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Donna Tarttová
STEHLÍK
O životním příběhu Theodora Deckera lze s trochou
nadsázky říci, že je především příběhem osudových
ztrát a nálezů – teroristický útok v newyorském
Metropolitním muzeu umění jej v raném mládí připraví
o milovanou matku, ale zároveň ho nečekanou shodou
okolností učiní vlastníkem slavného díla holandského
mistra Fabritia, obrazu nevyčíslitelné hodnoty
zvaného Stehlík. 
Důsledky obou těchto událostí, společně s vlivem
několika velmi rozdílných přátel – od Andyho, intelek-
tuálního syna zámožné newyorské rodiny, přes
dobromyslného postaršího starožitníka Hobieho až po
živelného ukrajinského imigranta Borise –, odkloní
Theův život směrem, o jakém se mu do té doby ani
nesnilo, a neoddělitelně jej svážou nejen se světem
umění, ale i se světem zločinu.
Poslední román Donny Tarttové patří k nejzářivějším
klenotům současné americké prózy: rozpoutal ne-
falšované čtenářské i kritické nadšení, získal
Pulitzerovu cenu za rok 2014, literární kritici po celém

světě se předhánějí v jeho chvále, nadšeně jej oceňuje Stephen King či Michelle Obamová…
zkrátka a dobře: pokud hledáte velký americký román, který se navíc ještě skvěle čte, je pro
vás Stehlík Donny Tarttové to pravé.
Přeložil David Petrů
Brožovaná, 736 stran, 498 Kč, EAN: 9788025729465, ISBN: 978-80-257-2946-5

https://www.kosmas.cz/knihy/264202/stehlik/Zakoupit můžete zde

Rozhovor s autorkou na nÆsleduj c ch st
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Proč jste si za námět svého románu vybrala obraz Carla Fabritia
(1622 – 1654) The Goldfinch – Stehlík? Čím vás toto dílo zaujalo
a kde jste se ho poprvé viděla? 

Uvažovala jsem o několika obrazech. Ale když jsem poprvé viděla
Stehlíka v aukční síni Christie's v Amsterdamu, okamžitě jsem si ho
zamilovala a bylo mi jasné, že tím mé hledání skončilo. Čím více
jsem se o něm dovídala, tím více jsem byla nadšená. Stehlík je
maličký obraz – ne větší než dětský školní zápisník, ale v celém
zlatém věku nizozemského umění se s něčím podobným nesetkáte.
Má také fascinující historii, která se mi hodí do zápletky románu.
Malíř, který ho namaloval, Carel Fabritius, byl žákem Rembrandta 
a učitelem Vermeera. Ve své době byl velmi slavný. Zemřel za tra-
gických okolností při explozi v továrně na střelný prach v Delftu.
Podstatná část města byla výbuchem zničena. Tento malý obraz je
jedním z mála Fabritiových děl, které zůstalo zachováno.

Místo děje se zdá být nesmírně důležité pro vaše romány –
severovýchod v Tajné historii (Argo 2015),  jih v Malém kamará-
dovi (Argo 2016) a nyní ve Stehlíkovi Amsterdam, New York 
a Las Vegas...

Místo, kde se odehrává děj mých knih, je skutečně pro mě důležité
a jsem s ním nějak spojena. Třeba Amsterdam je město, ve kterém
jsem strávila spoustu času, a prvotní námět této knihy se zde zrodil
téměř před dvaceti lety. Vyvolala ho jakási ponurá amsterodamská
nálada, s níž jsem se tehdy vyrovnávala.  A většinu svého dospělého
života jsem prožila v New Yorku a jinde v USA.

U hlavního hrdiny Thea se po většinu knihy proměňují jeho
stavy zármutku. Často se s tím pokouší vypořádat užíváním

drog. Jak jste se dokázala přiblížit jeho duševnímu rozpoložení
a věrohodně ho popsat? 

To je něco, co román umí lépe než jakákoli jiná umělecká forma:
reprodukuje vnitřní život a vnitřní zkušenost jiné osoby, zejména
extrémní formy vědomí, jako je smutek, sny, stavy v opilosti,
duchovní zjevení, dokonce šílenství. Na rozdíl od filmů, kde jsme
vždy diváci, máme v románech možnost poznat duši jiné osoby
zevnitř. Ráda se zabývám intenzivními vnitřními pocity a ty se pak
snažím zprostředkovat čtenářům.

Čtení vaší knihy musí každého okamžitě pohltit. Čtenář je
svědkem střídajících se krizí, má strach, jak se s nimi hrdinové
vypořádají. Prožíváte něco podobného při psaní? 

Hmm, to je zajímavá otázka. Nikdy jsem o tom tak docela ne-
přemýšlela. Musela bych odpovědět ne. Ale když píšu, tak se svými
postavami žiju.

Každá postava utkví v paměti. Například Theův přítel Boris je
takový fantastický tvor, ale i další jako Platt Barbour nebo
Xandra jsou nezapomenutelní. Jak přistupujete k postavám 
a vytváříte si k nim nějaký vztah? 

Když jsem začínala psát, chtěla jsem být spíš básnířkou než
prozaičkou. Ale má fascinace charakterem je tím hlavním důvodem,
proč jsem zakotvila u prózy. A myslím si, že důvodem, proč píšu tak
dlouhé romány, je to, že ráda trávím se svými postavami hodně času
a chci se s nimi opravdu dobře poznat. Hlavně mě baví vytvářet
postavy, které jsou neslušné a nepředvídatelné, které mají svou
vlastní energii a kteří si tvoří osud samy. Bunny a Henry v Tajné

Donna Tarttová (* 1963)
patří k nejuznávanějším
americkým autorům sou-
časnosti, přestože napsala
zatím jen tři romány, Tajná
historie (The Secret History,
1992), Malý kamarád (The
Little Friend, 2002) a Stehlík
(The Gold-finch, 2013). Její
psaní charakterizuje vypra-
věčská poctivost, myšlen-
ková hloubka a neuspě-
chaná prokomponovanost –
ne náhodou vznikal každý 
z jejích románů dlouhá léta.
Za své dílo obdržela Donna
Tarttová řadu ocenění, včet-
ně nejprestižnější Pulitze-
rovy ceny. Její knihy byly
přeloženy do jednatřiceti
jazyků.
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historii byli pro mě podobní,
stejně jako Hely a Edie 
v Malém kamarádovi. Ve Sla-
víkovi jsem ráda psala scény 
s Theem,  Borisem a Andym.
Zvláště Andy mě přitahoval
tak, že jsem s ním vytvořila
spoustu scén, až se mi pak ani
všechny do románu nevešly  

Ve vašich románech je hlav-
ní postavou nebo vypra-
věčem dítě nebo dospívající.
Ani o Theovi se nedá říci, že
je už dospělý. Čím je pro vás
zajímavé psát z pohledu
mladých lidí?

Pro mě to představuje velké potěšení. Jako dítě jsem hltala každou
knihu, která se mi dostala do ruky. Nemohla jsem se dočkat, až
přijdu ze školy a budu si číst. Okolní svět pro mě přestal existovat.
Psaní o mladých lidech je cesta zpět do onoho čtenářského
vzrušení. Na mladých lidech je také úžasné, že jsou introspektivní 
a stále se snaží pochopit svět a své vlastní místo v něm.

Recenzenti oceňují váš cit pro metaforu. Jak ji využíváte zejmé-
na ve vztahu k popisu nebo definování charakteru?

Považuji ji za velmi elegantní vyjádření emoce. Skvěle doplňuje 
a konkretizuje popis charakterů hrdinů. Třeba u Thea se čtenář doví,
jak se dívá na svět.  Mohla bych uvést i další příklady, je jich hodně. 

Vaše próza je také silná svou jasností, ale ne ve smyslu, že by
se podbízela čtenáři nebo podceňovala jeho představivost.
Spíše ji umocňuje... 

Oh, to je skvělé! Jako spisovatelka si myslím, že jsem spíše oko než
ucho. Svět ke mně přichází hlavně prostřednictvím očí. Když píšu
knihy, opravdu je vidím téměř doslova – scény prožívám jako divák,
dívám se zvenčí. 

Jak důležitý je pro vás jazyk...? 

Pro někoho to možná bude trochu zvláštní. Ale myslím na něj hodně
i z hlediska smyslových detailů. Hmatu a čichu. Vedle významové
složky tak vnímám slovo od slova, větu k větě. Mechanika jazyka mě
velmi baví a postupem let tato
záliba je stále větší a větší. 

Musela jste hodně studovat
prameny, ať už z dějin umě-
ní nebo z restaurování sta-
rožitností? Případně bylo
třeba nějak doplnit znalosti
míst, kde se děj odehrává?
Například scény z Las Ve-
gas mohou někomu připa-
dat obzvláště strašidelné 
a deprimující...

Strávila jsem hodně času ve
všech třech městech, o nichž 
v knize píšu. Dlouhá léta jsem
žila v New Yorku, podnikla
několik výletů do Las Vegas,
a Amsterdam je město, které
znám docela dobře.
Takže ano, cestovala jsem. Ale
také jsem hodně četla o historii
umění, o restaurování starožit-
ností, hazardu v kasinech 
a dalších nejrůznějších vě-
cech. Pro tuto knihu jsem
hodně pramenů získala v New
York Public Library. Ale
protože jsem opravdu vždy jen
vyhledávala věci, které mě

zajímaly, vždycky to pro mě byla radost, a nikdy ne práce. 

Myslíte si, že se vaše psaní v průběhu let změnilo?

To je zvláštní, ale z mého pohledu se změnilo pozoruhodně málo, 
a to se dívám až k pubertě. Alespoň já si ve skutečnosti ne-
uvědomuji, že s postupem času dělám něco jinak. 

Jak moc upravujete svůj rukopis a jak vás vede editor? 

Jsem velmi šťastná, že jsem mohla spolupracoval se dvěma vynika-
jícími editory, Gary Fisketjonem a Michaelem Pietschem. Snažím se
mít rukopis v co možná, alespoň podle mě, dokonalém stavu, než ho
předložím editorovi. Michael a Gary jsou oba skvělí, ale ve své práci
velmi rozdílní. Gary je praktický, hlídá logiku vyprávění, všímá si
detailů. Michael přichází s návrhy, také píše dopisy autorovi 
s obecnějšími myšlenkami a komentáři. Alespoň tak to dělal se
mnou. 

Co jste v poslední době přečetla a co vás zaujalo? 

Když se mě lidé na to ptají, mám pocit, že opakuji stále stejné knihy,
protože jsem zaneprázděná vlastní tvorbou. Miluji Gilberta Higheta
a byla bych opravdu ráda, kdybych mohla strávit nějaký čas 
s Lionelem Trillingem, ráda také sáhnu po knihách od Stefana
Zweiga. Těším se na novinky od Willyho Vlautina a jmenovat bych
mohla další knihy a autory. 

