tím i na
beletrii. 

Rozhovory s přáteli jsou čtivou
knihou. Je to až neuvěřitelné,
protože je také hodně o teorii 
a politice.

Je to zajímavé, že? Pro mě stejně.
Někdy si myslím, že to možná zasahu-
je publikum, které nemusí nutně znát
texty, které ovlivňují styl. 

Jedním z úskalí románů napsaných v ich formě je to, že je lidé
považují za autobiografické. Setkala jste se s tím i v Roz-
hovorech s přáteli? 

Ano, setkala. Třeba když jsem byla pozvána do RTA do pořadu
Snídaně s rozhlasem a Ryan Tubridy se mě zeptal:  „Už jste někdy
měla poměr s manželem své přítelkyně?“ Já myslela, že budu
hovořit o své knize a místo toho jsem dostala dotaz na můj sexuální
život. Odpověděla jsem: „ne“a uvědomila si, že jsem udělala chybu.
Měla jsem říci: „Ale to není vůbec tvoje věc“.

Jistě...

Zdá se mi, že jsem vyznění knihy ovlivnila částečně tím, že jsem její
děj spojila s některými událostmi mého života. Neměla jsem poměr
s ženatým mužem. Celá věc je fikce, i když nic nelze považovat za
úplně smyšlené. Frances se pohybuje ve stejných sociálních
vrstvách jako já. Její reakce na životní podněty se v mnoha směrech
shodují s mými, takže by bylo ode mě velmi nepoctivé předstírat, že
to se mnou vůbec nesouvisí. Mohlo se to tedy odehrát ve skutečném
životě? Vypadá takto klasické cizoložství? Nepochopení vzniká,
pokud někdo zapomene, že čte román a že v životě se to mohlo
odehrát jinak. Z tohoto důvodu se bavím, když si lidé myslí, že
popisuji zážitky ze skutečného života.

Sally Rooneyová (narozena

r. 1991 v Dublinu) patří na-

vzdory svému mládí mezi

nejoceňovanější současné

irské autory. Vystudovala an-

glistiku na Trinity College 

v Dublinu; na studiích se

věnovala i politologii a debat-

ním soutěžím. Tyto tři zku-

šenosti – literaturu a umění,

politický přehled a schopnost

argumentace – výborně zu-

žitkovala právě ve své pr-

votině, románu Rozhovory 
s přáteli (2017). V roce 2018

pak vyšel její druhý román

Normální lidé (Normal Peo-

ple), který byl nominován na

prestižní Man Bookerovu

cenu a jehož české vydání

rovněž připravujeme.

Děj knihy jsem spojila
s některými událostmi

z mého života
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Proč lidé považují některé
knihy za autobiografické? Je
to nějaká fascinace touhou
poznat autora mimo text?

Myslím, že taková forma
reakce na knihu je o něco
častější u spisovatelek než 
u autorů – mužů. Zažíváme
doslova šílenství při odha-
lování, kdo je skutečná Elena
Ferrante. Jako by to bylo
důležité pro pochopení jejich
knih nebo je to proto, že kdosi

zastává názor, spisovatelky nejsou schopny autentické tvorby? Jako
by byly pouhými objekty, kolem nichž se věci dějí, a ony je pasivně
pozorují a poté zapisují. Ale ve skutečnosti to nevymýšlejí, což je 
v podstatě úkolem spisovatele. Mám tedy pocit, že mě to připravuje
o úspěch, protože jsem „jen“ zaznamenala, co se stalo v reálném
životě bez schopnosti fabulace. Ale i kdyby se mi každá jedna věc,
o níž píšu v knize,  stala, musela jsem ji tvůrčím způsobem zformo-
vat do vyprávění. Nejde o to, zda se rozhodnu potvrdit nebo popřít,
že je děj založen na mém životě, ale že už položením této otázky se
vytvoří myšlenka, že život se vlévá do umění bez zprostředkujícího
vlivu. Ale tak to není. Můj život není zvlášť zajímavý. Někteří lidé ho
mají mnohem bohatší, až fascinující, ale proměníte ho ve vyprávění
nebo ne?

Rozhovory s přáteli jsou románem o mluvení. Postavy spolu
komunikují prostřednictvím e-mailů, dopisů i osobně, což je
naprosto přirozené… 

Jak víte, trávím hodně času psaním e-mailů svým přátelům. A dělám
to sama za sebe. Snažím se něco sdělit někomu, komu důpvěřuji.
Stejně tak chci věřit i čtenáři. Tohle je můj hlas. Frances samozřejmě
nejsem já, ale hlas, kterým promlouvá v knize, není odlišný od hlasu,
který používám v chatu a e-mailu. A my víme, že je básnířkou, ale
jediné, co jsme si mohli přečíst, jsou její e-maily a zprávy. Jde 
o texty, které produkuje svým hlasem, a jsou součástí jejího psaní, 
i když nejde o „kreativní psaní“. Takže si myslím, že velká část mého
stylu se určitě vyvinula psaním e-mailů.  Kniha samotná je téměř
jako jeden z těchto e-mailů. 

Frances se vrací k rozhovorům s Bobbi, které má uložené.
Připomíná to nějaký druh deníku…

Ano. A je to zajímavé, protože máme dojem, že deník je individuální
a intimní. Zatímco v knize  jde o dialog dvou lidí, kteří cítí, že text je
vlastnictví obou. Pokud by Bobbi četla stejné pasáže, cítila by se
stejně jako jejich tvůrce Frances. Platí to pro celou knihu, což
znamená, že jde především o vztahy, o rozvíjení smysluplných
vztahů ve skupině nebo v komunitě, rodině. Myslím, že kdyby si
Frances psala deník, našli bychom tam spíš úvahy o vztahu s jinými
lidmi, než popis osobních zkušeností...

Psala jste si také deník?

