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Isabelle Artusová
MALÝ
JAPONSKÝ KRÁMEK
V současné Paříži dojde k osudovému setkání líbezné gejšy s neohroženým samurajem.
Gejšou je ve skutečnosti nefalšovaná Francouzka z předměstí, jež se našla v postavě
tradiční japonské společnice s nalíčenou tváří a v hedvábném kimonu. Jmenuje se Pamela
a živí se prodejem bonsají v Malém japonském krámku na levém břehu Seiny. Samurajem
není nikdo jiný než Thad, mladý muž z bretaňského venkova, jehož živí dobře placené
zahraniční mise na hraně zákona. Pamela i Thad v dětství propadli americkým televizním
seriálům (ona spíše Dallasu, on Kung fu) a tímto prizmatem vnímají skutečnost i rodící se
milostné vzplanutí. Když Thad vztah se svou „gejšou“ ukončí, rozhodne se Pamela „samuraje“ vyhledat a vydává se na dlouho cestu do Země vycházejícího slunce, kde na oba čekají
četné nástrahy a mnohá překvapení.
Příběh na pomezí mezi zamilovanou romancí, detektivkou a cestopisem o zapadlých
končinách, tradicích a zvycích dnešního Japonska by se mohl snadno stát románem o moderní Popelce typu Pretty Woman. Nicméně začínající spisovatelka, francouzsky píšící
Kanaďanka Isabelle Artusová, se stereotypům úspěšně vyhýbá a svým odlehčeným stylem
plným humoru a svěžesti, který dokáže udržet i v otevřených popisech milostných scén, slaví
úspěch u čtenářů i kritiky. Oba milenci jsou v dětství a dospívání uvězněni v nepohodlných
rolích, způsobených necitlivou výchovou a nadměrnou konzumací televizních seriálů, ale
v pestrých kulisách moderního i mytického Japonska projdou zásadní proměnou v intencích
klasického bildungsromanu i východních duchovních nauk.
Překlad: Milena Fučíková
Vázaná, 240 stran, 258 Kč, EAN: 9788025721056
Zakoupit můžete zde

https://www.kosmas.cz/knihy/226631/maly-japonsky-kramek/
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O mikrobech v nás, kolem
nás a o jejich fascinujícím
vlivu na náš život
Každé lidské tělo, i to vaše, obsahuje
davy: přetéká desítkami bilionů mikrobů. Co jsou vlastně zač? Škodí nám?
Pomáhají? A jak? Nahlédněte do neuvěřitelného mikrosvěta, jehož důležitost
pro člověka i všechen život na Zemi
jsme až dosud neznali. Skvělý vypraveč
Ed Yong vám bude zábavným a přitom
erudovaným průvodcem.
Mnoho lidí považuje mikroby za pouhé patogeny
předurčené k likvidaci. Malé, otravné a nebezpečné.
Video zde
Slavný popularizátor vědy Ed Yong však ví, že drtivé většiny
https://youtu.be/xl8qzh5TOTY
mikrobů se nemusíme bát, natož je ničit. Naopak, měli bychom
je hýčkat, obdivovat a studovat, protože zcela zásadně utváří
naše těla a ovlivňují naše zdraví. Život mikrobů je úzce propleten
s tím naším, stejně jako se životem každého živočicha na Zemi. Bez
nich bychom tu zkrátka nebyli. Toto poznání se v posledních letech stalo nejdůležitější biologickou
revolucí od doby Darwina – a vy můžete být u ní.
„Kniha Obsahuji davy je syntézou doslova stovek a stovek vědeckých článků. Ed Yong vás přitom
nikdy nezahltí odborností, ale vede vás od jednoho fascinujícího poznatku k druhému. Obsahuji davy
je úplnou špičkou na poli vědecké žurnalistiky.“ – BILL GATES
Překladatel: Filip Drlík
Vázaná s přebalem, 143 × 215 mm, 420 stran, 18 ilustrací, 399 Kč, ISBN: 978-80-7555-027-9
Zakoupit můžete zde