Existuje něco, o čem byste ráda mluvila a nedostali jsme se 
k tomu? 

Ráda bych zdůraznila, že
všechny knihy z nakladatelství
Powell jsem podepsala fia-
lovým inkoustem, což není
obvyklá barva, kterou pou-
žívám v plnicím peru. V tomto
má Powell prioritu.

(Ze zahraničních pramenů)
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Rodiče Fabritia byli Pieter

Carelsz a Barbertje van der

Maes. Dne 27. února 1622

byl pokřtěn v Middenbeem-

steru, vesnici severně od

Amsterdamu. Jeho otec tam

byl učitelem a ve volném

čase se věnoval malířství.

Carel tak musel, stejně jako

jeho bratři Barent (1624–73)

a Johannes, obdržet první

lekce malování od svého

otce. Carel se stal členem ni-

zozemské reformované církve v roce 1641 a 1. září téhož

roku se oženil s Aeltge Velthuysovou, sestrou pastora

Tobiase Velthusia, s níž žila ve farnosti vedle Carelova

domu. Brzy poté Carel odešel do Amsterdamu, kde dokončil

studia u Rembrandta. Možná u něho nějakou dobu pracoval

jako plnohodnotný asistent. Jeho pobyt

v Rembrandtově dílně však nemohl

trvat dlouho. Aeltge zemřela na jaře

1643 pravděpodobně při porodu. Po

smrti své ženy se Fabritius vrátil do

Middenbeemsteru, kde opět žil se svý-

mi rodiči a zhruba dvacet měsíců

působil v blízkosti Rembrandta.  Jeho

nejstarší známý obraz Raising of

Lazarus je zjevně ovlivněn Rembrand-

tovou malbou, pochází z roku 1643,

takže mohl být namalován buď v Am-

sterdamu nebo v Middenbeemsteru. 

V roce 1650 se přestěhoval do Delftu, kde se 14. srpna

oženil se svou druhou manželkou, vdovou Agathou van

Pruyssen. Zde také Fabritius namaloval většinu z přibližně

třinácti obrazů, které lze bezpečně připsat jemu, včetně The

Goldfinch (Stehlík), The Sentry a slavného autoportrétu. 

12. října 1654 došlo 

v továrně na střelný

prach k obrovskému

výbuchu, který třetinu

Delft proměnil v sutiny,

a ukončil také Fabritiův

život. Dva dny po ka-

tastrofě byl pohřben 

v Oude Kerku. Když

vdova po něm Agatha

van Pruyssen podepsala

25. února potvrzení 

o dluhu, nazvala svého

zesnulého manžela „ma-

lířem  Jeho výsosti, prin-

ce Oranžského“. Neexi-

stuje však důkaz, že by

pro něho pracoval, ale

zdá se být nepředsta-

vitelné, že by ho vdova

bez dobrého důvodu

nazvala „dvorním ma-

lířem“. 

Carel Fabritius

HOLANDSKÝ

MALÍŘ

Carel Fabritius: Mercury a Argus, olej na plátně, 1645–47; 
Muzeum umění Los Angeles  
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Jason Mason & Jan van Helsing
Můj otec byl MIB

Tajný vesmírný program,
Němci z Antarktidy a mimozemšťané.

– whistleblower odhaluje výbušné informace!

Kdo jsou tito záhadní Muži v černém (MiB)?
Od 50. let minulého století se objevují u fenoménu
UFO, dotěrně se vyptávají svědků, konfiskují jim
pořízené fotografie, a někdy je dokonce i ohrožují.
Víme o nich dosud jen velmi málo. Jistý MiB kontak-
toval krátce před smrtí svého syna, uvedl ho do této
organizace jako svého nástupce a zasvětil do zákulis-
ního dění. Jde o svět plný tajných organizací, zázrač-
ných technologií, které známe jen ze sci-fi filmů. Když
se Jason Mason dozvěděl od svého otce všechny infor-
mace o činnosti a cílech této organizace, zmocnil se ho
takový vztek, že se rozhodl podělit o tajné vědomosti
s veřejností. Na podzim roku 2015 kontaktoval Jana
van Helsinga a poskytl mu interview. Na Jana van
Helsinga zapůsobily Jasonovy informace tak mocně,
že ho vyzval, aby o tomto tématu napsal knihu. Jason
Mason se tedy pokusil doložit neuvěřitelné sku-
tečnosti, o nichž mu vyprávěl jeho otec, a jeho tvrzení
i zjištění doplňují aktuální výpovědi whistleblowerů,
například Coreye Goodea, Michaela Prince, Simona
Parkese, Williama Tompkinse a dalších.

Čtenářům se tak otvírá nový náhled na svět.

Bernadette von Dreien
Christina

Kniha 1.
Dvojčata zrozená jako světlo

„Jsem tu, abych pomohla lidem rozšířit vědomí.
Díky rozšířenému horizontu mohou sami poznat,

co dnes na této planetě není v pořádku. 
Pak budou schopni ve všech oblastech života 

vyvinout nová řešení a objevit perspektivy, jež budou
dlouhodobě úspěšné. Lidé ovšem mají svobodnou

vůli. Vše záleží na jejich rozhodnutí.“

Christině je sedmnáct let a pochází ze švýcarského
Toggenburgu. Narodila se s výrazně rozšířeným vědo-
mím, čímž se řadí k nové generaci mladých evo-
lučních myslitelů, kteří lidskou existenci vnímají,
popisují a prožívají jako komplexitu kvantových,
neuropsychologických a spirituálních jevů. Od naro-
zení se vyznačuje pozoruhodným vhledem do dění
dnešního světa a ohromuje vysokou etikou, moudrostí
i vnitřním klidem. Bez námahy a zcela přirozeně pou-
žívá řadu paranormálních vloh.
V první knize vypráví její matka, Bernadette, Chri-
stinin příběh: o mimořádném porodu, dětství a mládí
až do jejích 16 let. Byla to léta plná výzev, učení 
a zkoušek, kdy si Christina zvykala na „trojro-
změrnost“ a připravovala se na svoji životní úlohu.
Christina ji shrnuje třemi klíčovými slovy – svoboda,
pravda a láska.



Kdo jsou  záhadní muži v černém
(MiB), kteří se objevují a vyslýchají
svědky od padesátých let 
po pozorováních UFO, zabavují jejich
fotografie nebo jim dokonce vyhrožu-
jí? Doposud o nich bylo známo jen
velmi málo. Jeden z těchto MiB
kontaktoval syna krátce před svou
smrtí, aby ho představil jako svého
nástupce v organizaci a vyprávěl mu
o světě, který se odehrává na pozadí
známých událostí – o světě plném
tajných organizací, o technologiích,
které známe pouze ze sci–fi knih 
a filmů. 
To, co se Jason Mason dozvěděl od
svého otce o jeho práci a cílech orga-
nizace, jejíž byl členem, ho tak
rozrušilo, že se rozhodl sdělit všech-
na tajemství  veřejnosti. Na podzim
roku 2015 kontaktoval Jana van
Helsinga, který byl Jasonovými infor-
macemi natolik  ohromen, že ho
vyzval, aby to všechno popsal 
v knize, a tak uchoval vše těžko
uvěřitelné,  co mu jeho otec řekl.
Podobná svědectví, která zveřejnili
například Corey Goode, Michael
Prince, Simon Parkes, William
Tompkins a další, vedou čtenáře ke
zcela novému pohledu na svět.

Jasone, vaše kniha Můj otec byl
MiB způsobila v prvním týdnu
po vydání obrovský rozruch.
Tisíc  knih, které jsme společně
podepsali, zmizelo do 24 hodin 
a všech pět tisíc výtisků bylo
vyprodáno za deset dní. Jak si
vysvětlujete tak velký zájem?

Myslím, že se o taková témata
zajímá hodně lidí, kteří chtějí
vědět, zda jsme ve vesmíru sami.
Podle mých zkušeností na to lze
jednoznačně odpovědět „ne“!
Podle mého názoru byli mimo-
zemšťané na Zemi vždycky – 
a my sami jsme nějakým způ-
sobem jejich potomky.  Z četných
zpráv z různých oblastí hraničních
věd není tak těžké si vytvořit
obrázek, které informace před
námi elity skrývají a proč jsou tak
nebezpečné. Kromě toho stále
více lidí pociťuje neuvěřitelnou
změnu, kterou procházíme, a kla-
de si otázky, na které již main-
stream  nemůže odpovědět.

Vaše kniha pravděpodobně
obsahuje nejbláznivější fakta,
která najdete na knižním trhu.
Tvrdíte, že váš otec byl

OTÁZKY, NA KTERÉ HLEDÁME ODPOVĚDI
l Žijí mimozemšťané na naší planetě už miliony

let? 
l Jakou roli hrají Chazarové a jaký je původ

baalovského kultu a Babylonského bratrstva?
l Jsou jezuité a italské rodiny silnější než 

Rothschild a Rockefeller?
l Existuje rasa contortionistů? 
l Čeho se týkají ultratajné projekty? 
l Kdo jsou nordici a drakonové?
l Existují ještě v Antarktidě německé základny?
l Skryje i nadále Vatikán důkazy o starověkých 

vyspělých civilizacích a mimozemšťanech?
l Obývali Zemi obři a existují o tom důkazy?
l Je Měsíc uměle vytvořeným tělesem a co se 

skutečně stalo během misí Apollo?
l Existují Nibiru a Anunnaki a jsou to tajní 

bohové Iluminátů?
l Existuje zařízení, jehož prostřednictvím lze 

nahlédnout do budoucnosti? 
l Existuje už více než šedesát let neveřejný  

vesmírný program, který je pod kontrolou
německých tajných společností a SS?

l Existují v galaxii dráhy, kterými lze cestovat?
l V současné době zažíváme nárůst podivného 

pohybu v naší galaxie a nestojí za tím sofistiko-
vaní mimozemšťané, kteří nám pomáhají přežít 
a porazit temnotu na Zemi?

l Lze cestovat časem a umožnilo by nám to  
více se dovědět o minulosti a budoucnosti?

Mimozemšťané
už dlouho žijí

mezi námi 
a působí 
v armádě

S autorem si povídal
Jan van Helsing



součástí organizace zabývající se
problematikou mimozemšťanů –
konkrétně přítomností různých
skupin mimozemšťanů na Zemi,
která podle jejich názoru musí být
před veřejností utajována, a proto
svědci UFO veřejnost zastrašují.
„Běžný občan“ zná pouze holly-
woodské filmy s Willem Smithem.
Je opravdu taková skutečnost?

