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Edith Eva Egerová
MÁME NA VYBRANOU
I v pekle může vzklíčit naděje
„Tato kniha vypráví neobyčejný příběh o hrdinství
a uzdravení, o odhodlání i soucitu, o psychické
odolnosti a morální odvaze i o tom, jak se důstojně
vyrovnat s rolí oběti. V osobních i profesních zkušenostech Edith Egerové lze najít inspiraci v jakékoli životní situaci.“
Philip Zimbardo
Osobnost mezinárodního významu s kořeny v předválečném Československu.
Ve své knize, která je víc než jen memoárovou literaturou, nám Edith Egerová předkládá nejen
napínavý a působivý příběh vlastního života, ale
také inspirativní příběhy svých pacientů. Na jejich
pozadí nám ukazuje, že všichni máme na výběr –
rozhodnout se vystoupit z role oběti, osvobodit se
z pout minulosti a začít naplno žít.
Přeložila Karin Matějů
Vázaná, 352 stran, 369 Kč, EAN: 9788072528295,
ISBN: 978-80-7252-829-5
Zakoupit můžete zde

https://www.prah.cz/mame-na-vybranou

Rozhovor s autorkou na dalších stranách
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Dr. Edith Eva Eger, fotografovaná v jejím domě La Jolla, 13. srpna 2019, v San Diegu v Kalifornii.
(Howard Lipin / San Diego Union-Tribune)

Jsem dr. Edith Eva Eger. Od mých dětských dnů v Maďarsku mě přátelé a rodina nazývali Edie. Žili jsme normální život, šťastný život. Pak mi najednou všechno vzali
a navždy změnili běh mého života.
Přestože jsem mohla trvale žít jako oběť, rozhodla jsem
se uzdravit. Uvědomila jsem si totiž, že skutečnou svobodu lze nalézt pouze odpuštěním. Rozhodla jsem se
normálně žít a intenzívně se věnovat psychologii.
Využitím mého vzdělání a mých životních výzev, jsem pomohla nesčetným jiným pojmenovat jejich problémy
a vrátit je běžnému životu. Mým životním posláním je
pomáhat lidem a chápu to jako svůj slib a úkol.
Edith Egerové bylo šestnáct, když byla její rodina poslána do koncentračního tábora v Osvětimi. V devadesáti
letech napsala knihu „Máme na vybranou“
(„The
Choice“), aby vypověděla svůj příběh a pomohla ostatním.
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Philip Zimbardo napsal: „Každý z nás je nějakým způsobem
mentálně uvězněn a Edie nám pomáhá uvědomit si, že stejně
jako se můžeme cítit vězni, můžeme být také vlastními osvoboditeli.“ Vychází to z vašeho přesvědčení?

Také jste řekla zhruba toto: „Když si nedovolíme truchlit za naše
ztráty, rány a zklamání, jsme odsouzeni k tomu, abychom si je
znovu prožívali.“ Myslíte si, že jste ze svých ran a ztrát zhojena,
nebo ve vás zůstane zármutek, který vás nikdy neopustí?

Ano, víte, chtěla jsem tuto knihu psát roky, roky a roky a roky
a myslela jsem si: No, možná pomůžu jedné osobě a bude to stát za
to. Dodnes dostávám dopisy: „Děkuji, že jsi mi dovolila osvobodit se.
Chce se mi jen plakat. Přežil jsem, ale nejen přežil, já teď mohu
pomoci ostatním, aby také přežili, a nikdy se nestali obětmi.
Odmítám být obětí. Už jsem obětí byl. To se mi stalo, ale už takový
nejsem.”