Ne. Ale do svého blogu jsem každý den zaznamenávala, co jsem
četla, nebo psala, případně nějaké úvahy nebo komentáře 
k událostem ve světě. Zřídila jsem si zvláštní sekci pro rodinu 
a přátele, což bylo, jako kdybych ten den šla s někým na kávu 

a povídali si o všem možném. Pomohlo mi to trochu víc si organizo-
vat myšlenky. 

Frances je dvacet jedna let, že? A rozdíl mezi jednadvaceti 
a osmnácti je v tomto věku obrovský…

To je pravda. Když jsem začala psát rozhovory , bylo mi třiadvacet,
takže rozdíl mezi Frances a mnou byl malý. Zatímco dvacet šest 
a osmnáct je jako ... Kdybych se setkala s osmnáctiletým, nevěděla
bych ani o čem s ním mluvit. Takže je to mnohem větší skok zpět 
v čase.

Řekněte mi, jak se vám podařilo popsat vztah Frances s jejím
otcem. Když vešla do domu, kde vyrůstala a kde teď otec žil,
našla ho v zoufalém stavu. Zápach, spousty much a přetékající
koše na odpadky. Pak jí otec zavolá, je opilý a naznačuje
sebevraždu. Přesto nevidíte Frances přemýšlet o těchto věcech
ve stejné míře, jako by uvažovala o svém vztahu s Nickem, nebo
dokonce s Bobbi. Je to dáno neochotou ze strany Frances,
nebo tím, že nedokáže strávit tyto věci
natolik, aby o nich byla schopna
přemýšlet?

Myslím, že je to pravděpodobně obojí.
Do jaké míry Frances neví, kolik
emoční energie investovat do někoho,
kdo by pro ni nebyl dobrým otcem.
Popisuje svůj vztah k němu během
dospívání jako chůzi po skořápkách, kdy se
musí neustále obávat, že řekne něco špatně
a rozruší ho tím. Do jisté míry chce
být na něm emočně nezávis-
lá a neobávat se, že každý
den přinese novou krizi, že se zase opije nebo zmizí. Rozhodne se,
že nehodlá emocionálně investovat do někoho, kdo toho není
hoden. Takže se o tom hrozném telefonátu s tátou, který zněl
sebevražedně, příští ráno vůbec nezmíní, a bez skutečného důvodu
se rozejde s Nickem.  My opravdu nechápeme, proč to dělá, ale
tušíme, že to může souviset s rodinnou událostí, o níž se nezmínila.  

To je pravda. A v mnoha takových případech může být Frances
docela agresivní…

Ano. Myslím, že si to nese z dětství jako sebeobranný postoj proti
rodiči, který byl občas tak děsivý. Poté v dospělosti ho promítá 
i směrem k Bobbi nebo Nickovi a stane se vůči nim téměř
nepřátelskou. Ale je zatím jen snaha chránit sebe samu. Myslím, že
pro některé čtenáře může být těžké ji pochopit. Projevuje se totiž
jako hodně chladná, což pochází z docela obtížného dětství.

Je zajímavé, že když Francesčina nemoc dospěje do nejhoršího
stádia a ona trpí velkými bolestmi, obrátí se k evangeliu 
a nachází útěchu v kostele. Přemýšlí o náboženství, ale nikdy 
o tom nemluví s lidmi kolem sebe. Obává se jejich reakcí? 

Myslím, že výchozí pozice Frances je nezmiňovat se o svých pro-
blémech, i když tráví celou knihu mluvením, což se zdá být 
v rozporu. Hodně hovoří s Nickem o jeho dětství a o tom, co cítí 
k jiným lidem, o jeho vztahu s Melissou. Ale ve skutečnosti se jí
nelíbí otevírat se ostatním nebo mluvit o sobě. A přestože kře-
sťanství pojímá upřímně, obává se, že by si lidé z ní mohli dělat
legraci.
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Ale vy tuto myšlenku tak jednoduše neopouštíte…? 

Přesně tak. Frances čte jedno z evangelií, v němž Ježíš mluví proti
rozvodu, a o tom, že by nikdo neměl vstoupit mezi muže a jeho
manželku, a Frances je jako „oh, depresivní“ (smích). Takže tato
pasáž je pro ni vodítkem, když se ocitne uprostřed aféry cizoložství,
a nemůže opravdu říci svému ženatému příteli: „Ach, nemyslím si,
že Ježíš toto celé naše uspořádání skutečně schválí“. Je to zvláštní
uvažovat o něčem podobném, když jste v tom hluboce zaintere-
sováni. 

Ona se však obrací k náboženství, když má bolesti nebo utrpe-
ní. Existuje korelace, že?

Jo, rozhodně. Zajímavé na evangeliích je to, že můžete otevřít kte-
rékoli z nich na náhodné stránce a pravděpodobně zjistíte, že Ježíš
uzdravuje nemocného. Nejspíš v tom byl smysl náboženství, které
nyní téměř zcela chybí v životě mladých lidí, hlavně pokud jde o jeho
etický apel. Nemyslím ve smyslu nadpřirozeném, ale filozofickém.
Jak se lidé utěšují v období nesmírného utrpení? Kapitalismus ve
skutečnosti nemá odpověď. Volný trh vám nepomůže, tak jaká je
náhrada toho, co kdysi bylo náboženství? Dává mi smysl, aby se
Frances vrátila zpět k původnímu zdroji, kterým bylo právě nábožen-
ství. 
Bobbi pochází z privilegovaného prostředí, zatímco Frances se
často cítí osamělá. Ať už je to ve společnosti lidí, kteří jsou bohatí,
nebo lidí ze svého vlastního prostředí. Je si vědoma toho, jak je
oddělena od obou skupin lidí.  

Vyplývá to z jejího pocitu nejistoty nebo jste měla na mysli
třídní rozdělení? 