https://www.melvil.cz/kniha-obsahuji-davy/
Ukázka z knihy a rozhovor s autorem na dalších stranách
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Všichni máme vlastní
my a také mají své
PROČ SI KNIHU PŘEČÍST
bujný
mikroskopický
mikrobiální partnery.
zvěřinec, který se sou- ● Pochopíte, jak bakterie upravují odezvu lidí na léky Mravenci žijí v miliohrnně označuje slovem proti rakovině, jak vylaďují náš trávicí nebo imunitní nových koloniích, ale
mikrobiota nebo mikro- systém a dokonce mění naši genetickou výbavu.
jeden každý z nich je
biom. Žijí na naší po- ● Dozvíte se, jaké nečekané schopnosti mikrobi zároveň sám o sobě
kožce, uvnitř našeho těla propůjčují živočichům, od pláště neviditelnosti sépiím po kolonií. Polární medvěd
a občas i přímo v našich zajištění energie tvorům bez úst a střev.
žijící na Arktidě, kde
buňkách.
● Dočtete se o neuvěřitelných schopnostech bakterií, mu ve všech směrech
Převážnou většinu z nich které si dokážou vzájemně vyměňovat kusy DNA a sta- dělá společnost pouze
tvoří bakterie, ale jsou tu vět tak na hlavu naše dosavadní představy o evoluci.
led, je také zcela obi další drobné organismy
● Dozvíte se o příčinách současné epidemie alergií, klíčený. Husy indické
včetně plísní (například
přenášejí mikroby přes
proč jimi méně trpí mladší sourozenci a jak vám pomůkvasinek) a archea, záHimálaj a rypouši je
hadná skupina, se kter- žou domácí mazlíčci.
mezitím berou do nejou se seznámíme po- ● Zjistíte, že každá rodina má svůj jedinečný mikro- hlubších oceánů.
zději. Je mezi nimi i zá- biom, kterým do 24 hodin přepíše mikrobiální prostředí Když Neil Armstrong
vratné množství virů – bytu, do něhož se přestěhuje.
a Buzz Aldrin stanuli
virom, který infikuje ● Získáte radikálně nový pohled na život na Zemi.
na Měsíci, učinili také
všechny ostatní mikroby
obrovský krok pro
a příležitostně i buňky hostitele. Žádné z těchto „mikrobstvo“.
miniaturních smítek nemůžeme vidět. Kdyby však Když Orson Welles řekl: „Rodíme se sami, žijeme sami,
zničehonic zmizely všechny naše vlastní buňky, na místě umíráme sami,“ mýlil se. I když jsme sami, sami vlastně
zmizelého torza by se pravděpodobně vznášel přízračný nikdy nejsme.
mikrobiální opar.
Existujeme v symbióze – což je překrásný pojem oznaV některých případech by se chybějící buňky téměř čující soužití různých organismů. Někteří živočichové
nedaly zaregistrovat. Mořské houby patří k nej- jsou kolonizováni mikroby již ve stadiu neoplodněných
jednodušším živočichům, mají statická těla o maximální vajíček; jiní si své první partnery vyberou při narození.
šířce několika buněk a kromě toho také hostí bujný Dál již žijeme neustále v jejich přítomnosti. Když jíme,
mikrobiom. Občas se stává, že se podíváte na houbu pod jedí také. Když cestujeme, jedou s námi. Když zemřeme,
mikroskopem a přes vrstvu mikrobů téměř nenajdete tak nás pozřou. Každý z nás je svým způsobem zoo –
samotného živočicha. Ještě jednodušší organismy, kolonie uzavřená v jednom těle. Společenství mnoha
vločkovci, nejsou víc než rozteklé placky z buněk; druhů.
Rozhovor s autorem na další straně
vypadají jako améby, ale jsou to živočichové stejně jako Celý svět.
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V jednom rozhovoru v roce 2013 jste na otázku,
jestli jste někdy uvažoval o napsání knihy, odpověděl: „Nevím. Vždycky jsem si myslel, že ji napíšu,
ale nevěděl jsem, kde na to najdu čas.“ Co se
změnilo, že nyní můžeme vaši knihu číst?