Myslím, že veškerá terapie má co do činění se ztrátou, ale ne s
takovou, která se stala, ale spíš s takovou, ke které nedošlo. V této
souvislosti píšu o době, kdy se narodila moje vnučka, a pediatr řekl:
„Je velmi flexibilní. Může z ní být balerína." A já věděla, že teď můžu
umřít, protože v ní je moje krev. Opravdu se z ní stala baletka, šla do
nádherné školy, biskupské školy v La Jolle. Byla jsem se tam před
pár týdny podívat, opravdu krásná škola ...
Holčička mě požádala mě, abych jí koupila šaty, a já se zachovala
Měl bych říci, že kniha dr. Edie Máte na vybranou byla v ori- jako velký hlupák. Koupila jsem jí ty nejlepší, které měli… Ale kupoginále vydaná v roce 2017 a je nejen hluboká a mocná, ale je divu jsem z toho neměla velkou radost. Přemýšlela jsem, čím to je,
i krásně napsaná. Je to prostě úchvatné dílo. Lidé ji kupují nejen až jsem si uvědomila, že je to proto, co se nestalo. Lindsay se bude
pro sebe, ale i své přátele.
věnovat tanci, a že mně to nebylo dopřáno…
Děkuji. Často slyším: „Koupil jsem dvacet výtisků. Mohu přijít, abyste To je podstata práce, kterou dělám. Podám ruku a cítím se jako
mi je podepsala?“ Říkám, „jistě, prosím.“ Ale nikdy se nechci pode- průvodce. Někteří lidé mi říkají „porodní asistentka“, a to se mi také
líbí. Říkám jim, se mnou „porodíte“
pisovat jen jménem. Každému se
Edith
Eva
Egerová
se
narodila
29.
září
1927
člověka, jakým chce být, svobodsnažím napsat něco osobního…
v maďarské židovské rodině v Košicích. V pouhých nou osobností.
Doufejme, že nedostanete křeče šestnácti letech ji nacisti deportovali do Osvětimi,
do ruky od všech těch pod- kde jí zavraždili rodiče a kde musela tančit ...a vy jste nebyla jen nadějná
pisů…
Mengelemu. Spolu se sestrou Magdou přežila ně- balerína, ale také talentovaná gykolik lágrů i pochod smrti. V roce 1945 ji američtí mnastka, která se připravovala
Ne, to ne. Dělám to ráda a vážím si
vojáci vytáhli z hromady mrtvol v Mauthausenu. na olympiádu…
zájmu všech těch neznámých lidí.
Ještě desítky let po válce bojovala s traumaty Ano, podle lidí, kteří tomu rozuměli,
Je to pro mě určitá satisfakce,
a pocitem viny. V Americe, kam nakonec s manže- jsem prý měla pro gymnastiku tazrovna včera jsem dostala zprávu,
lem za dramatických okolností po komunistickém lent. Hodilo se to, když jsem pro
že kniha byla přeložena do němpřevratu emigrovala, si udělala doktorát z klinické sestru kradla mrkev, aby neumřela
činy. Napadlo mě, že je to pomsta
psychologie, vychovala tři děti a otevřela si te- hlady, a hravě přeskočila plot,
Hitlerovi. Podívejte, myslím, že
rapeutickou praxi. Na žádost americké armády za- nebo když jsem musela tančit dokvšichni prožíváme nějaký příběh.
čala pomáhat vojákům ohroženým posttraumatic- toru Mengelemu, a vystřihla mu
A já dnes dělám jen to, že překým stresovým syndromem. O své vlastní minu- ukázkový provaz.. .
dávám své zážitky, poznatky.
losti přitom zpočátku vůbec nedokázala mluvit.
Říkám, kdo jsem a jak jsem
Pak se ale odhodlala mlčení prolomit a po pě- Ve vaší knize je tolik úchvatných
objevila své vnitřní zdroje, abych
tatřiceti letech se vydala do Auschwitz. Teprve tam okamžiků, kdy se ve zlomku sese zbavila závislosti na prožitém,
pochopila, že aby se mohla uzdravit, musí nejdřív kundy všechno změní. Myslíte
protože to vyvolává deprese. Čím
odpustit. Ne Hitlerovi nebo Mengelovi. Ale sama si, že stále platí, že čas léčí?
víc toho dělám, tím jsem šťastsobě.
nější.
Často slýcháte: později se budete
cítit lépe. Ale já nechci, aby se moji
Také jste řekla, že lékem proti pacienti někdy v budoucnu cítili lépe. Chci, aby se vyléčili a už terapii
depresi je jakákoliv aktivita…
nepotřebovali. Učím je mít rád sám sebe, sebe–láska je tím
uzdravujícím elementem, a záleží na nich, jak rychle se jim to podaří.
Ráda si vymýšlím různé činnosti... Čas je abstraktní pojem a pro každého jiná veličina.
Třeba jsem nějaký čas střežila své
tajemství, snažila jsem se totiž
mluvit anglicky bez přízvuku.
Strávila jsem tři roky na univerzitě,
kde jsem se snažila zbavit onoho
maďarského akcentu, až mi můj
profesor řekl: „Víte, Edie, to spíš
já začnu mluvit maďarsky, než vy
odstraníte poslední stopu přízvuku. Na něm není nic špatného.“
A tak to přijímám. Mohu zůstat jen
Edie šestnáctiletá, krátce
předtím, než byla s rodinou já, sama sebou, a to je v pořádku.
v dubnu 1944 odvlečena
Edie jako teenager
do Osvětimi
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Běžně slýcháme otázku: „Proč já?“ Vy namítáte, že jedinou relevantní otázkou může být: „Co teď?“ Takže říkáte, že když je
někdo obětí, často přežívá s mentalitou ublíženého, a nevnímá,
že je konečně svobodný. Běžné to bylo zvláště po válce.
No, hlavou se mi také někdy honí – už nejsem nic menšího než lidská bytost, někdy naštvaná, jindy radostná, nebo zase smutná
a jindy velmi vyděšená. Nejšťastnější jsem teď, v devadesáti letech.
Proč? Protože o sobě přemýšlím a vzdávám se pro mě nedůležitých
věcí, například vašeho souhlasu s tím, co podnikám. Je to v pořádku,
pokud mě máte rádi, a pokud nemáte, tak je to také v pořádku.
Mezi mými klienty byl muž, který nikdy neplakal, protože když mu
bylo osm let, zemřel mu pes a otec mu nedovolil plakat. Řekl mu:
„Muž nikdy nebulí.“ Pak šel a koupil pro syna nové štěně. A on ho už
nechtěl, skončilo mu dětství. Nebo jsem pracovala s lidmi, kteří byli
v mládí znásilněni. A tím také skončilo jejich dětství,.
Doufám, že se lidé osvobodí od největšího koncentračního tábora,
který je v mysli. Klíč od jeho brány nosíte v kapse a můžete si otevřít