Je to pozice mezi třídami, což znamená, že je ve skutečnosti spo-
lečensky mobilnější než ostatní, ale chybí ji pocit sounáležitosti. Už
se nemůže pohodlně přiřazovat k lidem z prostředí svých rodičů
nebo dokonce v některých případech ke svým rodičům. Už vlastně
neví, jak s nimi mluvit, s jakým přízvukem by s nimi měla komuniko-
vat. Je tu něco, co jí překáží ve vztahu zejména k jejímu otci. Skoro
jako by už nerozuměla jeho existenci. A Frances říká, že nikdy
přesně neví, jak mluvit s řidiči taxi, protože nechce, aby si mysleli, že
je super bohatá, když není. Takže se necítí dobře ani u bohatých lidí.
Nikdy nemůže relaxovat s osobami, pocházejícími z privilegovaného
prostředí. Ale dobře se necítí ani v prostředí, z něhož vzešla. Když
bychom mluvili o třídách, může to být zajímavé, protože třída v mar-
xistické teorii je definována vztahem k výrobním prostředkům 
a Frances nevlastní žádný majetek. Nemá ani řádnou práci. Na
konci knihy žije v Dublinu za minimální mzdu. Ve skutečnosti je tedy
striktně řečeno zařazena do třídy proletariátu. Nic nevlastní. Nemá
žádný kapitál ani majetek, dokonce ani dům, ve kterém žije. Ale 
z kulturního hlediska se některými znaky identifikuje s třídou
buržoazie.  Je na cestě k získání vysokoškolského vzdělání a možná
si i nadále bude rozšiřovat akademickou kvalifikaci. Ale také může
skončit nezaměstnaná, jako mnoho jiných s magisterským nebo 
doktorským titulem. V tomto smyslu žije v nejistotě, což se projeví,
když jí její otec přestane měsíční příspěvek…
Těžko pochopit, aniž bychom znali sociální situaci hrdinky. Myslím,
že když čtou knihu Američané, považují Frances za příslušnici privi-
legované třídy. Rodiče jí platí vysoké školné, Frances také dostává
grant na pokrytí dalších školních poplatků, takže poměrně malý

měsíční příspěvek nemůže být až tak důležitý. Ale skutečnost je jiná.
Frances je v obtížné situaci a pozná, co je to hlad. Nemá dost peněz
na to, aby si koupila alespoň základní potraviny. Ano, četla Michela
Foucaulta, ale pokud si nemohla dovolit šunkový sendvič, tak čím
byla privilegovaná? Myslím, že jde o typický střet mezi identitou třídy
a materiálními možnostmi. 

O privilegovaných jste se zmínila i v rozhovoru pro Vogue, ve
kterém jste řekla: „Postavy hodně četly a kulturně jsou velmi
gramotné, ale nejsou to skutečně privilegovaní lidé. Nick a Me-
lissa mají pěkný dům, ale nelze je jen pro to považovat za dravé
kapitalisty…“ Myslíte si, že je třeba rozlišovat mezi různými
formami privilegií?

V rozhovoru pro Vogue jsem se snažila říci, že reakce lidí na knihu
jsou značně různorodé. Kniha určitě zobrazuje část společnosti, 
k níž mnoho lidí nemá přístup, a to nejen pokud jde o hmotnou
stránku. Kolik lidí si může dovolit vzít si měsíc volna a prožít ho ve
Francii, i když se ubytujete v domě, který patří příteli?  Ale i pokud
jde o kulturní záležitosti. Kdo se může zapojit do diskusí se studenty
o dekonstrukci, jak ji formuloval francouzský filozof Jacques Derrida.
Ale tím netvrdím, že lidé z různých tříd jsou o něco méně intelek-
tuálně schopni zapojit se a porozumět těmto diskusím, což dokazuje
zrovna Frances, jen proto, že nepochází ze zvlášť bohatého
prostředí. Ale ne každý má přístup k institucím, které vám umožňují
vstoupit do tohoto světa. V tomto smyslu kniha zjevně zobrazuje
privilegovaný svět.  

Už jste se zmínila o životě v nejistotě, ale jak mohou žít lidé 
s pocitem stability, když většina této generace vykonává práci,
s níž se nedokáže identifikovat. Neexistuje pocit, že je součástí
solidární pracovní komunity, je motivace k povýšení, k osobní-
mu růstu...

Lidé necítí, že smyslem života může být jejich práce. Můžete ji ztratit
v podstatě kdykoli si šéf usmyslí, neexistuje záruka, že se vlastní pílí
prosadíte někdy do lepší pozice. Za této situace nelze očekávat, že
někdo bude považovat práci za smysluplnou.  

Jak se vám žije v Dublinu? Líbí se vám tu? 

To je vlastně něco, co jsem chtěla zmínit v souvislosti s nejistotou
Frances. Necítím se jako občanka Dublinu. Nepocházím odtud, ale
celý svůj dospělý život jsem strávila zde. Když se vracím na
Castlebar, nemám pocit, že je to opravdu můj domov, takže jsem 
v takové pozici, jako bych nepatřila na žádné místo. V mnoha
ohledech Dublin miluji, ale trh s byty je zde tak šílený, že to do
budoucnosti moc jistoty nedává. Ale to už bychom se dostali rámec
tohoto rozhovoru. 

(Ze zahraničních pramenů)
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Paul Finch
KOŘIST
Na jihu Anglie se událo několik bizarních, nicméně velmi
fatálních nehod. Mladý milionář se štěstím vyvázl utonutí,
aby po několika týdnech uhořel ve vlastním voze. Na tři
zlodějíčky ujíždějící v ukradeném autě zaútočili štíři...
Takovýchto nešťastných náhod se během krátkého času
událo snad až příliš mnoho. Podezřele mnoho. A tak je 
k případu povolán detektiv Mark Heckenburg.
Policajtský instinkt Heckovi napovídá, že mezi těmito
neobvyklými úmrtími musí být nějaké pojítko. Jeho teorii
potvrzuje fakt, že počet obětí stále stoupá. Teď už si je
Heck jistý: nebyly to náhody, ale promyšlené činy. 
Někdo rozehrál opravdu morbidní hru.
Kdo má být další kořist? Možná samotný Heck...