Podle mých zkušeností nyní mohu na
tuto otázku jednoznačně odpovědět
„ano“. Nebyli to jen tito muži, s nimiž
jsem se setkal v posledních několika
letech – můj otec a jeho kolegové –,
ale různí lidé, kteří ke mně přišli 
z těchto kruhů a vysvětlili mi určité
souvislosti. Teprve potom se mohla
tato kniha objevit. Samozřejmě bych 
s tím nápadem nepřišel. Jak jsem
řekl, podle mých zkušeností jsou MiB
velmi spojeny s tajnou vládou a lóže-
mi. Že určitá tajemství musí být
chráněna, vidíme i v různých jiných
oblastech společnosti. Pouze zde
však jde o největší možné utajení.
Elitní kruhy si myslí, že většina lidí by
se nedokázala s těmito poznatky
vyrovnat. To platilo tak zhruba před
třiceti, čtyřiceti lety. Od té doby však
bylo natočeno mnoho filmů a vyšlo
spousty knih o těchto tématech a lid-
stvo se pomalu připravuje na ne-
uvěřitelná odhalení a ten okamžik se
pomalu blíží. Pro mnohé však bude
těžké uvěřit, že jde o reálná fakta 
a nejnovější vědecké poznatky. 
Žijeme už ve zcela novém světě.

Popisujete zážitky svého otce a je-
ho přátel. Hlavní částí knihy je však výzkum, který dokazuje, že to co
vám otec svěřil, se zakládá na pravdě. Týká se to také třeba cestování
časem. Myslíte, že tomu uvěří dostatek čtenářů?

Ano, i když si uvědomuji, že mnoho z toho, k čemu jsem dospěl, se blíží
science fiction. Uvidíme, že většina bude v následujících letech odhalena
nebo potvrzena oficiálním vědeckým výzkumem. Dlouho jsem přemýšlel,
jak přesvědčit čtenáře o správnosti mých tvrzení. Proto jsem na základě
vaší rady, doplnil shromážděný materiál o mnoho ilustrací a citací z různých
zdrojů. 
Možnost cestování časem zmínil už Einstein v roce 1905, když ve své teorii
relativity, tvrdil, že čas v různě se pohybujících systémech se také mění při
různých rychlostech. Jeho teorie je taková, že potřebujete vesmírnou loď,
jejíž rychlost se blíží rychlosti světla. Pokud letíte vesmírem asi rok, na Zemi
uplyne nejméně deset let. Tato teorie tak již prokazuje možnost cestování
časem. Dokázáno to bylo rovněž experimentálně. 

Vědci vždy čelili otázce paradoxů.
Pokud by v budoucnu mělo být
možné cestovat zpět v čase, cestující
v čase už tady byli. A to je přesně to,
co kniha popisuje. Už tu byli! 
Zavedená věda s nejmodernějšími
počítači je nyní připravena vypočítat
tyto časové efekty. Tajné vojenské
technologie to však měly dokázat už
před desítkami let. Pro obyčejného
občana je samozřejmě těžké si
takovou věc představit. V současné
době však prožíváme nejrychlejší
technologický rozvoj všech dob a stá-
vající teorie musí být neustále revi-
dovány. Kromě toho jsou principy
cestování v čase v knize dostatečně
důkladně vysvětleny samotnými „ces-
tovateli”

Soudí se třeba, že bibllická Noe-
mova archa se našla v Arménii,
opravujete také evoluční teorii
vývoje lidstva. Řekněte nám k to-
mu pár slov...

Podle mého výzkumu svět, jak ho
známe dnes, je mladší než se soudi-
lo. Evoluční historie lidstva je roz-
dělena do cyklů. Indové hovoří o tom,
že v současné době žijeme ve „čtvr-
tém světě“ a blíží se přechod 
k „pátému světu“. Předchozí světy
představovaly cykly času, v nichž
došlo k zániku civilizací na Zemi –
myslím Atlantis, Lemuria, Mu a Hy-
perborea. Bohové, kteří přišli na Zemi
před mnoha tisíci lety, byli buď pře-
živší z Atlantidy nebo mimozemšťané
podobní člověku, kteří přišli naši
planetu kolonizovat nebo je sem

přilákalo nerostné bohatství. Vypadá to dokonce jako by pokročilé
mimozemské civilizace dohlížely na vývoj lidstva a několikrát potrestaly lidi
globálními katastrofami, protože sešli z božské cesty, zabloudili, a přestali
dodržovat zákony bohů. Biblická povodeň je údajně poslední z těchto katas-
trofických událostí, které úplně přetvořily zemský povrch.
Jedním z mimozemských národů, kteří se pravidelně vracejí na Zemi, jsou
takzvaní Anunnaki. Ti vytvořili moderní lidi podle svého modelu genetickou
manipulací. Existují o tom vědecké důkazy, o nichž se v knize také zmiňuji.  
Někteří lidé byli před trestem bohů v podobě katastrofální povodně varováni.
Stavěli si archy, na nichž měli šanci přežít a zachránit i některá hospodářská
zvířata. Nejslavnější z nich je biblická Noemova archa! Dnes se stále hledá,
i když je už po staletí známá. Nachází se na hoře v Arménii! V posledních
letech se tam vypravily mnohé mezinárodní expedice, který poskytly
důkazy o existenci této archy. Bohužel to vše masové sdělovací prostředky
a významní archeologové zcela ignorovali! Proč chtěli skrýt tento senzační
objev? Kniha obsahuje i svědectví lidí, kteří viděli, jak se britští vědci

l Neexistuje žádný „chybějící článek“ - chybí 
celý řetězec! Nikde nebyly nalezeny fosílie

přechodné formy!

l Nové důkazy ukazují, že nikdy nedošlo 
k evoluci, ale naopak k decentralizaci!

l Lidé a dinosauři skutečně žili na Zemi 
současně!

l Nové zkoumání DNA ukazuje, že lidstvo 
je záhadným hybridním druhem!

l Naše DNA obsahuje inteligentně navržený kód 
z vesmíru – tajemství vždy bylo „v nás“!

l Zemi již dlouho navštěvovali mimozemšťané – 
a někteří stále žijí, byť se skrývají!

l Staří bohové byli mimozemšťané a současně 
zakladatelé naší současné civilizace.

l Proč chtěly vědecké instituce vymyslet 
zavádějící představu o pravěku a jakou roli 

v tom hraje zednářství?

l Až donedávna v Americe existovala prastará 
kultura obrů, která byla záměrně vymýcena!

l Byla nalezena skutečná Noemova archa, 
ale proč se ji lidé pokusili zničit?

l Nové, senzační názory na tajemný druh 
lidských dlouhých lebek!

l Pravda o Yettim, nesmrtelných pánech 
z Himalájí a hraběti Saint Germain!

l Existují stroje, které umožňují dívat se v čase - 
jeden měl Nostradamus!

l Whistleblower a hlášení o návštěvách civilizací 
z Vnitřní Země (Dutozemě)!

l Na různých skrytých místech světa jsou 
zapečetěna ložiska dávných civilizací – jsou

zde také uchovány veškeré znalosti a stroje

starověku!

l Bývalý vojenský člen s bezpečnostní 
prověrkou na Přísně tajné pro oblast kosmo-

nautiky vypráví o největších tajemstvích světa 

a o návratu Anunnaki (sumerského božstva) 

z planety X!



úmyslně pokusili zničit zbytky Noemovy archy, protože nezapadá do jejich
názoru o evoluční teorii!

A to už jste se zmínil o dalším žhavém tématu: evoluci člověka. Jaké
nové důkazy můžete poskytnout, že se lidstvo podle ní nevyvíjelo a co
to pro nás znamená?

Abych se posunul kupředu, musel jsem studovat vědecké spisy z 18. a 19.
století. V té době došlo k prudkému sporu mezi církví a prvními vědeckými
institucemi, které založili hlavně svobodní zednáři. Do té doby se tvrdilo, že
náš moderní svět se objevil po povodni a před ní existoval jiný, velmi záhad-
ný svět. Bohové tentokrát lidi varovali, aby dodržovali jejich přikázání,
protože jinak by došlo k velké destrukci. Svobodní zednáři již věděli o staro-
věké civilizaci Atlantidy a chtěli vytvořit novou Atlantidu prostřednictvím své
vlastní vědy, to je zhruba našimi moderními technologickými prostředky.
Podmínkou bylo zbavit se starých náboženských myšlenek, a tak vznikla
nová evoluční teorie! Dogmaticky byla propagována na všech školách 

a univerzitách
světa a ani
dnes ji nelze
zpochybnit, 
i když pro 
ni neexistuje 
jediný důkaz! 
Tlak ve 
vědeckém 
světě je prostě
příliš velký. 
Jak přesně se
to stalo, jsem
podrobně 
popsal v knize. 

Jak to souvisí s cestováním
časem a hrabětem Saint
Germainem,  o kterém také
píšete? Tvrdil, že je nesmrtel-
ný, a bylo mnoho prominent-
ních svědků, kteří potvrdili,
že se zdálo, že navenek
opravdu nestárnul?  

Podle mých zjištění patří hrabě
Saint Germain, do skupiny ne-
smrtelných pánů, kteří určují
osud světa a jeho časové pro-
cesy a jejichž sídlo je na
Dálném východě. V odlehlých
klášterech Indie a Tibetu byla
zachována tisíciletá znalost
lidstva, která sahá až do dávné
minulosti, tj. do dob vyspělých
civilizací. Skupina nesmrtel-

ných si cení tohoto starodávného poznání a dokonce má tajné fondy plné
stále funkčních strojů předků! Jeden pravděpodobně plánuje poskytnout
lidstvu zpětný přístup k těmto znalostem, a to ve správný čas, konkrétně na
začátku nadcházejícího nového věku. Mezi tyto záhadné stroje patří tech-
nologie, díky nimž lze vidět v čase, a proto okultní zasvěcená bratrstva
věděla v předstihu o budoucím vývoji ve světě a připravila vše pro konec
aktuálního časového cyklu! Sám Nostradamus vlastnil jednoduchou podobu
takového zařízení a použil ji k pohledu do budoucnosti. 

Jaký je tedy vývoj?

Zemi obývala vysoce rozvinutá civilizace, která žila na dnešních kontinen-
tech potopených v moři. Tyto duchovně pokročilé bytosti věděly, že ve
vesmíru existují posvátné zákony, s nimiž se musí celý život vyrovnávat.
Věděly, že hmotný vesmír je pouze světem iluzí a stanovily si za cíl
postoupit za hmotnou rovinu, a tento proces nazvali „vzestup“. Na konci
každého 26 000 letého cyklu se naše sluneční soustava přesune do oblasti
galaxie, kde dochází k energetickému nárůstu. To přinese změnu věku 
a umožní mnoha lidem dokončit svůj vývoj na této planetě a přesunout se
do jiných oblastí. Na konci každého hlavního cyklu došlo k periodické
globální kataklyzmě, tedy živelné pohromě, během níž byla většina
dosavadních poznání zničena. To vše se předpokládalo už dávno, ale nyní
je brzy na poslední konfrontaci mezi silami dobra a zla!