strach z toho, že rodiče se nevracejí a že je už asi nikdy neuvidím ...
Zasáhla mě realita. V táboře bych si řekla: „Pokud dnes přežiju, zítra
budu volná. Uvidím svého přítele .“ Ale nyní jsem už věděla, že přítel
není. Zastřelili ho den před osvobozením. Žádní rodiče. Takže jsem
vstala a řekla si: „Proč žít, k čemu…” Neviděla jsem smysl života
a myšlenky na sebevraždu byly stále úpornější… A pak mi nějaký
vnitřní hlas řekl: „Pokud teď zemřeš, budeš zbabělec, ale když
zůstaneš naživu, musíš o všem mluvit.“ A to byl nový začátek, jakési
znovuzrození. Možná Bůh měl nějaký záměr ... a já byla součástí
jeho procesu uzdravování. Boží profese.
Za pár týdnů budu jako hlavní řečník referovat doktorům, onkologům,
o rozdílu mezi uzdravením a léčbou a o tom, jak můžeme spolupracovat, aby došlo k vyléčení. S uzdravením mohu pomoci, ale nejsem
léčitel, i když to někteří lidé o mě tvrdí. Spíš jsem jen dobrý posluchač.
Je ve vaší práci klinického psychologa nějaká otázka, která by
se dala považovat za jakousi tajnou zbraň?
Co teď?
Dobře. Co teď? a nikoli
Proč teď?
Když se zeptáte „proč“, tak
jak chápu anglický jazyk,
myslím, že „proč“ je slovo
zaměřené na minulost.
Hledáš důvody. A „proč“
vyžaduje, „protože.” Matka
se tedy ptá syna: „Proč jsi
udeřil svého bratra?“ A syn
si myslí, že mami potřebuje
znát nějaký důvod , a tak si
ho vymyslí: „Protože mě
„apadl." Pak matka řekne:
„nelži mi.“ A já matce
povím: „Pokud nechcete,
aby vaše dítě lhalo, neptejte se, proč.“

Rodina v roce 1928 v Československu, malá Edie sedí matce na klíně

a být volní. Ale zapomenout se nedá. Vrací se mi to každý den. Když
chodím po ulici, hned vidím ostnaté dráty, ale nyní už vím, jak za nimi
nezůstat…
Po shlédnutí filmu Schindlerův seznam, jsem se cítila, jako bych
stála na hraně Velkého kaňonu a při pohledu dolů to vypadalo
strašně nebezpečně. Ale i tady se dostavil pocit bezpečí, od vnoučat
a dcery, která mě držela za ruku.
Jak se dá zbavit mentality oběti a získat zdravý pohled na život?
Mohu mluvit jen za sebe, žiji v přítomnosti. Vždycky hledám něco, co
mi pomůže přežít. Po osvobození jsem velmi vážně uvažovala
o sebevraždě. Měla jsem tyfus, vysokou horečku, špatně se mi
dýchalo, zánět pohrudnice a trpěla jsem i dalšími chorobami. K tomu

Viděla jste ty nejtemnější
stránky zla, stejně jako
nezkrotnou sílu lidského
ducha zlu se postavit.
Proč si i přesto myslíte,
že to nejhorší v nás se
může změnit v to nejlepší
v nás?