Překlad: Zuzana Pernicová
Vázaná, 360 stran, 369 Kč, ISBN: 978-80-7498-326-9

https://www.dominoknihy.cz/napeti/koristZakoupit můžete zde

Ukázka z knihy a rozhovor s autorem na dalších stranách

Rád bych se setkal s Charlesem Dickensem. 
A to nejen proto, že napsal úžasné romány
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1. kapitola
Dazzer a Deggsy na všechny zvysoka kašlali. Nebo to aspoň
tvrdili, když se na pařbách vytahovali před kamarády nebo když je
chytili poldové a snažili se v nich probudit výčitky svědomí. Prostě
dělali to, co dělali. Neubližovali lidem naschvál, ale když se jim
někdo připletl do cesty, měl prostě pech. Kradli auta pro zábavu.
Bylo to jejich hobby. A chystali se je krást dál, protože to prostě
byla bezvadná sranda. Nenechají si ji kazit, a jestli někoho vytočí,
že mu z jeho plechového miláčka udělali hromadu šrotu, tak co?
Dazzerovi a Deggsymu to bylo šumafuk. Dnešní večer se zdál
zvlášť příhodný. Nijak extra nemrzlo, což byla škoda. I když to
Dazzerovi a Deggsymu hlava nebrala, našli se pitomci, co vylezli
ven, a když uviděli trošku náledí a sem tam nějakou sněhovou
vločku, nechali pět minut běžet motor s klíčky zastrčenými
v zapalování a vrátili se domů na čaj. To pak stačilo hupsnout
za volant a odsvištět. No ale dneska byla aspoň mlha a lezavo,
a navíc se teď koncem ledna brzy stmívalo, takže se venku
nebude poflakovat moc lidí, co by jim kazili zábavu.
Ne že by lidi měli sklony kazit Dazzerovi a Deggsymu zábavu. Ten
první byl na svůj věk vysoký, asi metr osmdesát, a pořádná
vazba. Blond vlasy nosil na temeni úhledně ulíznuté a kolem
dokola sestříhané na kratičkého ježka. Nebýt akné, vypadal by se
svými hrubými rysy na osmnáct, devatenáct, možná i na dvacet –
a ne na svých skutečných šestnáct. Dneska vás ovšem klidně
zmlátí do bezvědomí i šestnáctiletý kluk, když si troufnete křivě se
na něj podívat. Dazzerův parťák, Deggsy, na svůj věk vypadal
spíš, i když ve zkaženosti za Dazzerem nijak nezaostával. Byl
menší a hubenější, měl špičatý obličej a byl hrdým vlastníkem
nedomrlého kníru. Mastnou černou kštici obvykle schovával pod
starou špinavou kšiltovkou, na které dávno odřené logo nahradila
písmena načmáraná oranžovým zvýrazňovačem. Hlásala: Naser
si. Dohromady se zmohli s bídou na nějakých třicet let životních
zkušeností, ale přesto si už stihli osvojit arogantní houpavou
chůzi a bojechtivý výraz světáků, kteří se vyznají a vůbec

nepochybují, že jim svět dluží všechno, co si pro sebe urvou.
Kolem deváté zmerčili první terč – hatchback Volkswagen, který
si o pozornost přímo koledoval. Podle poznávací značky byl starý
a i na pohled byl v dezolátním stavu, špinavý, s prorezivělými blat-
níky a karosérií plnou promáčklin, ale jinak ve všem vyhovoval.
Drahý bourák se dneska skoro nedá ukrást. Špičkové modely se
staly výhradní doménou zločineckých profíků, kteří vydělávají
majlant na tom, že je šlohnou a obratem prodají. Když se chcete
prostě jen pobavit, musíte se spokojit se zbožím nižší kvality. Ale
má to i svoje výhody, protože když zasviníte ulice nějakým tím
šrotem, poldové ho sice odtáhnou, ale vyšetřování většinou
nechají plavat. A tenhle starý volkswagen navíc stál na šikovném
místě, kam nedosáhnou záběry pouličních kamer. Dazzer
a Deggsy si dali práci, aby si taková slepá místa vytipovali.
Pozorovali vůz zpoza rohu a rozhlíželi se, jestli někde nezahléd-
nou pohyb, ale mdlý svit osamělé sodíkové lampy zachycoval jen
odhozenou plechovku od piva a pár cárů papíru třepotajících se
ve slabém větru. Přesto vyčkávali. Na tomhle fleku se jim už
několikrát zadařilo – byla to úzká ulička mezi vysokou cihlovou zdí
a zadními trakty starých obchodů. Končila třemi betonovými
patníky. V noci tu bývalo liduprázdno; v domech nad obchody
nikdo nebydlel a dokonce i ve vlídnějších obdobích, než je
lednová slota, tu vládla tma a špína. Ale ta šikovná příležitost tolik
bila do očí, že se Dazzer a Deggsy chovali obezřetněji než jindy.
Už jen proto, že se tady auta kradla i dřív, působil ten zaparko-
vaný vůz divně. Copak se lidi jakživa nepoučí? Možná že ne. Ale
kdoví, jestli za tím není něco víc. Krámy byly v žalostném stavu;
přes den jich fungovalo jen pár, na většině ostatních visela cedule
K pronajmutí a některé byly dokonce zabedněné, jako by je
nájemci zrovna vyklidili. Zaplať pánbůh za hospodářskou recesi.
Dazzer a Deggsy se odhodlali přistoupit k akci. Kráčeli ne-
bojácně, ale opatrně, připraveni okamžitě zareagovat na jakýkoli
zvuk – ale neozval se žádný výkřik a ze setmělých vchodů nikdo
nevyšel. Volkswagen byl samozřejmě zamčený, ale Deggsy měl
s sebou šroubovák a otevřít dvířka u řidiče mu netrvalo ani pět
vteřin. Alarm se nerozhoukal, přesně jak u takové kraksny před-
pokládali; byla to další výhoda okrádání chudších. S tlumeným
hihňáním naskočili dovnitř, načež zjistili, že sloupek řízení se stal
obětí útoku už někdy dřív – pohromadě ho držela stříbřitá izolační
páska. Pár šmiknutí Dazzerovým nožem a dostali se, kam po-
třebovali. Dokonce i potmě a v rukavicích zručně spojili drátky.
Motor naskočil. Rozchechtali se a šlápli na plyn. Dneska byla
s řízením řada na Dazzerovi a Deggsy se vezl, ale vyšlo to na-
stejno – jakmile se ocitli za volantem, řídili jeden i druhý jako
šílenci. Bezhlavě se hnali ulicemi, vybírali zatáčky smykem, až
pneumatiky kvílely, na křižovatkách ignorovali červenou i stopku.
Kolize s jinými účastníky silničního provozu se nekonaly;
v protisměru skoro nic nejelo. Pomocí ruční brzdy vybrali po dvou
kolech zatáčku na jindy hodně rušné křižovatce, až je zahalil
smrad spálené gumy. Znova dupli na plyn a ujížděli po A246 ven
z města. Nádrž měli do půlky plnou a před sebou silnici rovnou
jako pravítko. Třeba dojedou až do Guildfordu a tam si ukradnou
jiné auto na cestu domů. Momentálně si jízdu naplno užívali.
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Zpátky to vezmou jinudy, postaví do pozoru pár sídlišť a ohoblují
barvu z kdejakého luxusního fára, které majitel nemoudře nechá
na ráně. Před nimi se náhle vyloupl rozkopaný úsek vozovky.
Dazzer zavýskal, prosvištěl jím s volkswagenem plnou rychlostí
a katapultoval dopravní kužely na všechny strany; jeden prolétl
arkýřovým oknem domu u silnice a vysypal sklo. Skosili ještě
dopravní značku „Držte se vlevo“ a sadu přenosných reflektorů,
od kterých při dopadu vybuchovaly gejzíry jisker. Asfalt před nimi
ubíhal do dálky. Řítili se stotřicítkou, stopadesátkou, skoro
stošedesátkou a nechávali se unést svou vlastní odvahou;
soustředili se výlučně na světelný tunel, který před nimi otvíraly
čelní reflektory. Když se ocitnete
v takovém stavu mysli,
padnou všechny zá-
brany. 
Z euforie po-
hrdající smrtí