Kniha končí velmi smířlivými tóny s mnoha duchovními aspekty. Jak
vidíte naši budoucnost, budoucnost Země?

Myslím, že vstupujeme do kritické fáze vývoje člověka: krize kamkoli se
podíváte. Osobně jsem dostal nabídku přestěhovat se do zahraničí nebo do
velkého systému bunkrů, protože moje kontakty tvrdily, že občanská válka
nevyhnutelně přijde. Doufejme, že to tak není. Určitě ale dojde k velkým
změnám a brzy už nic nebude tak, jak jsme na to byli zvyklí. Technický
rozvoj bude pokračovat skokově a svoboda lidstva se ocitne v ohrožení. 
Když čtete tento rozhovor, pochopíte, proč jde o tak citlivé téma! Ale já tady
nechci prozradit příliš mnoho, protože čtenář by si měl znovu vytvořit vlastní
úsudek! Věřím, že tato kniha vychází ve správný čas a možná způsobí
kontroverzi, ale lidé mají právo konečně znát celou pravdu!

(Ze zahraničních pramenů, kráceno a upraveno)
Hrabě Saint Germain

Nostradamus



Kniha Christina 1 Dvojčata
zrozená jako světlo pojed-
nává o mimořádném vývoji
dnešní šestnáctileté
Christiny, která se narodila 
s velmi rozšířeným
vědomím. Matka Bernadette
Meier (Dreien) vypráví
příběh o Christinině neob-
vyklém narození, dětství 
a mládí do 16 let.

Jak odpovíte na otázku, na co
myslí vaše dcera Christina?

Podle odborníků patří k mladé ge-
neraci evolučních myslitelů. Pro-
střednictvím svého vícerorozmě-
rného vnímání vidí věci  z celkového
pohledu a ohromuje vysokou etikou,
moudrostí a mírem.

Kdy jste si uvědomila, že Christina
je jiné dítě?

Těhotenství, narození a dětství byly
mimořádné, záhadné, ale také úžas-
né. Ve věku 13 let se ukázalo, že se
v Christině skrývá velké množství
talentů a vynikala znalostmi studijní
látky několika fakult, přestože na nich
nikdy nestudovala.

Když jste to zjistila, znejistila jste
nebo se dokonce zděsila? 

Byly různé fáze. Dlouho víme, že je
to její životní cesta a že ví, jak s ní
dobře zacházet. 

Jaké byly reakce na knihu
„Christina 1 – Dvojčata zrozená
jako světlo“?

Velmi pěkné. Kniha pulsuje životem,
ale také čelí zázračným jevům a do-
týká se mnoha duchovních úrovní.

Zaznamenala jste také nějaké
negativní reakce?

Ani jednu. Ale pro někoho může být
obsah neuvěřitelný.

Plánují se v důsledku těchto
reakcí představení nebo prezen-
tace?

Ano, chystáme denní semináře 
v Curychu, Greifensee, Wattwilu,
Basileji, Bernu a Vídni. Kromě toho
může kniha přispět svou vizí 
k různým projektům ve školách 
a zajímavá může být vlastně pro
všechny děti, když jim ji rodiče
koupí. A i oni se mohou inspirovat,
jak přispět k ochraně životního
prostředí, dovědět se něco o bydle-
ní, energetické náročnosti a pod.

Christina patří 
k nové generaci

mentálně
nadaných,
evolučních

myslitelů, kteří
vnímají naši 

existenci jako
komplex kvantové

fyziky, 
neuropsychologie

a spirituality.



Kniha popisuje lepší budouc-
nost pro svět a lidstvo. Klade
si opravdu takové cíle?

Ano, je to velmi důležité, i když
se může zdát, že je to v ostrém
kontrastu s tím, co se právě
děje na naší planetě.
Jsme v globálním přechodu, 
a Christina apeluje na zacho-
vání rovnováhy moci. Pro ně-
koho může být její výklad
složitý, ale v podstatě jde o to,

aby  každý jednotlivec  přispěl ke zdravému vývoji nejen v bezprostřední
blízkosti kolem sebe, ale na celém světě. Na minulost se nelze dívat
konvenčním způsobem, protože právě toto myšlení nás zavedlo do ny-
nějších slepých uliček.

Jaké povinnosti na sebe Christina  bere?

Christiny hlavní povinnosti, z nichž vychází, jsou obsaženy v pojmech:
svoboda – pravda – láska. Tyto tři základní pojmy jsou zásadní pro osobní
a kolektivní rozšíření vědomí, zodpovědnosti a tedy udržitelný mír. Tomu

chce přispět, i když
by to mohlo znít moc
pateticky. Nehledej-
te v tom ani bezob-
sažnou frázi. Lépe
vyjádřit to nedovedu.

Vy osobně věříte 
v život po smrti?

Ano, stejně jako
Christina, která popi-
suje reinkarnační
proces v naší knize
lehkým způsobem,
aby byl pochopitelný
pro nejširší vrstvy
čtenářů.

Vaše dcera přišla
na svět s velmi
rozšířeným vědo-
mím. Dá se ještě nějak rozvíjet a je možné obdobnou vlastnost získat 
i v pozdějších letech?

Ano. Každý si může rozvinout svůj vlastní potenciál, ale u dnešních dětí mi
to připadá mnohem jednodušší, protože většina z nich se s rozšířeným
vědomím již narodila. 

Co dělá Christina po ukončení povinné školní docházky?  

Na akedemii v  Lucernu studuje holistickou psychologii. Kromě toho se
podílí na veřejných vystoupeních a projektech a pracuje na své první knize.

(Ze zahraničních pramenů)

Podstata života 
je jako láska,
vypadá jako
krása a zní 
jako pravda.

Protože jsme lidské
bytosti, učíme se
porozumět tomu,
co to znamená
měnit se láskou 
a skrze lásku, žít 
s pravdou a myslet
se svobodou.  
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Robert Fulghum
U DEVÍTI DRAKŮ 
A JEDNÉ OVCE:
OPRAVÁŘ OSUDŮ 2
Opravář osudů George Novak žije šťastným
životem – má svou přítelkyni Luci Milenu i ka-
marády v hostinci U Devíti draků a jedné ovce,
takže si na nudu rozhodně nemůže stěžovat. Na
čistém nebi se ale začnou objevovat mráčky –
Luci Milena má jiné představy o životě než
George a tráví s ním čím dál méně času. Vtom se
však objeví staří známí a rozehrají s Georgem
hru, jakou by nečekal. To vše za zvuků kopyt
kavalérie, dunění kanonů a drnkání ukulele.
Vítejte U Devíti draků a jedné ovce!

Přeložili Lenka Fárová a Jiří Hrubý

Vázaná, 168 stran, 249 Kč, EAN: 9788025729328, ISBN: 978-80-257-2932-8

https://www.kosmas.cz/knihy/249989/u-deviti-draku-a-jedne-ovce/

George R. R. Martin
SNOVÉ PÍSNĚ 2. 
George R. R. Martin je nejpopulárnějším autorem fantasy
žánru současnosti a jedním z nejnadanějších vypravěčů
v celé jeho historii. V objemné průřezové sbírce Snové
písně nabízí čtenářům souhrn svých kratších prací, díky
nimž poznáte i jeho nebývalý talent pro hororovou 
a vědecko-fantastickou tvorbu. Sbírka ve dvou svazcích
odkrývá autorovu vzrušující cestu od nezkušeného spiso-
vatele až po cenami zahrnovaného mistra. Ve druhém
svazku se můžete těšit z vrcholných prací slovutného
spisovatele včetně některých česky dosud nepubliko-
vaných. Najdete zde mimo jiné skvělou hororovou novelu
Proměna kůže, oblíbenou povídku Portréty dětí a do-
konce i několik autorových televizních scénářů. Chybět
samozřejmě nemohou ani výlety do populárních světů
Divokých karet a Písně ledu a ohně. Podmanivý sborník
navíc zahrnuje autorovy neocenitelné biografické
komentáře, které z knihy činí neopomenutelnou volbu
pro všechny Martinovy oddané čtenáře a stejně tak i pro
novou generaci jeho příznivců.

Přeložil Richard Podaný

Vázaná, 632 stran, 478 Kč, EAN: 9788025728789, ISBN: 978-80-257-2878-9

https://www.kosmas.cz/knihy/245703/snove-pisne-2/

Zakoupit můžete zde

Zakoupit můžete zde
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Delphine de Vigan 
VDĚK
U nás již dobře známá a oblíbená francouzská
autorka Delphine de Vigan ve svém zatím posled-
ním díle Vděk navazuje na předchozí knihu Pouta
v jakési zamýšlené volné trilogii věnované
různým aspektům mezilidských vztahů. Hrdinkou
jímavé, ale i humorné knihy je rezidentka domova
pro seniory Michele Seldová zvaná Miška.
Svérázná stařenka s duší mladého děvčete
paradoxně k tomu, že pracovala jako korektorka
v novinách, trpí postupující afázií, poruchou
řečových schopností. Ztráta slov, která Miška
nahrazuje jinými, je sice zdrojem komických
efektů, ale zároveň prozrazuje leccos z její dra-
matické minulosti: její židovští rodiče byli depor-
továni a v dětství ji vychovávala cizí náhradní
rodina. Miška vnímá svůj celoživotní dluh –
vyjádřit těm statečným lidem svůj vděk – a cílí 
k tomu veškerou svou zbývající energii.