Od začátku jsem věděl, že se kniha nemůže věnovat
jedinému problému, ani že to nemůže být jen volná
sbírka esejů. Tak jsem se rozhodl rozdělit obsah knihy
do do deseti kapitol, z nichž každá by odkrývala jiný
aspekt vztahů mezi zvířaty a mikroby. Shromažďování
materiálu vyžadovalo spoustu práce a času. Než jsem
V lednu 2014 se mě Will Francis, můj nynější agent, e- napsal jediné slovo, strávil jsem šest měsíců tříděním
mailem ptal, jestli nemám nějaké nápady na knihu. a vyhodnocováním podkladů.
Odpověděl jsem mu, že zatím ne, ale za dva týdny jsem
mu poslal dvoustránkový námět, který se náhle zrodil Existuje mnoho fascinujících oblastí výzkumu
v mé hlavě. Vlastně nebylo to tak najednou. Už před v tomto odvětví a také mnoho zajímavých lidí
mnoha lety jsem živil plán na knihu o horizontálním věnujících se studiu mikrobiálního života. Jaká
přenosu genů. Pak jsem se dozvěděl, že se tím už kritéria jste uplatňoval při rozhodování, co zdůzabývá David Quammen. Mám rád Davida, tak jsem se raznit a co naopak třeba vynechat?
na něho nemohl ani zlobit, že mě předešel.
Chtěl jsem, aby se čtenář v každé kapitole dověděl
Co vás nakonec přimělo napsat knihu Obsahuji nejen o výsledcích výzkumu, ale i o aktérech, kteří se
davy?
o ně zasloužili. Pozornost jsem věnoval především
vědcům, kteří nejenže udělali důležitou práci, ale
Věděl jsem, že poznání o významu mikrobů a o jejich jednotlivé organismy studovali po dlouhou dobu.
fungování v organismech, je nedostatečné. Bylo mi Například Nancy Moran se věnoval mšicím, Forest
jasné, že už nevystačím s populárními články, ale že to Rohwer korálům nebo Scott O‘ Neill komárům. Příkladů
bude chtít knihu, v níž shromáždím vše, co víme bych mohl uvést mnohem více.
o tomto zvláštním mikrosvětě. Ale neměla by to být
odborná kniha medicínská ani popularizační z oblasti Vzhledem k tomu, že výzkum mikrobiálních ekoliteratury o sebepoznávání. Mým záměrem bylo i uká- systémů je nyní velmi intenzívní, musel jste v průzat, jak se mikrobi chovají v lidském těle a jak v orga- běhu psaní některé poznatky aktualizovat?
nismu různých živočichů – třeba hyeny, červů, korálů
a jiných. Svěřil jsem se s tímtom nápadem Davidu Jistě. Skoro neustále. Bohužel vědci ignorovali mé
Quammenovi. Byl mimořádně laskavý a podpořil mě. prosby, aby přestali zveřejňovat nové poznatky, dokud
kniha nevyjde. Ale vážně. Konečné změny byly docela
Kniha pokrývá úžasnou paletu výsledků výzkumu mírné. Výzkum probíhá desítky až stovky let, takže jsem
mikrobiálního života od korálových útesů až po si jistý, že hlavní témata obstojí ve zkoušce času, a to
duševní zdraví člověka. Jak jste postupoval při i přesto, že se mohou měnit v některých detailech.
utváření všech informací do souvislého lineárního Některé práce, které nebyly dosud publikované, jsem
příběhu, který by zaujal čtenáře?
už v knize zmínil.
(Ze zahraničních pramenů)
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Autobiografická kniha baskytaristky Sonic Youth Kim Gordon
Kim Gordon se proslavila hlavně jako zpěvačka, basistka
a jedna z hlavních tváří rockové skupiny Sonic Youth.
Ta patřila k nejúspěšnějším a nejvlivnějším kapelám
nezávislé americké scény – nebýt jich, nikdy by
pravděpodobně nevznikla třeba slavná Nirvana, o vlně sebevědomého dívčího hudebního
hnutí Riot Grrls (Lush, L7 apod.) ani nemluvě. K Sonic Youth neoddělitelně patřily nejen
zpětné vazby, ruchy a disonance, ale také manželství obou hlavních postav kapely, Kim
a sólového kytaristy Thurstona Moorea. Když na podzim 2011 ohlásila dvojice po sedmadvaceti letech rozchod, zasáhlo to fanoušky jako těžká rána. V popkulturním světě, kde
většina příjemných věcí časem pomíjí, se vztah Kim a Thurstona jevil jako jedna z mála
bezpečných jistot.
Ani Sonic Youth rozchod svých dvou nejdůležitějších členů nepřežili. A teď vychází kniha,
v níž hudebnice, zpravidla skoupá na řeči a známá spíše pro svou uzavřenou náturu,
vysvětluje, jak se to celé přihodilo – jak kapela vznikla a jak zanikla, co se dělo před jejím
založením a co přišlo poté. Píše o svém dětství na sluncem sežehlých předměstích jižní
Kalifornie, o dospívání po boku duševně postiženého bratra, který celou rodinu emočně vysával, o newyorské umělecké a hudební scéně osmdesátých a devadesátých let. Není to jen
portrét basistky a zpěvačky jedné známé kapely, nýbrž sugestivní vylíčení životního příběhu
pozoruhodné alternativní umělkyně.
Čtenáři se dozví, jací výtvarníci, hudebníci či spisovatelé byli pro Kim Gordon největší
inspirací, a jak vlastně vypadl vztah s kolegou muzikantem, který její život ovlivnil ze všech
nejvíc.
A také se tu samozřejmě píše o tom, jaké je to být onou „holkou v kapele“, tedy v prostředí,
které je dodnes spíše mužskou doménou. Z jednotlivých epizod a střípků se tak skládá
hluboce osobní portrét ženy, z níž se stala, tak trochu paradoxně, jedna z největších
kulturních ikon jedné důležité generace.
Vázaná, 264 stran, 348 Kč, EAN: 9788025721223
Zakoupit můžete zde