mohlo ty dva vytrhnout jen něco
naprosto nečekaného – a přesně to se stalo
přibližně po sedmi minutách jejich úplně poslední
jízdy v kradeném autě. Kus za městem škrtli
ve stopětatřicítce o obrubník. To by samo
o sobě nebyl problém, jenže Deggsym, který
zrovna vytáhl z kapsy bundy
mobil, aby
si jejich 

nejnovější eskapádu nafilmoval, to smýklo tak prudce, že mu tele-
fon upadl. „Do prdele!“ zanadával a šátral po něm. Chvilku ho
nemohl nahmatat – na podlážce se povalovala spousta odpadků
–, a tak si pomocí zubů stáhl rukavici a zalovil pod sedadlem
holou rukou. Tentokrát přístroj našel, ale když zvedl ruku, zjistil,
že našel ještě něco dalšího. Přichytilo se mu to k zápěstí. V první
chvíli si myslel, že se asi otřel o nějaké staré boty a upatlal se
krémem nebo barvou. Ale kdeže. Vzápětí ucítil na zápěstí váhu
a nepříjemné škrábání v místech, kde se ho to zřejmě drželo.
Ještě pořád si neuvědomoval, co to je, dokonce ani když si zvedl
ruku blíž k obličeji — ale nebylo divu, protože Deggsy do té doby
viděl štíry jenom v televizi. A ani v televizi nikdy neviděl štíra s tak
světlým a lesklým krunýřem, jako měl tenhleten – v zákmitech
světla pouličních lamp se blýskal jako vyleštěná kůže. Od hlavy
ke špičce ocasu měřil přinejmenším dvacet centimetrů a ocas měl
bojovně stočený. Klepítka, která si velikostí nezadala s krabími,
zvedal v obranném gestu. To nemůže být pravda, pomyslel si
Deggsy jako ve snu. Není to hračka? Určitě je to hračka. Jenže
pak ho štír bodl. Deggsy zpočátku vnímal spíš šok než bolest,
i když to bylo, jako by mu někdo zapíchl do masa rozžhavený
napínáček. Jenže bolest kvapem rostla; ruka mu napřed zmrtvěla
chladem a vzápětí ji naplnil spalující oheň a dál se rozhoříval – až
se Deggsy hystericky rozječel. Setřepl tu osminohou příšernost
zpátky na zem, jenže to už sebou na sedadle mlátil a svíjel se

s ústy plnými pěny. Pokoušel se
rozepnout bezpečnostní pás,

který ho najednou hrozně
škrtil. Dazzerovi připadalo,

že kámoš dělá tyátr,
a okřikoval ho, ať mu
nepřekáží při řízení. 

Jenže vtom mu něco přistálo
na rameni. I když sebou vůz
divoce smýkal, pomaloučku,
trpělivě se to spouštělo
na hedvábném vláknu,
a když se k tomu otočil,

napjalo se to a chňaplo ho
to, jako by ho sevřela ruka.

V halucinogenním
míhání pouličních svě-

tel letmo zahlédl nápad-
né tygrovité pruhování
a démonické složené oči,

které na něj zblízka
zíraly. Kousnutí

do krku ho zasáhlo
jako úder pěstí.