Přeložila Alexandra Pflimpflová

Vázaná, 160 stran,  259 Kč, 
ISBN: 978-80-207-1913-3, EAN: 9788020719133

Vydává Odeon

https://www.knizniklub.cz/knihy/379291-vdek.htmlZakoupit m ete

Ukázka a rozhovor s autorkou na dalších stranách
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Do místnosti vejde přísně vypadající žena. Nese obrovskou složku 
a drsně ji upustí na stůl. Prohlíží si Mišku bez náznaku úsměvu. Má
dlouhatánské tmavě nalakované nehty. Usedne do křesla a chladně ji
osloví. „Můžete se mi představit?“ Mišku to rázem vyplaší. „Takže…
Jmenuju se Michèle Seldová, ale říkají mi Miška.“ „Výborně. Jste vdaná?“
„Nejsem.“ „Máte děti?“ „Nemám.“ Ředitelka odpoví tíživým mlčením.
Čeká nějaké upřesnění. „No… hodně jsem cestovala kvůli práci. Dělala
jsem fotoreportáže pro časopisy. A později jsem pracovala v jedněch nov-
inách jako korektorka. Opravovala jsem články. Nic mi neuniklo: žádný
překlep, chybné spojení, nesprávný tvar, opakovaná slova…” Ředitelka ji
přeruší. „Z jakého důvodu chcete opustit své současné místo?“ Miška
otázce nerozumí. Nedokáže skrýt poplašené záblesky v očích. Pátrá
kolem po někom, kdo by jí pomohl, ale sedí tu sama proti téhle ženě,
která netrpělivě bubnuje prsty o stůl, když Miška hned neodpovídá.
Ředitelčiny nehty tlumeně vrzají na umakartové desce. „Vlastně… musím
dodat, že jsem už dlouho v důchodu.“ Žena se nevyzpytatelně ušklíbne.
Pak si okázale povzdychne. „Zeptám se vás tedy jinak, paní Seldová: co
vás přimělo k tomu, abyste se zajímala o náš ústav?“ „Možná jsem si
spletla pokoj, vlastně… kancelář… Nevěděla jsem, že musím projít tím -
hle, tedy, že se musí tohle.“
Ředitelka už neskrývá své podráždění. „Paní Seldová, děláte právě
přijímací pohovor, abyste získala místo v pečovatelském domě pro závis-
lé osoby seniorského věku. (Jak mluví, zní její hlas čím dál úsečněji.) Jde
o to, abyste nám předvedla to nejlepší, co ve vás je, protože uchazečů
máme nepočítaně, musím vám to zdůrazňovat?“ „Ne, ne… ovšemže ne,
chápu to. Ale já jsem si nic nepřipravila, nevěděla jsem, že musím dělat
přijímací pohovor.“ Žena se rozčílí. „Co si vlastně myslíte, paní Seldová?
Že tady přijímáme kdekoho, jak se komu zamane? To jste ale úplně
mimo! Není tu místo pro všechny, to moc dobře víte! Není místo! Všude
je to stejné! Ať děláte cokoliv, vždycky musíte projít testy, pohovory,
konkurzy, zkouškami, soutěžemi, srovnáváním, výslechy! Vždy musíte
prokázat zájem, důvody, motivaci, své odhodlání! Ve škole, v práci, na
univerzitě, všude, paní Seldová, ano, všude, všude, všude se musí
vybírat, třídit, rozhodovat! Není jiná možnost. Dokonce i v domovech pro
seniory je nutné oddělit zrno od plev! Tak to na světě chodí, nejsem to já,
kdo diktuje pravidla, ale uplatňuju je!“ Na Mišku to zřejmě dost
zapůsobilo. „Chcete říct, že musím prokázat, že mám nárok?“ „Přesně
tak: jaké jsou vaše silné stránky, jaká je vaše největší slabina, v čem se
můžete zlepšovat, v čem vidíte své rezervy, možnosti zdokonalení.“

„Jsem už stará, víte.“ „A v tom je ten problém, paní
Seldová.“ „Vlastně… už nemůžu být doma. Bojím se…
Ztrácím věci… Mám strach, že se to zhoršuje.“ Žena si
znovu povzdechne. Nepokrytě.
„Moc mi to neusnadňujete. Umíte alespoň tančit?“ „Ano,
trochu.“ „Ukažte mi to.“
Miška vstane. Nejprve se váhavým krokem vzdálí od
kancelářského stolu. Pak se dá do tance, má pohyby
malé holčičky. Točí se dokola, ruce nad hlavou jako
květina. Vypíná se na špičky, je půvabná. Tělo postupně
zvláční, zapojí se, Miška tančí stále líp a líp, gesta má
odvážnější, usmívá se. Vypadá teď jako mladé děvče,
přesně ovládá pohyby. Celá září. Žena si něco pozna-
mená do její složky. Potom beze slova vstane a odejde z
místnosti.
Miška zůstane sama uprostřed jakéhosi světelného
kruhu a dál si tančí sama pro sebe. Potom přejde do
stínu a zmizí.
Několikrát své sny vyprávěla. Pokaždé jinak. Buď že se

vzpomínka postupně zpřesňovala, nebo že přidala pár detailů, které
považovala za překvapivé, abychom my, kteří jsme přicházeli a odcházeli
podle toho, jak se nám zachtělo, a byli jsme cele svými pány, mohli
pochopit, jak hrůzný pocit ji pohlcuje.

Nastal den schůzky. Miška sedí na stejném místě jako ve svém snu. Ale
já jsem tu s ní, po jejím boku. Obě proti kancelářskému stolu čekáme na
ředitelku. Miška je nervózní, jako by šlo o nějakou důležitou ústní „Neboj,
Miško, to bude v pohodě. Jde jen o seznámení.“ „Víš zkoušku. jistě, že
nemusím dělat přijímací… výslech, dokazovat, že mám úrok… aby mě
přijali?“ „To víš, že ne, uvidíš.“ Pohlédnu na ni a usměju se. Zdá se, že
má teď trochu uvolněnější výraz. Využije toho a pozoruje mě 
s přehnaným údivem. „Češeš se?“ „Ano, Miško, češu se.“ Do kanceláře
vejde žena. Je milá a přívětivá, má na sobě světlý kostýmek. Položí před
sebe nějakou složku. Obrátí se na Mišku. „Pokud dobře rozumím, paní
Seldová, byla jste ještě před pár týdny soběstačná?“ Miška obezřetně,
nedůvěřivě přikývne. „Ale dnes už sama zůstat nemůžete… Podle vaše-
ho lékaře jste v posledních měsících několikrát upadla, takže je tu
zapotřebí kratší hospitalizace. Máte závratě, což částečně vysvětluje
vaše obavy a potíže pohybovat se po bytě, když jste doma.“ Miška
přisvědčí nepatrným pohybem brady. Paní dál listuje ve složce. „Chodíte
ven?“ „Trochu, s Marií. Jednou týdně. Dřív jsem chodila po balkoně,
doma, ale teď už nemůžu.“ „Chodila jste po balkoně?“ „Ano, křížem
krážem, jako vězni… Přešla jsem ho celý desetkrát, někdy i dvacetkrát,
když jsem byla ve formě. Na délku to je deset kroků, plus dva na šířku,
to je dvanáct, můžete si to způsobit.“ Ředitelka pozoruje Mišku, snaží se
odhadnout, nakolik si svými slovy sama ze sebe utahuje. Ale není tomu
tak. Miška je pyšná: sto dvacet kroků denně, to není tak málo. Pohlédne
na mě, jako by předávala štafetu, je na mně, abych pokračovala. „Když
za ní přijdu, vždycky se snažíme jít trochu ven, ale Miška se po těch
svých pádech čím dál víc bojí, i kvůli tomu všemu, co se děje kolem. Je
to pro ni moc rychlé: děti, spěchající lidé.“ „Uvažovali jste o domácí péči?“
„Ano, jistěže. Jenomže je problém někoho sehnat na čtyřiadvacet hodin
denně. Miška už vůbec nemůže být sama. Bojí se.“ Miška dodá: „V noci
mívám… zlé sny.“ „Napadlo mě, že by se mohla přestěhovat ke mně, ale
nechce o tom ani slyšet.“ „To ne! Je to v šestém poschodí bez výtahu 
a pak, není žádný důvod, aby se o mě Marie starala!“
...
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Je slušnost staromódní, chybí lidem shovívavost?

Ohromilo mě, kolikrát za den řekneme děkuji.  Děkuji za sůl, otevřené
dveře, podanou hůlku. Jde o obyčejnou reakci na zdvořilost jiných,  může
být téměř automatická, přinejmenším neoficiální, ale  může to mít také
vážnější rozměr. Chtěla jsem prozkoumat možné formy chování lidí 
k sobě, co nás spojuje a co naopak rozděluje. Ale jednoznačně vám
odpovědět nedokážu.

Po románu Pouta, přišla nyní Vděčnost, dočkáme se trilogie?

Je to možné. Chtěla bych se zabývat mezilidskými vztahy a podívat se na
ně z různých úhlů. A už dnes vidím mezi jednotlivými volně na sebe
navazujícími díly hodně shodného, ale i silné strukturální rozdíly. Beru
jako výzvu zpracovat vážné téma a nesetřít ani pel romantiky. I v po -
divnosti afázie, tedy narušení již vyvinuté schopnosti porozumění a pro-
dukce řeči, která postihuje Mišku.

Dalším společným bodem, který může hrát roli při rozvoji charak-
teru člověka, mohou být rány z dětství?

Všichni jsme spojeni neviditelnými pouty, které vznikají z jakéhosi uni-
verzálního zážitku v ranném věku. Rány v dětství tak zanechávají v člo-
věku nesmazatelnou stopu. I když se nic nezdá nenapravitelné, mnoho
se už z lidské duše vymazat nedá.

Odkud pramení poslední touha hrdinky pozdravit ty, kteří ji jednou
zachránili?

Jde o jakýsi dluh, který na konci života každého dožene. Čas se krátí 
a vzpomínky v této rozhodující chvíli množí. Naléhavost okamžiku začne
dominovat. 

Staří lidé neztrácejí..., jen čekají...

Na smrt, to se musí připustit, ne? Vidím stejnou trivialitu, která šokuje
Mišku, když odmítá pojem „staří lidé“. Stejně jako ona nenávidím faleš-
nou skromnost, s níž se lidé snaží obcházet nevyhnutelné. 

Děsí vás stáří do té míry, že necháte svou starou paní trápit nočními
můrami?

U starých lidí se vzpomínky, které se
nakonec objeví, týkají hlavně dětství.
Vycházím z vlastní zkušenosti. Nejvíc
chybí trocha porozumění, lásky a něhy.
Pro Marion je to věčné trauma, že necítí
nikoho druhého v náručí. Z toho bezpo-
chyby vychází pozdější osobní utrpení,
kterému čelí.

Přemýšlíte o rozvrstvení románu
ještě předtím, než usednete k psaní?

Je to pro mě velmi tajemné a myslím na
to až do chvíle, kdy se odhodlám used-
nout k počítači. Začátek knihy často
pochází ze zrnka písku, které někde
leželo, aniž by si ho kdokoli všiml, nebo,
z malého kamene, vyvrženého z neko-
nečných dálek moře. Nic o nich nevím,
ale přemýšlení o nich, o jejich původu  
a stáří je pro mě velmi důležité, asi jako
základy nějaké stavby. 

Proč jste začala vydávat tak pozdě?

Píšu od dvanácti let a neumím si představit svět bez literatury. Texty   
z tohoto období však nebyly určeny pro čtení. Šlo o deníky, proud slov
bez nějaké jednotící myšlenky. Jen to, co jsem viděla nebo mě napadlo.
Ale byla to pro mě velká škola. V devětadvaceti jsem ucítila sílu publiko-
vat, ale na mé předchozí zkušenosti jsem rozhodně nenavazovala.

Jak žijete s postavami svých románů? Vytvořila jste si je ve své fan-
tazii, dá se s nimi navázat nějaký vztah? 