https://www.kosmas.cz/knihy/214105/holka-v-kapele/
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Benjamin Kuras
POHŘBÍVÁNÍ SVOBODY
S vítaným návratem k tradičnímu černému humoru provází Pohřbívání svobody absurditami, kterými dnes na individuální tvůrčí svobodu
a zdravý rozum útočí v křečích politické korektnosti na úrovni
lokální, státní, eurounijní a globální téměř všechny obory
lidské činnosti – politika, zákony, školství, média, umění,
náboženství, věda, vojenství, komunikační a sledovací technologie, business, finančnictví, energetika, bezpečnost, medicína, zemědělství, potravinářství i zacházení s odpadem.
S citátem Fritjofa Capry „život tu samozřejmě zůstane, ale
nebude nutně lidský“, nás autor chlácholí, že blížící se destrukci sebe samých a celé planety dokáží přežít švábi,
z nichž kosmické moudro s přírodou jistě vytvoří za milion let
další humornou civilizaci.
Vázaná, rozměr: 125x200, 264 stran, 269 Kč,
ISBN: 978-80-7281-513-5
Zakoupit můžete zde

http://www.eminent.cz/kniha.php?id_knihy=606
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Holly Smaleová
GEEK GIRL 2 :
MODELKA MIMO MÍSU
Harriet už ví, že modeling ji nezmění, nestane se díky němu oblíbenou, nepřestane být geek,
šprtka a mimoňka. Už ví, že být jediný lední medvěd uprostřed deštného pralesa, není tak
strašné. Ví taky, že průměrný člověk sní za rok tunu jídla, třebaže se její těhotná nevlastní
máma ze všech sil snaží toto množství překonat. Co však neví, je, co s ní bude, až se její
nevlastní sourozenec narodí. Už teď se rodiče nezabývají skoro ničím jiným než miminkem.
Proto Harriet ráda přijme nabídku pracovat jako modelka v Tokiu. Jenže doprovod jí má dělat
její praštěná babička! To je fakt trapas. A ještě ke všemu snad na každém rohu potkává
krasavce Nicka, do kterého je nešťastně zamilovaná! Jak si tahle modelka z donucení poradí
se životem na opačném konci světa?
Druhý svazek šestidílné série Geek Girl je v prodejích stejně enormně úspěšný jako první díl.
Ten navíc získal prestižní cenu Waterstones Children´s Book Prize a dostal se do užší nominace Ceny Roalda Dahla za nejzábavnější knihu, čímž ale výčet ocenění nekončí. Ve Velké
Británii byl bestsellerem č. 1 pro rok 2013 mezi knihami pro dospívající čtenáře. Překladová
práva se prodala do 29 zemí.
Překlad: Veronika Volhejnová
Brožovaná, 304 stran, 279 Kč, EAN: 9788025720837
Zakoupit můžete zde

https://www.kosmas.cz/knihy/219415/geek-girl-2-modelka-mimo-misu/

Distribuuje: Kosmas, Za Halami 877, 252 62 Horoměřice, tel.: 226 519 383, e-mail: odbyt@kosmas.cz
internet. knihkupectví: www.kosmas.cz

Více na další straně

Více na další straně
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Pokračujeme
ve vydávání
historických
románů
od oblíbeného
autora
trilogie z Říma,
Bena Kanea