Celé tělo se mu
zkroutilo v křeči
a bezděčně sešlápl

plynový pedál až k podlaze. Poraněné
místo vzápětí znecitlivělo, ale všude

jinde jím projížděly výšlehy palčivé bolesti. Ani
jeden z mladíků si nevšiml, že auto vyjíždí na násep. Motor vyl,
od pneumatik se kouřilo a kolem se rozlétávaly vyrvané drny.
Nahoře vůz prorazil dřevěný laťkový plot a skutálel se dolů
křovím; po sérii kotrmelců přistál koly vzhůru na hluboko
zaříznuté venkovské silničce. Nadlouho se rozhostilo skoro úplné
ticho; ozývaly se jen občasné steny zkrouceného kovu a praskli-
nami v pomačkané karosérii syčivě unikala pára. O dvou
otřesených postavách uvnitř se dalo jen stěží říct, že jsou naživu,
přestože ještě dýchaly – byly polámané, potlučené a zakrvácené
a navíc paralyzované křečí. Vnímaly okolí, ale nedokázaly
vzdorovat, když se z koutů a štěrbin vyplazili miniaturní tvorové
vypuzení havárií a rozběhli se po jejich zubožených teplých
tělech. Deggsy měl nadobro ztuhlou čelist; když se k němu zase
přidružil ten světlý štír a pomalu se po něm sunul
na článkovaných nožkách, nezmohl se na hlasitý protest,
dokonce ani na zamumlání nebo neartikulovaný řev. Štír se mu
nakonec uvelebil na obličeji a zdálo se, že soustředěně uvažuje.
Pak ho popadl jedním klepetem za nos a druhým za levé ucho,
zase vztyčil ocas – a zabodl mu jedový osten hluboko
do vytřeštěné oční bulvy.

...
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Prozraďte nám něco o sobě, kde jste se narodil, jakého jste
dosáhl vzdělání, čtenáři jsou také zvědaví na váš rodinný
život…

Narodil jsem se ve Wiganu a většinu svého života jsem zde
strávil. Chodil jsem zde i do školy, doktorát z historie jsem získal
na Goldsmiths College, London University. Později jsem pracoval
na policejní správě ve Velkém Manchesteru, než jsem se začal
věnovat žurnalistice. Působil jsem v různých novinách v severní
Anglii, včetně Wiganského pozorovatele, Lancashire Evening
Post, St Helens Reporter a Manchester Evening News. Od roku
1998 se věnuji psaní na plný úvazek. Jsem vděčný za stálou
podboru své ženě Cathy, s níž brzy oslavím třicet let od svatby.
Stále žijeme ve Wiganu s našimi dvěma dospělými dětmi, Eleanor
a Harrym, a dvěma kokršpaněly, Buddym a Buckem.

Kdy a proč jste začal psát?

K psaní mě inspiroval můj zesnulý otec Brian Finch, který byl sám
spisovatelem. Ale skutečně se to stalo poté, co jsem opustil
policii. Hledal jsem novou kariéru. Miloval jsem žurnalistiku,
protože mě velmi bavilo popisovat, co jsem viděl a zažil. Ale také
jsem cítil, že bych měl vyprávět spoustu policejních příběhů. Můj
táta mě povzbudil, abych z nich vyšel, přidal fikci a zpracoval je
jako televizní drama nebo kriminální romány. 

Kdy jste se poprvé považovali za spisovatele?

To je velmi dobrá otázka. Jsem v pokušení odpovědět, že to byl
okamžik, kdy jsem se poprvé rozhodl, že chci psát, ale to by neby-
la pravda. Nejprve jsem začal dodávat náměty do televize, až
jsem zkusil scénář s názvem Knock Off Job. Trvalo to půl roku,
než si mě dramaturg zavolal. Vypadalo to, že ho můj text zaujal, 
i když jsem pojal podezření, že ho více zajímá má policejní
zkušenost než schopnost psát. Měl ale pravdu. Musím uznat, že
jsem byl jsem velmi nezkušený a mé drama vyznívalo syrově. Ale
postupně jsem se zdokonaloval, až se mé epizody začaly natáčet
a vysílat. Zároveň jsem psal a upravoval zpravodajské příběhy 
a psal krátké horrory a thrillery pro americké časopisy a antologie.
Docela slušně mě to existenčně zajišťovalo, takže asi  kolem roku
1995 jsem si začal uvědomovat, že se konečně stávám profe-
sionálním spisovatelem.

Kolik z vašich knih vychází ze skutečnosti?

Moje policejní thrillery jsou spíše autentické než realistické. Tím
myslím, že využívám své zkušenosti z doby, kdy jsem byl policis-
tou. Umožňuje mi to vytvořit životaschopný policejní svět, ve
kterém jsou postupy a protokoly přesvědčivé a postavy věro-
hodné. Do děje je však třeba přidat autorskou fantazii, aby
zápletky vytvářely napětí a čtenáře udržely u knihy. Skutečnost
takto dramatická nebývá.  

Musíte hodně cestovat, když sbíráte materiál pro své knihy? 

Cestuji pouze ve své fantazii. Přinejmenším je tomu tak v případě

Hecka. Myslím, že znám svou policejní praxi, takže obvykle řeším
detaily od svého stolu. Skvělý pomocník je také internet. Dřív jste
museli zajít do nejbližší knihovny, a tam potřebné vyhledat. Dnes
se k tomu dostanete pouhým stisknutím tlačítka na klávesnici
počítače. Ale někdy se cestování nevyhnu. Třeba když zpraco-
vávám děsivé příběhy založené na Cornishově folklóru, tak se
výletu dolů do Cornwallu nevyhnu. Ale jak si dokážete představit,
jde spíše o terapii než o fušku.

Co považujete za svůj největší úspěch?

Jsou to zřejmě romány s detektivem Markem Heckenburgem,
které vycházejí v nakladatelství HarperCollins. K dnešnímu dni se
prodalo více než půl milionu výtisků a práva se prodala do něko-
lika desítek zemí.

Popište nám v krátkosti děj románu Kořist.