Ano, ano. Protože jsem zažila pochod smrti z Mauthausenu do
Gunskirchenu, kde jsem byla osvobozena ... Když už jste únavou
nemohl jít, okamžitě vás zastřelili. A mně už opravdu docházely síly,
šla jsem stále pomaleji a pomaleji, a pak jsem jako zázrakem cítila
ruce dívek, s nimiž jsem se kdysi po tanci doktoru Mengelemu
rozdělila o chleba, který mi dal, mě nesly, abych nezemřela, a tak mě
zachránily. Tak vidíte, že to nejhorší v nás může přinést i to nejlepší.
Ale chleba nebyl jedinou potravinou, o kterou jste se rozdělila.
I o mrkev…
Byl duben 1945. Hnali nás z jednoho místa na druhé. Přestávku na
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krátký odpočinek nám udělali v jedné německé vesnici v jakémsi
společenském sále. Řekli nám, že kdybychom se odvážili opustit
areál, okamžitě nás zastřelí. Má sestra Magda na tom bylo už hodně
špatně, bylo mi jasné, že jakmile nedostane co nejdřív něco do úst,
zemře.Odhodlala jsem se tedy něco udělat, a vůbec nemyslela na to,
že mě to může stát život. Odplížila jsem se z domu a ve vedlejší
zahradě zahlédla záhon mrkve. Někde ve mně ještě něco zůstalo
z gymnastického tréninku a jako kočka jsem přeskočila plot a ukládala mrkev všude, kam to jen šlo. Když jsem se vracela, narazila
jsem na strážného. Začala jsem se potichu modlit, aby mě
nezastřelil. Slyšela jsem cvaknutí, asi třikrát. Voják odložil zbraň
a pomohl přes plot dostat se zpátky. Měla jsem mrkev.
Následující ráno přišel mezi nás: „Kdo se odvážil porušit pravidla?“
Řekl přísným hlasem. Vyděsila jsem se, když se ke mně blížil:
„Musela jsi mít velký hlad, když jsi udělala to, co jsi udělala.“ A dal mi
bochník chleba.
To se ve vás muselo zastavit srdce...
Ano, potkala jsem jednoho lidského
ducha. Přála bych si ho teď vidět.
I mezi strážnými byli slušní lidé a já
měla štěstí jednoho poznat…

Rozhodla jsem se, že půjdu do práce. V roce 1954 jsem přivedla na
svět mou vzácnou Audrey, která se narodila v New Yorku, kde jsem
obdržela cenu za svou knihu.
A pak jsem znovu otěhotněla a řekla jsem svému lékaři: „Musíte
vyšetřit moji krev, protože mám už několik dní horečku.“ Ujistil mě, že
jsem v pořádku a mě se narodil syn. A já brzy viděla, že se nevyvíjí
jako má děvčata. Neseděl, nechodil… Lékař mě ujišťoval, že se nic
neděje, že chlapci jsou trochu opoždění. Až později mi naznačil, že
syn asi bude muset chodit do školy pro retardované. Tuto informaci
jsem nechtěla úřijmout, zašla za vynikajícím neurologem, doktorem
Clarkem. Zevrubně syna vyšetřil a vyřkl verdikt: „Tvůj syn není retardovaný, jen tak vypadá. Bude potřebovat ergoterapii, logopedii atd.“
Udělala.jsem, co mi doporučil. A můj syn John vystudoval vysokou
školu tance na University of Texas.
Je to stejné, jako když jste o několik let později chtěla navštívit
Osvětim, a úřady vám to vzhledem k tehdejším napjatým
vztahům mezi USA a Polskem nechtěly dovolit. Ale vy jste už
byla nastavená tak, že vás žádné bariéry mi nezastaví...
To je pravda, a platí to obecně. Starala
jsem se o dva paraplegiky. Jeden se
ptal: "Proč já?" A ten druhý mi řekl:
„Víte, paní doktorko, sedím na invalidním vozíku a děkuji Bohu za to, že na
něm mohu sedět, protože vidím oči
svých dětí.“ Jeden měl mentalitu oběti
a druhý byl vděčný za to, co má.
A jejich příklad rozhodl, že se vrátím
do Osvětimi.

Jakou roli hraje při léčení odpuštění a jak reagujete na ty, kteří
jsou hluboce dotčeni myšlenkou,
že by měli odpustit strůjcům holocaustu?
Odpuštění nemůže znamenat zapomnění nebo prominutí. Já to chápu
jako požehnání, že jsem dostala
druhou šanci, abych v sobě znovu
probudila radost, s níž jsem se narodila. Ale nacistům neodpustím za to,
co mi udělali. Nejsem tak dobrý
člověk, že ... ne, ne, prostě nechci,
aby nacista žil v mém těle.

Sestra Magda s vaším rozhodnutím
nesouhlasila…

Řekněte nám něco o vaší dnešní rodině.
Dobře. Byla jsem v nemocnici s podezřením na TBC a potkala zde
muže, který byl za války partyzánem. Ohromily ho mé znalosti
řeckých bohyní a taková maličkost ho ke mně přitahovala. Lidé se
mě dnes ptají: „Milovala jsi svého manžela?” A já nevím. Nikdy jsem
nezažila rande, neměla jsem žádné zkušenosti s láskou. A tak pro
mě měla podobu uherského salámu a švýcarského sýra, který mi
přinesl.
Nevěděla jsem, kdo vlastně jsem, ani jak jsem otěhotněla. Lékař mi
dítě zakázal, zdála jsem se mu příliš slabá. Ale já ho neposlechla,
chtěla jsem dát život.
Moje holčička po narození vážila deset liber. A přišli komunisté,
zabavili podnik mého manžela a uvrhli ho do vězení. Bylo mi jasné, ,
že musím něco udělat. Neptala jsem se: „Proč já?“, Ale „Co teď?“
Vzala jsem si svůj velký diamantový prsten, vložila ho do plenky své
malé dcerky a šla do vězení pomoci manželovi uprchnout. Za dramatických okolností se to podařilo a emigrovali bez prostředků do
Ameriky. Mé holčičce byly dva roky
Když bylo Marianne šest let, přáli si sestru. Bylo nám jasné, že si
nemůžeme dovolit další dítě, pokud oba z nás vydělají 60 $ týdně.