Oh, s mými postavami se cítím spojena. Jsem dokonce velmi empatic-
ká a nemůžu snést, když o mých postavách někdo mluví špatně, i když
mnohdy moc milí nejsou (směje se). Je však pravda, že nechci být melo-
dramatická. Proto si držím určitý odstup. Být blízko, vcítit se, ale nestat
se citově závislou, to je můj přístup.

Ve svých románech se nebráníte násilí. Proč je pro vás důležité ho,
popisovat v různých formách?

Jako dítě jsem zažila hodně násilí. Roky, které jsem strávila se svým
otcem poté, co matka onemocněla, mělo formu neviditelné, tiché síly. Ve
mně vyvolávalo pocit něčehom nehmotného. Určitě to ze mě udělalo
spisovatelku, jakou jsem dnes. Musela jsem najít slova pro nespecifiko-
vanou formu násilí, aby bylo sdělitelné a srozumitelné pro druhé. 

To svědčí o vaší citlivosti. Nepřekáží vám při psaní, musíte se jí
nějak bránit? 

Bránit se moc nedokážu, ale jak stárnu, učím se udržovat odstup. Díky
psaní se moje citlivost stává smysluplnou. Nicméně mně často způsobuje
bezesné noci. 

Je pro vás násilí estetickou kategorií, něco, co lze nejlépe vyjádřit
beletrií?

Estetické kategorie mě tolik nezajímají. Různé formy násilí, o nichž mlu-
vím, chápu v románové podobě. Jednoduše proto, že věřím v sílu fikce.

(Ze zahraničních pramenů)



DĚSIVÉ, KRUTÉ A STRAŠIDELNÉ – 
ŽIVOT MEZI KANIBALY MŮŽE PŘIPRAVIT 

O ROZUM I PAMĚŤ

Barbara Walterová
Benešová
V NÁRUČÍ KANIBALA
Další dramatický příběh plný napětí a strachu
autorky Barbory Walterové Benešové, vás zve do
nehostinné africké džungle mezi kanibaly. Jak se
dokáže mladá žena trpící retrográdní amnézií
vyrovnat s myšlenkou, že kdysi dávno porodila
dítě, na které si vůbec nevzpomíná. Nic ji ne-
dokáže přesvědčit, aby po dítěti nezačala pátrat.
Musí se vrátit zpátky v čase, sledovat vlastní
stopy minulosti a překonat všechny překážky.

V DŽUNGLI ČEKÁ 
NA OBYČEJNOU MODERNÍ

ŽENU ROZUZLENÍ
OBROVSKÉHO TAJEMSTVÍ

VLASTNÍ MINULOSTI…

Adriana si svůj život pamatuje až od chvíle, kdy ji našli zuboženou ležet na ulici před
britskou ambasádou v Sierra Leone. Co bylo předtím, netuší. Naprosto ji šokuje,
když se dozví, že kdysi porodila dítě. Zoufale začne pátrat po své minulosti, ovšem
vzpomínky odsunuté do nevědomí mohou být až příliš děsivé a kruté.… 

Vydejte se na cestu do světa, který má úplně jiné tradice, hodnoty a především
stravování!

Vázaná, 280 stran, 289 Kč, EAN: 9788076330856, ISBN: 978-80-7633-085-6 

Knižní trailer najdete na www.youtube.com/watch?v=zRwwWtjlInk&t=1s. 
On-line ukázku je možné si přečíst na: 
https://www.alpress.cz/publicdoc/v-naruci-kanibala-web-1.pdf. 

https://www.alpress.cz/v-naruci-kanibala/Zakoupit m ete zde
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Joanna Siedlecka 
ČERNÉ PTÁČE:
Pravdivý příběh Nabarveného ptáčete 
Knižní reportáž Joanny Siedlecké vyšla poprvé v roce 1993 a zá-
sadním způsobem ovlivnila přijímání jednoho z nejvýznamnějších
děl literatury holocaustu – Nabarveného ptáčete Jerzyho Kosiń-
ského.

Černé ptáče bylo vedle Kosińského biografie, jejímž autorem je
James Sloan, klíčovým milníkem na cestě k přehodnocení tvorby
Jerzyho Kosińského. Dosud jak autor, tak literární kritika prezen-
tovali Nabarvené ptáče jako autobiografický příběh, vycházející 
z autentických zážitků za války. Siedlecké kniha je reportážně-
detektivní cestou po stopách Jerzyho Kosińského. Toto pátrání
autorka uskutečnila na začátku devadesátých let, v návaznosti
na incident, který se odehrál během Kosińského první cesty do
Polska po pádu železné opony, kdy byl konfrontován s jedním ze
svých dětských přátel z období války. Obsahuje svědectví celé

řady očitých svědků válečné existence Kosińského a jeho rodiny. Tyto příběhy tvoří radikálně
odlišný obraz, v němž obyvatelé venkova hrají z velké části roli zachránců, nikoli trýznitelů spiso-
vatelovy rodiny. Siedlecké kniha poskytuje jedinečný vhled do každodenního života polského ven-
kova během německé okupace a také do života židovských uprchlíků před nacisty. Zároveň však
jde také o text cyklicky se vracející k otázce vztahu reality a literární fikce, mystifikace a mani-
pulace. Měl Kosiński právo vydávat fiktivní příběh za svůj vlastní? Co má větší váhu: literární dílo
s jeho nadčasovým průnikem do lidské přirozenosti, nebo autentická křivda lidí, které autor ve
svém údajně autobiografickém textu dost nemilosrdně znetvořil?

Přeložila Marcela Bramborová 
Vázaná 188 stran, 249 Kč, EAN: 9788075114754, ISBN: 978-80-7511-475-4
17. 10. 2019 vydává Volvox Globator
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Ukázka a rozhovor s autorkou na další straně



Kosiński totiž – jak vzpomíná Bączkowski mladší – už své sympatie nijak
neskrýval. Na co pokračovat v činnosti Zemské armády? Povstání? Před
kým se bráníme a proč? Jsme prostě odkázaní na sovětskou nadvládu!
Musíme se s tím smířit, ať chceme, nebo nechceme. Jan Pamuła si
vzpomíná, jak se ho někdy na hodinách ptal na jeho názory. Ale co – otec
byl spojen se Zemskou armádou, jen zázrakem unikl deportaci, matka
byla silně věřící, s čímž se pochopitelně jako třináctiletý kluk nijak netajil,
a to dělalo profesorovi starosti, varoval ho, že  v Polsku, které vznikne,
ho čekají jen potíže. Naštěstí je ještě velmi mladý, má čas změnit názo-
ry.

Věděl přece, co mu hrozilo, přesto – i když na služebnou  a na maso měl
– neplatil nájem, vytrhával plot, „sčuchl se s komouši“. Warchoł, pan
domácí, navíc napojený na Zemskou armádu, mu už dávno mohl po-
děkovat a jednoduše byt vypovědět. Vynést mu věci, stejně jako všem
nájemníkům, kteří neplatili! Ale měl strach, protože i přes hrozbu trestu
smrti obchodoval s prasaty – jezdil po vesnicích a vykupoval je od těch,
kdo je chovali. Bál se, že to na něj Kosiński může nahlásit na „Za-
klikowě“, s nímž – jak se šeptalo – se bratříčkoval, protože copak by se
jinak beze strachu pohyboval po okolí? Stačilo by přece, aby do domu
přišel modrý policista nebo četník a spatřil Jurka a Kosińskou! Co víc,
rychle navázal kontakty s rudými partyzány, a ne ledajakými, s těmi, jimž
si mohl postěžovat. Jako byl Roman Jóźwiak, syn sousedů, velitel od-
dílu, chytrý, vzdělaný – absolvoval několik ročníků gymnázia –, který
později padl v lese. Jako byl Roman Rybak, partyzán různých barev,
nejprve bílý, pak rudý, kterého v roce 1945 zastřelily Národní ozbrojené
síly. Přicházeli velice často, obvykle k večeru, asi na hodiny němčiny.
Vždy s rudým tiskem, letáky, které si pak Warchoł půjčoval, když byl ještě

s Kosińskim zadobře. Oplácel se mu za to tiskovinou „Wolność 
i Szczerbiec“ Zemské armády, kterou šířil. Později už nebylo o čem mlu-
vit – „sčuchl se“ přece  s „komouši“, kteří měli v lese nejen přátele, ale 
i celé oddíly. Partyzáni se s nikým nemazlili, po nocích si vyřizovali účty.
Byly to doby, kdy lidský život neměl žádnou cenu – byly vypalovány celé
vesnice, lidé byli zabíjeni za bílého dne. Vládl ten, kdo měl zbraň a mohl
se beztrestně mstít svým nepřátelům, které bylo lepší nemít, sedět tiše
jako myška. 
Ve dne přicházeli Němci, v noci partyzáni – nejprve bílí, potom rudí, po
nich lupiči, kteří ukradli i tu nejposlednější košili. Copak mohl Kosińského
vyhodit? Tím spíš, že už jednou dostal od partyzánů za vyučenou 
a nechtěl to opakovat. Dnes je těžké určit, kdy k tomu přesně došlo,
každopádně jednou v noci ho probudil strašlivý hluk. Ozbrojená banda
pažbami rozrazila dveře, vyvlekla ho z domu, hnala k bažinám a zbila do
bezvědomí. Škemral o slitování – mluvil o ženě, dětech, hospodářství.
Mladí kluci, kteří ho vedli, však tvrdili, že oni o ničem nerozhodují – to je
věc velitele! Prosil ho tedy o smilování, ale ten bez milosti nařídil streljať
– byl to Rus. Vystřelili; naštěstí kulka Warchoła jen škrábla, letěla vedle,
přesto padl na zem a předstíral, že je mrtvý. Chytli ho za ruce, táhli
blátem k blízkému rybníku, kam ho – jak se mezi sebou domlouvali –
chtěli hodit. Ale protože byl velký a těžký, zmohlo je to a dali pokoj,
nechali ho v bažinách. Když odešli, zkusil vstát a dovlekl se k nejbližším
domům, kde mu omyli krev a ránu ošetřili. Ještě dlouho potom ne-
přespával ve svém domě. Andrzej Migdałek si pamatuje, jak k nim na
noc chodil, posadil se ke stolu, tvář si podpíral rukama a dřímal tak až do
rozednění. Teprve pak se vracel k sobě. Ostatně Migdałkovi utekli 
z Dąbrowy právě kvůli partyzánům. Nikdy se doopravdy nedozvěděl, kdo
ho chtěl zabít – nebo jen vystrašit. Určitě to nebyli lupiči, nic si totiž
nevzali. Bylo ale jasné, že jsou to „rudí“ partyzáni – jen mezi nimi totiž
byli Rusové, nejčastěji parašutisti, kteří se snesli na padácích, uprchlíci
z transportů. Říkalo se, že jsou to asi chlapci Palenia, „Jestřába“ z Lipy,
velitele oddílů Lidové gardy, později Lidové armády. O co jim jen šlo? 
O kontakty se Zemskou armádou? Minulost v Polské socialistické
straně? Odmítnutí spolupráce s „komouši“? Bylo to víc než možné, i když
těžko zastírat, koho podezříval. Protože kdo s nimi byl v kontaktu? Kdo
by ho chtěl zastrašit? Zabránit vyhnání? Ukázat své možnosti? 
A skutečně ukázal, ve výsledku se totiž začal Kosińského bát. Bál se
člověka, kterého sám schovával. Protože co když si na něj bude opět
stěžovat? 
A co když to tentokrát dopadne hůř? A tak ho radši jako „nájemníka“
snášel. Ještě chvilku, a konečně potáhne! Ale člověk je jen člověk, došlo
mezi nimi k dalšímu střetu. K hádce o dřevo, topivo byla zásadní věc.
Podle všeho si na jaře 1944 vyřídil povolení odkoupit a pokácet v lese
několik stromů, jenže je neměl jak odvézt. Kosiński, který se o tom
dozvěděl od dalších nájemníků v domě, jeho dřevo přivezl a zároveň
sjednal kupce! Jenže Warchoł na prodej nepomýšlel, je to jeho záležitost
a on bude rozhodovat! Nechce s ním obchodovat! Samozřejmě mu to
otevřeně řekl a jako naschvál měl zrovna trochu upito, ostatně Kosiński
také! A tak oba jen křičeli, proklínali se, říkali si křestním jménem.
Warchoł ho nakonec vyhnal, nařídil mu, aby se okamžitě odstěhoval. 
A jak to bylo ve vzteku – vynadal mu do Židáků. Kosiński mu řekl, že je
neotesanec, a vykřikoval, že mu ještě ukáže. Ještě si na něj vzpomene!
Druhý den, když oba vychladli, vystřízlivěli, neměl Kosiński ani po-
myšlení na to se vystěhovat, a Warchoł na to ho vystěhovat. Skončilo to
tím, že s ním přestal mluvit  a zdaleka se mu vyhýbal – bál se. Utěšovalo
ho jenom to, že se blíží konec potíží – Němci už utíkali, bylo slyšet frontu,
blížila se Rudá armáda. ...