Heck se vrací k jednotce Serial Crimes Unit po svém krátkém
působení na severu. Heckovu pozornost upoutá řada spíše
bizarních úmrtí na jihu Anglie. Brzy zjistí, že musí získat důvěru
svých dočasných kolegů a zároveň se musí spoléhat na jejich
podporu, aby mohl pokračovat ve vyšetřování. Heck se tedy snaží
přesvědčit své cynické kolegy, že v případu figurují temné síly 
a že zdánlivě nešťastná úmrtí, která vyšetřuje, jsou víc než pouhé
nehody. Snaží se podívat se na smrt z pohledu obětí a dojde 
k závěru, že existují dva zabijáci pracující jako tým poněkud
neortodoxními metodami.

Je někdo, s kým byste se rád setkal a proč?

Pravděpodobně s Charlesem Dickensem. A to nejen proto, že si
myslím, že napsal úžasné romány, že je jeden z mála spisovatelů,
po němž vlastně pojmenovali celé období dějin literatury, ale také
proto, že jde o mého předka ze strany matky mého otce. To by
učinilo každé takové setkání poněkud zvláštním.

Je něco, co byste chtěl svým čtenářům říct?

Pokud se vám některé knihy líbí, prosím řekněte to dalším lidem.
Tím pochopitelně nemyslím jen na své knihy, ale na všechny,
které vás oslovily. Ve věku internetu a e-knih je spousta možností,
jak se o svůj zážitek podělit. Dobré věci se mohou v chaosu
ztratit. Neváhejte napsat recenze, zmínit se o tom na svém blogu
a facebooku a jinde na sociálních sítích. V podstatě jde o to šířit
dobré zprávy.                                   (Ze zahraničních pramenů)



Po více jak šedesáti
letech od posledního

akademického vydání
nejznámější básně

české moderní
poezie, Máje Karla

Hynka Máchy,
vychází její nová

edice, kterou k vydání
připravil tým literár-

ních historiků a edito-
rů z Ústavu pro   čes-
kou literaturu AV ČR.

Kniha vydaná ve
spolupráci s naklada-

telstvím Akropolis 
v knižnici Kritická

hybridní edice přináší
knižní čtenářské

vydání textu s dopro-
vodným komentářem

a současně novou
digitální vědeckou

edici na příbalovém
DVD, jejíž součástí je

kompletní obrazový 
a textový materiál 

a další vědecký
aparát vztahující se

ke vzniku Máje. 

● Nová edice Máje vznikla na základě rozsáhlého badatelského výzkumu, který prověřil autorství 
   dochovaných pramenů (písmoznalecký a chemický výzkum), 
● digitální edice zpřístupňuje digitalizované prameny Máchova Máje, včetně unikátního dochovaného 
   kompletního autorského rukopisu, 
● digitální edice nabízí databázi všech knižních českojazyčných a překladových vydání Máje, 
● edice obsahuje transkripce rukopisů, různočtení, vysvětlivkový aparát, bohaté ediční komentáře atd.  



Na počátku nové vydavatelské iniciativy byla možnost
po mnoha desetiletích prozkoumat a reprodukovat
rukopis Máje, který je trvale v soukromém majetku.
Tento rukopis neměly k dispozici generace má-
chovských badatelů, a tak nebylo ani možné  důkladně
ověřit hypotézy o jeho autorství. Příslib dědiců
rukopisu Máchova Máje tedy otevřel cestu ke zjištění
autenticity tohoto Máchova rukopisu, na něž pak na-
vázal detailní průzkum znění zapsaného textu (včetně
škrtů) a následně další revize faktů historie textu (např.
otázka cenzury Máje nebo stanovení hypotéz o účelu
pořízení manuskriptu). S úkolem vydat Máchův Máj 
v nové kritické edici byl zase spojen průzkum vydava-
telské historie a různých edičních přístupů.  
Výsledkem těchto a dalších výzkumů podpořených
také grantem GA ČR je vydání Máje v Kritické hybridní
edici (KHE). Obsahem knižního čtenářského vydání je
pravopisně modernizovaný text, který doprovází apa-
rát zaměřený na dnešního čtenáře. V digitální vědecké
edici přináší nový svazek KHE nejen kvalitní faksimile
rukopisu, který byl poprvé a naposledy z originálu re-
produkován v roce 1916, a digitální kopie dalších dů-
ležitých pramenů, ale také nově pořízené přepisy
těchto pramenů, aparát a nakonec také vědeckou
edici Máje. Součástí digitální aplikace je též aktualizo-
vaná databáze dosavadních tištěných vydání Máje,
zahrnující nyní takřka 400 položek včetně překladů
Máje do více než dvaceti cizích jazyků. Další doku-
mentace k historii vzniku Máje, osudům básníka 
a údaje o další vydavatelské historii jsou přehledně
soustředěny na časové ose. 
Pro novou edici byla také kompletně inovována digitál-
ní platforma KHE. Změnou prošla architektura edice,
doplněny byly další funkce, zásadně inovován byl způ-
sob zobrazení kopií rukopisů i metody použité pro
transkripci manuskriptů. Kódování textu je nyní reali-
zováno v mezinárodním standardu TEI P5. 

Ediční a textologický výzkum k této edici shrnuje
monografie Michala Charypara Prameny Máchova
Máje. Fakta a hypotézy. Představuje podrobně
jednotlivé textové prameny Máje a přináší nové infor-
mace zejména o rukopisu Máje a o Máchově tzv.
Výkladu Máje. Mimoto na základě nových poznatků
rekonstruuje vznik Máchovy básně, tiskový proces včetně cenzury prvního vydání (1836) a mapuje pozdější ediční
historii Máje do dnešních dob. 

https://www.kosmas.cz/knihy/261412/maj/

Vstupní strana digitální edice 

Náhled transkripce

Rukopis Máje a jeho přepis 

Karel Hynek Mácha: Máj, edd. Michal Charypar, Jiří Flaišman, Michal Kosák. Praha, Ústav pro českou
literaturu AV ČR, v. v. i. – Akropolis 2019.  Brožovaná, 245 Kč, 148 stran + přílohové DVD s digitální
vědeckou edicí. 