Ne, řekla mi, že jsem idiot a masochista. Vidíte, prošli jsme stejnou
zkušeností, a reagovaly zcela odlišně.
Ale vztahy mezi námi to nenarušilo.
Právě jsem se sestrou v Baltimoru oslavila její 96. narozeniny.
Magda je Magda. Chtěla jsem se vrátit tam, kde jsem prožila
nejhorší, co se vůbec dá zažít, a tak získat zpět svou nevinu.
I proto říkám, že bez konfliktu není odpuštění.
A byl to obrovský léčivý zážitek?
Pro mě to nejlepší, co jsem kdy udělala, ale zdůrazňuji – pro mě.
Jsem velmi vizuální a nemohla jsem k tomu dospět v terapeutické
ordinaci.
Co jsem se naučila v Osvětimi, mě přivedlo k tomu, co dělám teď.
Poznala jsem, že bez prožitého smutku nenaleznete lék na uzdravení duše. Vedu lidi ke svobodě. Udělám vše, co je v mých silách,
abych zabránila svým dětem a vnoučatům zažít něco, čím jsem si
prošla já.
Antisemitismus je ale opět na vzsestupu. Není to pro vás
děsivé?
Naším největším nepřítelem je nevědomost. Člověk by nikdy neměl
popírat pravdu druhého. Pokud někdo říká, že neexistoval holocaust,
pak byste neměli říkat: „ano, existoval.“ Ale: „řekněte mi o tom více.“
Protože to je jeho pohled na svět.
(Ze zahraničních pramenů)

www.prah.cz
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DÁMA MĚSÍČNÍHO
SVITU
Příběh o lásce, osudu a smrtelné nenávisti.
Mallory Kendricková sní americký sen o lepším
životě, avšak na své malé rodinné farmě ve
Virginii se musí uskromnit, jak to jen jde. Píšou
se dvacátá léta, doba prohibice, když v sobě
Mallory objeví nebezpečný talent. Pro vynikající
pálenku, kterou sama vyrábí, se jí brzy začne
říkat „Dáma Měsíčního svitu“. Dostává se stále
více do vleku třpytivého polosvěta a z mladé
nebojácné paličky černého alkoholu se stane
sebevědomou ženou, která sleduje zcela vlastní
cíle – obklopená pochybnými ctiteli, ochránci
zákona a bezskrupulózními gangstery nechvalně
proslulých „bouřlivých dvacátých let“.

Přeložila Olga Kolečková
Vázaná, 512 stran, 399 Kč,
ISBN: 978-80-249-3933-9, EAN: 9788024939339
Vydává Ikar