Jerzy původně tvrdil, že všechno v Nabarveném
ptáčeti je pravdivé. Daleko od toho! Nešel z města do
města ani nežil v sirotčinci. Celou německou okupaci
strávil mezi Poláky ve vesnici Dabrowo Rzeczycka.
Ve skutečnosti nejenže nebyl týrán, ale prakticky žil
jako král. Všechny nechutné pokusy o utonutí jsou
apokryfní. Nikdy neztratil hlas. Někteří chlapci se
pokusili strhnout Jerzyho kalhoty, aby viděli jeho
obřízku (více ze zvědavosti než zloby). 

Tímto způsobem se nejčastěji ubírá polemika a odsudky románu
Nabarvené ptáče Jerzyho Kosińského, který však nikde neuvádí národ-
nost venkovanů, ani vesnici, kde se děj odehrává a už vůbec netvrdí, že
jde o autobiografii, k čemuž jeho kritici zřejmě dospěli proto, že knihu
napsal v první osobě. Popisuje dramatické zážitky židovského (cikán-
ského) chlapce na polském venkově, mezi primitivními, antisemitskými
rolníky. Chlapec je neustále pronásledován tím nejzvrhlějším způsobem. 
Román autor napsal anglicky a poprvé vyšel v USA v polovině
šedesátých let a poté v mnoha zemích. V Polsku byl zakázaný 
a nesmělo se dovézt ani jeho cizojazyčné vydání. Román vyšel 
v Kosińského rodné zemi až po změně politických poměrů a vyvolal roz-
poruplné reakce. Někteří ho přijali s nadšením, jiní ho považovali za
znevážení morálních hodnot polských sedláků kvůli jejich chování za
okupace. Autor popírá, že by šlo o autobiografii, tvrdí, že napsal fikci.
Není důvod mu nevěřit, hodně lidí tak pochopí román jako nadčasový,

který se může odehrávat v každé době a na jakémkoli místě, kde
nacionalismus a etnické předsudky přerostou v bezbřehou nenávist,
ústící až v nekontrolovatelnou krutost. Nicméně některá polská kritika 
i po roce 1989 Nabarvené ptáče odsuzuje s tím, že Kosinski neměl právo
uvádět, že popsal jen to, co sám prožil. Ale v dostupných pramenech
jsem podobné tvrzení neobjevil. Viz třeba Doslov z roku 1976 v nynějším
českém vydání (Argo, 2019). 
Polemika v polské veřejnosti vzbudila zájem spisovatelky a reportérky
Joanny Siedlecké. Našla vesnici, kde se během okupace skryla rodina
Lewinkopfů, později přijala jméno Kosińští, spolu se svým synem. Jde 
o Dąbrowu Rzeczycku, jejíž obyvatelé jakoby měli přijmout
zodpovědnost za všechny hrůzy jejich předků popsaných v románu
Jerzyho Kosińského The Painted Bird (Navarvené ptáče). Siedlecká se
sem vydala a vyzpovídala místní obyvatele, bezprostředních svědků
válečných útrap už mnoho nežilo. Dověděla se, že rodina mohla přežít
šoa díky pomoci a službám vesničanů a organizačním schopnostem
otce spisovatele. V případě odhalení úkrytu židovské rodiny, hrozilo
městu kruté potrestání, včetně zapálení obydlí, hromadných poprav oby-
vatel a deportací do koncentračního tábora v Lublinu nebo do jiných vy-
hlazovacích lágrů. Autorka v knize „Černý pták“ uvádí svědectví místních
sedláků a jejich prostřednictvím jakoby „usvědčuje” Kosińského, že jeho
příběh popsaný v románu Nabarené ptáče je fikce a nezakládá se na
pravdě, což on sám však nepopíral. 
Nebudeme-li v románu hledat, něco co tam není, pochopíme ho jako
nadčasový. Může se odehrávat v každé době a na jakémkoli místě, kde
nacionalismus a etnické předsudky přerostou v bezbřehou nenávist,
která vyústí až v nekontrolovatelnou krutost. Příkladů i ze současnosti by
šlo uvést nespočet.            (vs)

TOLIK NENÁVISTI



– Nový zájem vyvolal svým filmem 
Václav Marhoul a divadelní hra 
Majy Kleczewské

– Další útoky na autora
– Obvinění z plagiátorství
Nový zájem probudil
nyní stejnojmenný film
českého režiséra Vá-
clava Marhoula a diva-
delní představení re-
žisérky Majy Kleczew-
ské, které uvádí scéna
v Poznani a židovské
divadlo ve Varšavě.

Argo vydalo Nabarvené
ptáče už ve čtvrtém
vydání a v rámci Velké-
ho knižního čtvrtku
vyjde 17. 10. v Druhém
městě i kniha Joanny
Sidlecké Černé ptáče 
z roku 1993.

V časopise The first
News v rozhovoru 
s Joannou Jasinskou
z 14. června 2019 se
mimo jiné píše:
Nabarvené ptáče se
jako ikonické autobi-
ografické zobrazení
tragické válečné zkuše-
nosti mladého chlapce rychle zařadilo mezi stěžejní díla holocaustu.
Navíc z  Kosińského, nově příchozího do Spojených států, učinilo
literární hvězdu.  Pravda však byla úplně jiná. Kosiński, narozený Józef
Lewinkopf, byl polským Židem z Lodži. Bylo mu teprve šest, když vypuk-
la druhá světová válka. Díky značným prostředkům a vynalézavosti
svého otce strávil válku se svou rodinou nejprve v Sandomierzu a poté
v odlehlé vesnici Dąbrowa Rzeczycka. Vzhledem k nelidským dobám 
a osudu většiny Židů v Polsku žila rodina Lewinkopfů, která změnila své
jméno na Kosiński, v mimořádných podmínkách, a to díky hrdinským
místním rolníkům, vojákům domácí armády a knězi.
Joanna Siedlecká, novinářka a autorka biografií spisovatelů,   promluvila
s lidmi, kteří si Kosińského pamatovali z válečného období. To, co
vyprávěli, se úplně lišilo od Nabarveného ptáčete. Vesničané  Kosińské
přijali mezi sebe a chránili před Němci, navzdory trestu smrti, který je
čekal, pokud by je někdo prozradil. 

Siedlecká TFN řekla: „Nabarvené ptáče nemá nic společného s Ko-
sińského skutečným dětstvím, vymyslel si ty hrůzy, zatímco on sám
prožíval jen dobré, zatímco vesničané riskovali, tím že úkryvali celou
rodinu. (…) Kosiński je stále považován za oběť, i když jsme se o jeho

životě dověděli mnohem více. Víme, že ho Poláci netyranizovali….
Kosińského bratr stále žije v Lodži [Henryk, chlapec, kterého se během
války ujali rodiče Kosińských], dokonce jsem mu zavolala. Řekla jsem
mu, že Židé, kteří během války chránili svou rodinu, si zaslouží, aby byli
jmenováni Spravedliví mezi národy. Henryk mi odpověděl, že pouze Žid
může podat žádost o výsadbu stromu, ale on že to neudělá. Tvrdí, že si
moc nepamatuje, byl v té době velmi malý a dluží příliš mnoho Kosińské
rodině, než aby ji nějak poškodil…”

„Byl to cynický, pro-
fesně orientovaný
muž." Mnoho spisova-
telů a umělců je po-
dobných. Skutečný
spisovatel je často
trochu narcista. Kosiń-
ski může být v tomto
smyslu symbolizován
knihou, za níž byl
obviněn  z plagiátorství
Beeing there, 1971, 
(česky Byl jsem při
tom, Argo 2018). Ro-
mán vypráví příběh
Chance, jednoduché-
ho zahradníka, který
se najednou vrhne do
světa podnikání a poli-
tiky, aniž by rozuměl,
co se děje. Paralela 
k románu Kariéra Nico-
dema Dyzma (1932)
od Tadeusze Dołęga-
Mostowicze může být
překvapující. 
Amerika miluje mýty,
ale také je ráda ničí.
Když vyšla pravda,

nejprve po článcích Village Voyce,  se cítila podvedena. Kosińského pád
byl bolestivý a rychlý. Články z roku 1982 Geoffreyho Stokse a Eliota
Fremont-Smitha ve Village Voice a některých dalších novinách v New
Yorku odhalily, že Kosiński nemohl napsat knihy, o nichž tvrdil, že je
jejich autorem. Jeho angličtina prostě nebyla na potřebné úrovni 
a odlišný styl, ve kterém byly knihy napsány, naznačuje, že se do projek-
tu zapojilo několik překladatelů a autorů. 
Po uvedení filmové adaptace roménu Namalované ptáče režiséra
Václava Marhoula, v němž hrají mimo jiných i Stellan Skarsgård 
a Harvey Keitel, je zřejmé, že se znovu rozpoutají diskuse o Kosińském
životě.
Otázkou zůstává, co udělat se samotným Nabarveným ptáčetem. I když
nejde o autobiografii, zůstává silným evokujícím románem, zobrazujícím
hrůzy temné stránky lidské duše.  
„Kosiński byl meteor, který zářil na obloze a poté zmizel. Časem pravda
vyjde najevo. Zašel příliš daleko tím, že si myslel, že je nedotknutelný.
Možná spáchal sebevraždu, když si uvědomil, co udělal špatně,“ dodává
Siedlecká. 
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Olin Jurman:
Čeští jidášové
Každá
společnost má
své hrdiny i zrád-
ce. Co vám dnes
říkají jména Karel
Sabina nebo
Rudolf Mrva? Asi
nic moc, ale ve
své době, v
období národ-
ního obrození,
patřili k velmi
opovrhovaným
zrádcům národa.
Ale až po pádu
první republiky
se to v české
kotlině všemi
možnými zrádci
začalo přímo
hemžit. 