Napínavý příběh inspirovaný slavnou bitvou v Teutoburském
lese z roku 9, kde Římané utrpěli od germánských kmenů
drtivou porážku.
Současný britský autor Ben Kane se specializuje na historickou literaturu a jeho vášní je především historie
starověku. V prvním dílu trilogie nazvaném Orlové ve válce
vypráví o největší a nejdrtivější římské porážce v historii,
o bitvě v Teutoburském lese. Došlo k ní v roce 9 n. l. a střetla
se v ní římská vojska vedená guvernérem Publiem
Quinctiliem Varem s germánskými kmeny v čele s Arminiem
z kmene Cherusků. Románem čtenáře provázejí dvě hlavní
postavy – Arminius, který strávil dětství jako rukojmí v Římě,
kde přijal římské způsoby a dostalo se mu vzdělání, ale na
svůj původ nezapomněl. A pak Tullus, centurion římské legie,
která v bitvě zahynula. Tullus sice podezírá Arminia ze zrady,
ale nemá možnost přesvědčit o tom guvernéra Vara. Ten si je
jist neochvějnou Arminovou loajalitou a přátelstvím. Autor
předkládá strhující pohled na starověkou bitvu, jejíž stopy lze
najít ještě dnes.
Tři římské legie, které se pod velením guvernéra v provincii
Germánie Publia Vara a centuriona Lucia Tulla vracely do
zimního tábora na východ od Rýna, přepadli germánští
bojovníci v čele s Arminiem. Ten byl sice spojencem Říma,
ale už od dětství snil o tom, že kruté nájezdníky ze své země
vyžene. Legionáře uzavřeli mezi kopci a močály a tím jim
znemožnili účinnou obranu. Potom se rozpoutal děsivý
masakr a teprve za tři dny se ukázalo, jak bylo Arminiovo
vítězství obrovské. Římané ztratili tři legie v počtu přes
čtrnáct tisíc mužů a tři drahocenné standarty s orly. Uprchnout se podařilo jen několika stovkám
legionářů včetně Tulla. Jejich utrpení tím však neskončilo. Do pevnosti na východ od Rýna je
pronásledovaly tisíce krvežíznivých příslušníků germánských kmenů. Teď už je mohli zachránit
jenom bohové.
Přeložila Jaroslava Hromadová
Vázaná, 368 stran, 348 Kč, EAN: 9788074297359
Zakoupit můžete zde
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Kapitola dvacátá sedmá
Varus seděl ve stanu a přemýšlel. Slabé světlo
z několika malých olejových lamp na zemi
nedokázalo zakrýt skutečnost, že stan byl původně určený pro contubernium legionářů. Za
normálních okolností by mohl pojmout osm lidí, ale
ve srovnání s velikým stanem, který používal na
tažení, tenhle působil stísněně. Měl bych být
vděčný, pomyslel si, když poslouchal, jak déšť
bubnuje do namaštěné kůže. Většina jeho vojáků
– ti, co přežili, ozvalo se jeho svědomí – nemá
žádnou ochranu před počasím. A zavinil jsem to
já. Ale nebyl ani trochu vděčný za své štěstí. Zvedl
ruce a prohlížel si špinavé nehty a bláto, které mu pokrývalo
každý kousek nezakryté kůže. Cítil špínu. Vlhko. Hlad.
To však nebylo nic proti ponížení. V životě nebyl takhle pokořený. Teď musel dát za pravdu Tullovi, čímž byla Arminiova
zrada ještě příšernější. Kromě Tulla a možná Tubera Arminius
obelstil všechny – a hlavně jeho – jako proradný dospělý
obalamutí dítě sladkostmi. Jsem hlupák, pomyslel si a spustil
ruce do klína.
Naprostý hlupák. Když sešli z hlavní silnice, aby zatočili
s kmenem Angrivariů, netušil, že se na jeho armádu chystá
léčka. Pro svou hloupost neměl žádnou omluvu. Varovali ho.
A ne jednou, ale víckrát. Místo aby poslouchal Segesta a
později Tulla, vysmál se jim nebo je pokáral nebo obojí. Jenže
oni měli pravdu a on byl zaslepený idiot. Děsil se pomyslet, jak
by si to vysvětlil císař. Jestli to Augustovi někdy bude muset
vysvětlovat, byla samozřejmě jiná věc a tím se nechtěl zabývat. Dal by veškeré své obrovské bohatství za to, kdyby teď
měl před sebou Arminia v řetězech. Navzdory zdvořilému
chování a družné povaze byl Cherusk prolhaný zrádný had.
Vždycky měl v úmyslu zbavit se nadvlády Říma nad Germánií.
Příprava musela trvat měsíce, napadlo Vara. Sjednotit kmeny
– které se většinou nesnášely – a potom je přivést na jedno
místo byl veliký výkon a zasloužilo si to uznání. Záviděl mu.
I to, že udržel své plány v tajnosti a našel tak dokonalé místo
pro přepadení.
Varus si vybavil bezpočet stromů, co rostly těsně vedle stezky
a uvěznily jeho vojáky a nedovolily jim, aby se sešikovali. To
byla součást Arminiova plánu. Úzká cesta, která musela nutně
armádu zdržet, a blátivé peklo, v nějž se proměnila. I to
Arminius vymyslel. Jak museli legionáři zahodit zavazadla
a zbraně, což bylo ještě horší. V to Arminius doufal. Ten
prokletý kopec a hliněné opevnění museli budovat aspoň
měsíc. Také naplánováno dopředu. Bažina na jedné straně,
aby zabránila úniku tím
směrem. Další součást
VYŠLO
Arminiova ďábelského
plánu. Trpce se usmál.
Jedině počasí si nemohl
naplánovat. Smích ho
ihned přešel. Možná že
ve prospěch Germánů
zakročili bohové Cherusků a bůh hromu Donar je
jedním z nich. Po tom bičujícím dešti a hromech
a blescích v předchozích
dvou dnech to bylo možné.