Zakoupit můžete zde
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Prolog, květen 1936
Hladověla po jeho něžnostech. Rty a rukama prozkoumával její tělo
a ona si vychutnávala pocit, že je zcela obnažená a současně bezpečně
ukrytá v jeho lásce. Stále rychleji mířila k onomu magickému bodu, kdy
se rozkoš stává přímo nesnesitelnou a přechází do exploze nevýslovného, osvobozujícího blaha. Ozvalo se škrábání kovu o kámen
a všechno bylo rázem pryč. Jeho rty a ruce jí unikaly. Nechtěla, aby
odešel, ale čím zoufaleji se ho snažila zadržet, tím víc se jí vzdaloval.
K jejímu vědomí znovu proniklo zaskřípění. Teď ho již definitivně ztratila.
Žár v ní uhasl jak ohýnek slámy. S tesklivým povzdechem ho nechala
odejít – překrásný sen. Odpočatá a s úsměvem na rtech otevřela oči.
Když k jejímu sluchu opět dolehlo jemné vrzání, teď zároveň s tichým
šramotem, nadzvedla se na hedvábném polštáři. Stíny noci ještě v ložnici bojovaly o svou moc, ale tenký proužek ranního světla již ohlašoval
nový den. Vkradl se dovnitř dveřmi terasy, malou škvírou mezi sametovými závěsy v barvě královské modři proťal jako lesklá stuha pokoj, vynesl
jeden ze čtyř sloupků baldachýnové postele z temnoty, pohladil ohnutá
záda černě oděné postavy klečící u krbu, sklouzl o dva kroky dál
po medově zlatých parketách, až se konečně dotkl matně lesklé tapety
na zdi. To Daisy cosi kutila před mramorem obloženým krbem. Nová
pokojská, kterou zaměstnala teprve před dvěma dny. Brzy zapraskal
oheň a služka odspěchala z pokoje, již prozářeného světly plamenů.
Mallory se slastně protáhla pod dekou z prachového peří a lenivě
naslouchala důvěrným zvukům, s nimiž se probouzela domácnost
v přízemí jejího panského sídla. Tady v Blue Ridge Mountains ve Virginii
byla rána i nyní v květnu citelně chladná, a tak vstávání ještě na několik
minut odložila, než oheň krbu naplnil pokoj příjemným teplem.
Myšlenkami zabloudila zpět k telefonátu, který tak toužebně očekávala.
Tak teď se konečně všechno chýlí ke šťastnému konci. Vzdor všem
hořkostem, zraněním a strašlivým omylům se kruh uzavře. A někdy se
zahojí i rána, kterou jí zasadil Bobby. Naděje na smíření se nikdy nevzdala. Usmívala se, když se loučila s vyhřátým lůžkem, přistoupila
k vysokým terasovým dveřím a rozhrnula těžké sametové závěsy.
S přivřenými víčky hleděla do jasného jitřního světla, které v dálce
dopadalo na třpytivě modré hřebeny hor, zatímco stupňovitý reliéf svahů
zůstával v temně šedém stínu. Slunce zalilo hebkým ranním svitem
dlouhou alej magnolií, jež vedla nahoru k domu až od silnice a skýtala
dechberoucí pohled na okázalou bělostnou nádheru. Stálo ji to malé
jmění, když dala po obou stranách příjezdové cesty k farmě vysadit
dvacet vysokých, statných magnolií. Pomlouvačům ve franklinském
okrese tehdy poskytla vděčné téma, což jí ovšem ani v nejmenším nevadilo. Její skvostnou venkovskou rezidenci, stojící na úpatí Stone Ridge
Mountain na černých ruinách vyhořelé skromné farmy po rodičích, dnes
ze všech stran zdobily verandy nesené bílými sloupy. Naplňovalo ji
hrdostí, že lidé v širokém okolí obdivovali fénixe, jenž povstal z popela
zcela její zásluhou, a často o něm se závistí hovořili jako o Magnoliovém
panství. Odebrala se do koupelny, shodila z ramen blankytně modrou
noční košili z jemného mušelínu a pozorovala se ve vysokém zrcadle
sahajícím až k podlaze. Život vyrýsoval kolem jejích úst a očí první
jemné vrásky, i když zatím byly vidět jen při velmi pečlivém zkoumání.
Oslnivá zář mládí sice pohasla a přirozená svěžest nepotřebující krémy,
vůně ani drahá líčidla se nenávratně vytratila, ale štíhlou postavu a ženský půvab se všemi příslušnými tvary si zachovala a ve svých pětatřiceti
letech neměla ani při kritickém pohledu do zrcadla důvod tesknit po ztraceném mládí. Muži se za ní stále obdivně ohlíželi a ona si svůj šarm
velmi dobře uvědomovala.
To nic neměnilo na tom, že již nebyla ta mladá naivní dívka, jejíž zdánlivě