Vázaná, 400 stran, 399 Kč

Josef Káďa
Kadeřábek:

Sedmdesátky –
Hotel ve víru

doby
Přeje tvrdá

normalizace
lásce a snům?

Odpoví vám hlavní
hrdina knihy – 
číšnický učeň

Pína. Právě on
prožívá náročné

období dospívání,
první lásky, radosti 
i prohry na  přelo-

mu 60. a 70. let
minulého století.

Zároveň si čím dál
víc uvědomuje

zoufalost doby, ve
které žije. 

Vázaná, 230 stran, 249 Kč

Elena
Veronesiová
Můj
těhotenský
deník
Průvodce devíti
měsíci
očekávání,
radosti 
i velkých změn
v životě ženy.
Těhotenství je
období nových
zkušeností 
i výrazných

tělesných, psychických i citových změn. Tento decentně 
ilustrovaný deník každé budoucí mamince poslouží jako
užitečný průvodce jednotlivými měsíci těhotenství a poskytne jí
prostor pro zaznamenání pocitů a důležitých mezníků, aby si je
kdykoliv mohla připomenout. 

80 stran, 399 Kč

Lucie
Křesťanová

O kočičím
čaroději a jiné

pohádky
Milé děti,

víte, jak se z roz-
mazleného tlusté-
ho kocoura stane

kočičí čaroděj? 
Co si počít se

slepicí, která se
chechtá, místo aby

kdákala? Kdo
zkrotí divokou

hlídací husu pana
Kapitána? 

Že nevíte?  Neva-
dí. Vše se dočtete v téhle veselé knížce, kde se schovává šest-

náct pohádek o zvířátkách. Klidně si je přepočítejte, jestli už
umíte do šestnácti. 

Pěkné čtení i počítání přeje Lucie Křesťanová
96 stran, 269 Kč



A to doslova přes noc, kdy proběhl křest anglického překladu jejího
nejnovějšího románu Nezlomný – Unbreakable, vydaného keňským
nakladatelstvím Moran Publishers.
Křest se konal 10. září od 14:00 ve velkém sále hlavní nairobské
knihovny Kenya National Library Building. Navzdory africkému pojetí
času se začalo opravdu ve dvě hodiny odpoledne a do té doby se sál,
který má kapacitu 150 lidí, naplnil přibližně 400 lidmi.

Akci zahájil šestiletý Moses
(na snímku), bývalé dítě
ulice, krátkou modlitbou.
„Když se Moses modlí, Bůh
poslouchá,“ vysvětlil doda-
tečně Joseph „Njoro“
Njoroge, hlavní hrdina této
knihy a ředitel centra pro děti
ulice Global Hope Rescue   
and Rehabilitation center. 

Hana Hindráková – 

česká spisovatelka 

se stala keňskou

celebritou

https://youtu.be/vsXG6ZYjt9Mhttps://youtu.be/55kBo-Vl4tI



Poté se společně zpívala keňská hymna.
Po tanečním vystoupení skupiny chlapců z Jo-
sephova centra následovalo několik proslovů
kmotrů, mezi nimiž i kromě zástupce keňského
parlamentu Josepha Manjeho byl i RNDr. Adam
Piňos, zástupce českého velvyslance v Keni pana
Martina Klepetka, který byl bohužel náhle povolán na
diplomatický briefing s keňskou ministryní zahraničí
a nemohl se tak akce zúčastnit.
„Byla to neuvěřitelná akce důležitého diplomatického
významu,“ říká o křtu knihy zástupce českého
velvyslance RNDr. Adam Piňos.
Během křtu se prodala většina dovezených výtisků 
a třetí den po křtu byla vyprodána už třetina nákladu.
O knihu je v Keni obrovský zájem a brzy bude násle-
dovat dotisk. Kromě Keni se prodává i v dalších 

zemích východní Afriky, kde nakladatelství Moran Publishers působí.
„To je jako sen. Ještě nikdy jsem v den křtu knihy nedala tolik rozhovorů, nepodepsala 500 knih a neabsolvovala takové
množství fotografování,“ usmívá se spisovatelka Hana Hindráková, která se v Keni zúčastnila jako hlavní host živé ranní show
v televizi Metropol TV a dělala rozhovor i pro známou keňskou televizní stanici KTN a další novináře, kterých na křest přišlo
nespočet. „A doufám, že kniha pomůže změnit chování lidí k dětem ulice i jejich celkovou situaci. Jakmile si dovedete představit,
co za jejich příběhem může stát, díváte se na ně potom úplně jinak, než jako na malého páchnoucího zloděje,“ dodává Hana
Hindráková s tím, že ona i překladatel knihy Francis K. Johnson se rozhodli vzdát honoráře ve prospěch Josephova centra pro
děti ulice.

Hana Hindráková a jeden z kmotrů knihy RNDr. Adam Piňos, zástupce českého
velvyslance v Keni

Společně s kmotry knihy a zástupci nakladatelství Moran Publishers



Opravář osudů Robert Fulghum
přijíždí na české turné
Robert Fulghum už zase balí kufry a chystá se na velkou
jízdu po České republice. V první řadě představí svoji novou
knihu s názvem U Devíti draků a jedné ovce, což je druhý díl
zamýšlené trilogie Opravář osudů. Opět se vrací nesourodá
dvojice, Američan George a jeho česká přítelkyně Luci
Milena, která zažívá díky Robertu Fulghumovi svá dobro-
družství v naší zemi. Opravář osudů, který vyšel před dvěma
lety v nakladatelství Argo, je stejně úspěšný jako předchozí
Fulghumovy knihy a už atakuje dvacetitisícovou hranici
prodeje. 
Umocněný zážitek ovšem nabízí možnost vidět Roberta
Fulghuma, někdejšího unitářského pastora, naživo. Na
uvedení knihy totiž navazuje turné, kdy Robert Fulghum
objede téměř celou Českou republiku s komponovaným
večerem plným zábavy, během kterého je cokoliv možné 
a nic není úplně jisté – jen to, že Robert Fulghum bude na

místě a diváci budou mít příležitost zeptat se jej úplně na cokoli.

Program turné:
Čtvrtek 3. 10. v 19 h
SLANÝ
Kino Slaný
Masarykovo nám. 159, 
274 01 Slaný

Pátek 4. 10. 17.30 h
LITOMĚŘICE
Káva s párou
Jarošova 165/32, 
412 01 Litoměřice

Sobota 5. 10. v 19 h
ZRUČ NAD SÁZAVOU
Spolkový dům
5. května 510, 
285 22 Zruč nad Sázavou

Neděle 6. 10. ve 20 h
TRUTNOV
Vesmír
Nábř. Václava Havla 20, 
541 01 Trutnov

Pondělí 7. 10. v 18 h
LIBEREC
Krajská vědecká knihovna 
v Liberci
Rumjancevova 1362/1

Úterý 8. 10. v 19 h
MĚLNÍK
Mělnické kulturní centrum o.p.s.
U Sadu 323/1, 
276 01 Mělník

Středa 9. 10. v 19 h
CHEB
Kulturní centrum Svoboda
Za Mostní branou 1791/5, 
350 02 Cheb

Neděle 13. 10. v 18 h
SVITAVY
Městská knihovna ve Svitavách
Wolkerova alej 92/18, 
568 02 Svitavy

Pondělí 14. 10. v 17.30 h
OLOMOUC
Divadlo na Šantovce
Galerie Šantovka, Polská 1,
779 00 Olomouc

Pondělí 14. 10. ve 20 h
PROSTĚJOV
Městské divadlo v Prostějově,
příspěvková organizace
Vojáčkovo nám. 218/1, 
796 01 Prostějov

Úterý 15. 10. v 18 h
ZLÍN
Krajská knihovna 
Františka Bartoše ve Zlíně
Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín

Středa 16. 10. v 19 h 
BRNO
Národní divadlo Brno – 
divadlo Reduta
Zelný trh 313/4, 
602 00 Brno

Čtvrtek 17. 10. v 19 h
PLZEŇ
Měšťanská beseda
Kopeckého sady 59/13, 
301 00 Plzeň

Pátek 18. října 18 h
HAVLÍČKŮV BROD
Krajská knihovna Vysočiny
Havlíčkovo nám. 87, 
580 01 Havlíčkův Brod

Pondělí 21. října v 17 h
HRADEC KRÁLOVÉ
Knihovna města 
Hradce Králové
Wonkova 1262/1a, 
500 02 Hradec Králové

Úterý 22. 10. v 19 h
PARDUBICE
Malá scéna ve dvoře
U Divadla 2703, Zelené
Předměstí, 530 02 Pardubice

Středa 23. 10. v 17 h
STRAKONICE
Šmidingerova knihovna
Strakonice – Zámek 1

Středa 23. 10. ve 20 h
TÝN NAD VLTAVOU
Městský dům kultury Sokolovna
Tyršova 424, 
375 01 Týn nad Vltavou

Čtvrtek 24. 10. v 19 h
ČESKÉ BUDĚJOVICE
Jihočeské divadlo – 
scéna “Malé divadlo”
Hradební 289/18, 
370 01 České Budějovice

Pátek 25. 10. v 17 h
PÍSEK
Sladovna Písek
Velké nám. 113/1, 397 01 Písek

Sobota 26. 10. v 19.30 h
SEDLČANY
Kulturní dům Josefa Suka
Havlíčkova 514, 
264 01 Sedlčany

Neděle 27. 10. v 19 h
PRAHA
Divadlo Na Fidlovačce
Křesomyslova 625,
140 00 Praha 4

Úterý 29. 10. v 19 h
OSTRAVA
Divadlo Mír
Halasova 835/19, 
703 00 Ostrava–Vítkovice