Zakoupit můžete zde



Co je nového na Marco Polo

na spirále?
Skoro všechno! Předně máme
velmi praktický formát. Nový
Marco Polo spirála se nyní vejde
do každé příruční tašky či do
kapsy saka či bundy.
Pro lepší čtivost jsme také
změnili typ písma a přepracovali
jsme celý obsah a všechny texty.
Některé texty byly doplněny 
a některé naopak zkráceny. 
U každé doporučené památky
jsme přepracovali její hlavní
popis. Každá „Top cíle “ je
představena formou otázek 
(co, jak, proč, kdy, jak dlouho, co
ještě), což je unikát a nenajdete
to v žádném jiném průvodci.
Umožní to zapamatovat si to

nejdůležitější hned na začátku.
Novým elementem je v každé
kapitole rubrika „Můj den“. Pro
naše čtenáře a naše cestovatele
jsme vypracovali seznam
nápadů pro jeden konkrétní den.
Například v průvodci Mallorka
jsme připravili den nakupování
v ostrovní metropoli, či se vydá-
me po stopách mondénní
Mallorky, anebo se můžete vydat
na jeden den do přírody…
Novinkou je také „Magické
chvíle“, kterou znají čtenáři
z našich klasických průvodců. 
To jsou intenzívní a nezapome-
nutelné zážitky. A na závěr je
nutné podotknout, že všechny
průvodce jsme vybavili zcela
novým obrazovým materiálem.

Co je převzato z dosavadního

Marco Polo na spirále?

Spirála. Je prostě jednoduše
praktická. Člověk průvodce
otevře, překlopí a má v ruce 
a před očima to, co hledal. 
To žádná knižní záložka
nedokáže!

Jaká myšlenka, filozofie, stojí

v pozadí nového Marco Polo

na spirále?

Jednoduše a rychle naplánovat
cestu, výlet – a užít si báječný
den dovolené.

… zeptali jsme paní Borowski
(vedoucí programu Baedeker)

v nabídce více průvodců Marco Polo

Marco Polo, s.r.o., Šárecká 32, Praha 6, 160 00, tel.: 605 245 402, 257 210 099                        www.marcopolo-club.cz



„Od stalinismu k destalinizaci – 
od pražského jara k sovětské okupaci“

Americká autorka o čs.– sovětských vztazích za studené války
Prestižní nakladatelství Cornellovy univerzity přichází s výjimečným edičním počinem – knihou
Rachel Applebaumové (Tufts University) IMPÉRIUM PŘÁTELSTVÍ s podtitulem Sovětská moc
a socialistický internacionalismus v Československu za studené války
(2019, ISBN: 948-1501735578). 
Profesorka Applebaumová (*1980) se specializuje na dějiny SSSR, komunistické východní Evropy
a celosvětových aspektů studené války. 
Jak se Applebaumová svěřila v rozhovoru pro pražský deník !Argument, ke studiu československé
minulosti jí přivedl zájem o historii Sovětského svazu a studené války. „V roce 2001 jsem strávila
semestr v Petrohradu… Pozůstatky sovětského systému byly viditelné všude, kam jsem pohlédla!
… Lákalo mě pochopení každodenní sovětské reality. Z Petrohradu jsem se přesunula do východní
a střední Evropy. Na to, abych se zamilovala do Prahy, mi stačil týden! Vrtalo mi hlavou. jak se asi
lišil život v Československu od života v SSSR. Odtud byl jen krůček k zájmu o studium vztahů
mezi oběma zeměmi za socialismu“.   



Protimluv v názvu knihy – Impérium
přátelství – naznačuje, že poválečný
„družební projekt“ prosazovaný jak
sovětským, tak československým ve-
dením v průběhu poválečného
půlstoletí stál na vratkých základech,
neboť se odvíjel „od stalinismu k de-
stalinizaci, a pak od pražského jara 
k sovětské okupaci“. Při studiu ze-
jména pražských a moskevských
archivů se autorka zaměřila na doku-
menty spjaté s každodenní realitou 
a na kulturní aspekty těchto vztahů,
včetně filmu a literatury. Spontánní
projevy přátelství vyvěrající z vděč-
nosti za osvobození českých a sloven-
ských zemí, při němž přišlo o život 140 tisíc příslušníků Sovětské armády, se postupně zbyrokratizovaly.
V průběhu pražského jara pak zaznívaly mj. hlasy po uvolnění byrokratických omezení a po otevření
hranic. Autorka objevila v moskevských archívech doklad, podle něhož si jakýsi čs. úředník postěžoval,
že „je snazší vycestovat do USA než do SSSR“. Cituje i cestovatele Hanzelku a Zikmunda, kteří pouka-
zovali na západní svobodu pohybu,
ostře kontrastující s politikou uzavře-
ných hranic uvnitř sovětského im-
péria. 

Ačkoli by se dalo předpokládat, že
srpen 1968 pokusy o oživení po-
válečných občanských styků nado-
bro pohřbil, Applebaumová dokládá,
že „dokonce za podmínek dvace-
tileté okupace Československa dru-
žební projekt přežíval“. Brežněv 
i Husák totiž „soudili, že tento druh
přátelství napomůže spasit sociali-
stický svět“, uvádí autorka v rozho-
voru pro časopis !Argument. 

Stanislav Perkner, mimořádný
zpravodaj Deníku KNIHY v USA,
autor memoárové knihy 
Čechoamerický příběh 
(ISBN: 978-80-88125-05-1)

Pozn. redakce: Plný text rozhovoru Stanislava Perknera s autorkou Impéria přátelství je k dispozici zde:
http://casopisargument.cz/2019/07/25/breznev-i-husak-soudili-ze-tento-druh-pratelstvi-napomuze-spa-
sit-socialisticky-svet-rika-americka-historicka-rachel-applebaumova/