odolný a neotřesitelný svět se jí kdysi během několika týdnů zhroutil jako
domeček z karet. Tolik toho za neuvěřitelně krátkou dobu ztratila, v neposlední řadě i svou morální nevinnost. Mnoho let se považovala za neporazitelnou, přesvědčená, že je zcela v právu, jen aby se později cítila
jako vyvrhel, kterého společnost odmrštila až na samý svůj okraj.
Mezitím došla k závěru, že není pravda ani jedno, ani druhé. Nikdy, ani
jako mladá dívka, nepatřila k těm, kteří pokládají život za romantické
dobrodružství. Život není černobílý, ale tvoří ho nekonečná paleta šedých odstínů. Existuje vůbec něco jako svobodná vůle? Nepohání nás
spíš osud, neznalost, naivita, zaslepenost, vlastní nedokonalost a konečně i nízké pudy? Kdybychom měli volbu a mohli svůj život žít ještě
jednou, dělali bychom snad jiná rozhodnutí, přestože by okolnosti a naše
nedostatky byly stejné? Svobodná vůle je iluze. Každý dělá, co musí –
nebo věří, že musí dělat. Mallory si povzdechla a odvrátila se od zrcadla.
Jak rychle to uteklo! Za to, co by ani v nejodvážnějších snech nepokládala za možné, a čeho přesto dosáhla, zaplatila vysokou cenu. Ale na to
teď nechce myslet. Ne dnes, kdy byl na cestě k ní on. V koupelně se
dlouho nezdržela. Tyto časné hodiny s jejich občerstvujícím vzduchem
bylo třeba využít pro vyjížďku na koni. Toužila po pohybu. Ale když
v pohodlném jezdeckém kostýmu vyšla do svěžího rána a bezděčně
zamířila pohledem ke Stone Ridge Mountain, změnila plán a poslala
stájníka s milovaným grošákem Horským kouřem zpátky do hřebčína.
Tam nahoře začalo všechno dobré a zlé, co ji potkalo a udělalo z ní tu,
kterou dnes je. Tady započala její proměna z nezkušené Mallory
Měsíčního svitu v Dámu Měsíčního svitu. Už téměř patnáct let na onom
krví prosáklém místě nebyla. Je načase se tam znovu vydat, prolomit
kletbu a konečně udělat tlustou čáru za temnými kapitolami minulosti.
Pomalu kráčela přes pahorek, na který vrhala stín mocná, prastará
sykamora, minula růžovou zahradu s ozdobným rybníčkem a pavilonem.
Když se blížila k okraji lesa, v duchu letmo spatřila tabákové pole, které
se zde dříve rozprostíralo a při práci za nesnesitelných letních veder
vysávalo hektolitry jejich potu. Záhy se ocitla v chladném stínu majestátních viržinských dubů a vysokých ořechovců a dosud rovná lesní cesta
se začala vinout vzhůru. Mallory stoupala pravidelným krokem vzrostlým
lesem s jeho kořenitou vůní, kterou si od dětství spojovala s kouřovou
chutí whiskey. Čím výš postupovala, tím byl podrost neproniknutelnější.
Keře, trnité houštiny, věčně zelené šlahouny a celá pole vřesu a rododendronů bujely mezi stromy. Jestliže někdejší stezka byla již předtím
sotva rozeznatelná, v této části horského lesa se už zcela ztrácela. Stalo
se z ní tajemství, které dokázal uhodnout jen ten, kdo tuto divočinu znal
a nesčetněkrát tudy procházel i za nejtemnějších nocí. S náměsíčnou jistotou se vyšplhala k pálenici. Dokonce ještě věděla, kde jsou natažené
dráty. Na nich kdysi visely plechovky od konzerv, ve kterých šramotily
hřebíky, jako varování, kdyby šel někdo kolem. Konečně se z houští
vyprostila. Mezi stromy se otevřela mýtina, rozjasnilo se a před ní se
vynořilo místo, kde se ukrývala palírna Kendrickových s primitivními
kvasnými káděmi, tlakovým kotlem a měděným hadem kondenzátoru.
Již dědeček Carl tady pálil nejlepší whiskey a nejohnivější pálenku
v okrese, Měsíční svit Kendricků, naprosto ojedinělý destilát. Dynamit
udělal všemu konec a nezbylo víc než rozpukané dřevo a zrezivělé
trosky. Ranní vzduch omamoval nasládlou vůní zimolezu. Právě když
chtěla udělat posledních deset či patnáct kroků ke skalnímu převisu,
zakopla špičkou levé holínky o kamenný hrbolek a skoro upadla.
Podívala se na zem, vykřikla a zbledla jako stěna. Zíraly na ni prázdné
oční jamky lebky. Okamžitě věděla, komu patřila, a kdo byl zde, kousek
pod ní, „tiše“ pohřben. Zvedla se v ní vlna nevolnosti. Ucítila v nose
výpary z kvasícího rmutu, ostrý zápach mužského potu, shnilý dech,
který na ni udeřil z těsné blízkosti. V ústech měla chuť krve...
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Pohybuji se mezi nadšením
a zoufalstvím
Na svém webu jste napsal, že za pracovním stolem trávíte spousty
hodin, které věnujete nejen psana ale i čtení knih jiných autorů, ze
kterých můžete čerpat inspiraci pro svou tvorbu. Vaše knihy vynikají věrným popisem historických skutečností, ctíte fakta. Na čem
vám při psaní nejvíc záleží: na rozvinutí děje a vývoji postav nebo
zprostředkování historických faktů, tedy jakýchsi kulis před nimiž
dostávají hrdinové svou podobu. Nebo nejde jedno od druhého
oddělit?
Mé romány zachycují „poměrně jednoduchý dějový rámec“, zejména
pokud vezmete tři romány Mediciho kroniky nebo trilogii „Bratrstvo
Svatého grálu“. Ale nevím, zda-li „poměrně komplikovaná struktura“ činí
román cennějším a hodnotnějším. Snad to platí pro čtenáře německé
vyšší třídy a některé recenzenty. V žádném případě mi nepřijde, že
román je hodnotnější, když autor vrství děj do několika rovin a komplikuje jeho strukturu. Spíš ho to vzdaluje od reality a působí uměle
a nevěrohodně. Ale dobře: vždy existují výjimky.
Záleží mi především na tom, abych vyprávěl dobrý a vzrušující příběh
a popsal události co nejvěrněji v historickém kontextu. Čtenáři chci říci,