„Pane?“ Před stanem se ozval Aristidův hlas.
„Pojď dál.“ Varovi se ulevilo, že sluha celodenní
vraždění přežil, ale zároveň ho to překvapilo.
Aristides rozvázal chlopeň a vlezl dovnitř. V ruce
nesl tác.
„Přinesl jsem vám něco k jídlu, pane.“
Ať už nesl cokoli – něco dušeného? – vonělo to
dobře. Navzdory zoufalství a hanbě mu kručelo
v břiše. „Jsi kouzelník.
Kdes to vzal?“
„Jste guvernér, pane. Jestli má někdo jíst, i na
takovém místě jako tohle, jste to vy.“
Varus se natáhl pro mísu a lžíci. Takhle zblízka
viděl, jak se Aristidův buclatý obličej za poslední dva dny
změnil. Byl vyděšený a pod očima měl tmavé kruhy, které tam
dřív nebyly.
Na tohle není stavěný, pomyslel si Varus. Měl jsem ho nechat
ve Veteře. „Vypadáš příšerně. Jedl jsi? A máš kde spát?“ Když
si uvědomil, jakou hloupost pronesl, zarazil Aristida, než mohl
na obě otázky zalhat, že ano. „Vezmi si chleba.“ Ukázal na půl
bochníku na tácu.
„Ne, pane…“
„Říkám, vezmi si,“ poručil mu Varus. „Spát budeš tady se
mnou.“
„Děkuji, pane,“ řekl vděčně a vrhl se na chleba jako hladový
vlk.
Když dojedli, Varus podal Aristidovi malý pergamen. Řek se
na něj podíval a potom na Vara. „Co je to, pane?“
„Omluv špatnou kvalitu materiálu. A taky chybí moje pečeť, ale
text je jasný. I můj podpis je čitelný.“ Aristides se pořád tvářil
nechápavě, a tak Varus potichu dodal: „Je to tvoje svoboda.
O něco dřív, než jsem slíbil, ale chtěl jsem, abys to měl dřív
než…“
Hrdlo se mu sevřelo. Nebylo jisté, co se stane zítra, ale Germáni nezmizeli natrvalo. Jejich neustávající útoky začnou za
svítání. Varus jako už tolikrát v posledních dnech pocítil hořkost. Pokud se dá věřit zprávám, co dostával, polovina jeho
vojáků během minulých dvou dnů padla nebo utrpěla zranění.
Bezpečí, které skýtaly pevnosti podél řeky Lupia, pořád leželo mnoho mil daleko. Jakou šanci by zítra měli jeho demoralizovaní a promočení legionáři proti takové přesile nepřátel,
kteří už už sahali po vítězství?
S největší pravděpodobností byl osud Aristida – starého,
tlustého, neschopného bojovat – ještě nejistější. Varus za to
cítil velkou vinu. Když Řek vykoktal své díky, Varus odpověděl:
„Škoda, že nemůžu udělat víc. Radím ti, abys ráno vyhledal
centuriona Tulla. Řekni
mu, že tě posílám. Drž se
ho jako klíště. Jestli se
někdo dostane tady z toho
pekla, bude to on.“
„To je to tak špatné?“ zeptal se Aristides s očima
rozšířenýma hrůzou.
„Je,“ potvrdil Varus. „Víš,
jak to vypadalo dneska.
Víc než polovina vojáků je
mrtvých nebo zraněných
a jsme ještě daleko od
řeky...