Rainer M. Schröder, narozený v roce 1951
v Rostocku, je jedním z nejvýznamnějších a nejúspěšnějších německy píšících autorů. Svými
historickými romány, založenými na důsledném
rozkrývání a ověřování faktů a jejich tvůrčím
přetavení v napínavý tvar, už po desetiletí
získává stále nové nadšené čtenáře, jakož i řadu literárních ocenění. Po mnohaletém kočovném způsobu života, spjatém s dobrodružným
cestováním po všech světadílech, žije dnes
autor na pobřeží Floridy. Euromedia Group
vydala jeho bestseller o exodu Židů do Palestiny
Nebe, na němž nesvítily hvězdy.
jak lidé v minulosti žili, milovali a trpěli. Proto věnuji maximum energie
studiu podkladů.
Myslíte si, že právě tento zodpovědný přístup je základem vašeho
úspěchu?
Myslím, že můj úspěch má hodně společného se snahou vymyslet
vzrušující příběhy s uvěřitelnými postavami v historicky reálné době. Což
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nás zase vrací k tomu, na co jsem už odpověděl. Zjednodušeně by se
dalo říci: nezáleží na tom, jakou dobu jste zvolil a jaké téma vybral, ale
jak o tom píšete!
Výrazným prvkem ve vašich románech je křesťanské poselství. Je
srozumitelné vašim čtenářům, diskutoval jste někdy s nimi o tom?
I v tomto případě platí, že je zásadní, jak o křesťanské víře píšete. Musíte
to udělat s přesvědčením a srdcem, a ne bigotně opakovat nějaká dogmata. V románu musí křesťanské poselství vyjadřovat radost. Utvrdili mě
v tom čtenáři, kteří mé příběhy pochopili a ocenili jejich otevřenost.
Vyrůstal jste v křesťanském prostředí?
Ne tak zcela. Spíš ve velmi levicově liberálním a silně humanistickém.
Kostel jsem navštěvoval jen někdy o Velikonocích nebo Vánocích.
Už jako mladý člověk jste hodně cestoval. Kolik osobních
zkušeností a poznatků jste později využil ve své tvorbě?
Samozřejmě téměř každý autor čerpá nejen ze své fantazie, ale také ze
životních zkušeností. Jsem šťastný, že jsem jako cestovatel
nashromáždil velké množství zážitků, prožil jsem spousty dobrodružství.
V některých hlavních postavách mých románů se tak dá najít část mě.
Ale nikdy se mi tato nová identita výrazněji neblíží.
Preferujete některé historické období nebo vás spíše zajímají lidské
osudy nehledě na to, v jakých kulisách se odehrávají?
Mimořádně mě zajímá středověk, renesance a období kolonizace
Ameriky. Ale pozornost upírám i na určité regiony, jako je Austrálie, Jižní
Afrika a Severní Amerika.
Čím dál se noříte do historie, tím ubývá detailů a vy navzdory historické korektnosti se musíte uchýlit ke spekulaci, čímž děj oživíte
vzrušením, zvláštní zápletkou. Vy to nikterak netajíte a zpravidla
přidáte vysvětlení v doslovu. Existuje pro vás hranice, za níž
nemůžete zajít, abyste se nezpronevěřil historické pravdě? Jinými
slovy, jak daleko byste postupoval ve prospěch napětí a gradace
příběhu?
Pokud existují v určité epoše nebo v životě historické postavy „bílá
místa“, pak je legitimní zaplnit je spekulacemi. Žádná fikce však nemůže
vybočovat z kontextu doby, do níž je děj zasazen. K tomu však
potřebujete znát dostupné reálie, abyste nezašli za hranice známé reality
a mohli si dovolit poskytnout fantazii více prostoru. Pokud však tuto
literární svobodu přeženete, například tím, že budete tvrdit, že se
Kolumbus stal tajným židovským strážcem chrámového pokladu nebo
Lorenzo de Medici, zakladatelem tajného alchymistického satanského
bratrství, stanete se nevěrohodným.
Když Vám bylo 26 let, ukončil jste vysokou školu a stal se spisovatelem na volné noze. Udělal byste to znovu s dnešními zkušenostmi?
Vlastně se ptáte, co bych poradil dnešnímu začínajícímu autorovi. A na
to je zatraceně těžké odpovědět. Podmínky v knižní kultuře se v posledních desetiletích výrazně změnily.
V době, kdy jsem začínal jako profesionální spisovatel, bylo více
nezávislých vydavatelů než dnes. Znám téměř všechny vydavatele, kteří
působí pod záštitou C. Bertelsmann / Random House, stále jako
nezávislé domy. Rukopis se neprodává snadno. Vždy se doufá, že kvali-

ta nakonec převáží. Ale cesta k vydání knihy nebyla nikdy jednoduchá,
a ani pak nečeká mladé adepty literatury procházka růžovým sadem.
Pouze dvě procenta všech autorů se uživí jen ze svých honorářů.
Statisticky řečeno, literatura je umění, ze kterého člověk nemůže žít.
Každý úspěšný autor se setkává s bezpočtem lidí při čteních nebo na
literárních večírcích, a ujišťuje se, že jejich životní příběh by mohl být
podkladem pro skutečný bestseller. To, co se pak dostane do rukou
čtenářů, je však obvykle výsledkem dlouhé a tvrdé práce. Mnozí autoři
se přeceňují a nevšimnou si, že nedokážou napsat román. Rukopis
vyžaduje určité dovedností, pokud jde o řemeslo, dějovou konstrukci
a stylistickou dokonalost. V sedmdesátých letech vycházelo spousty
brožovaných thrillerů a romantických knih. Prodej podporovala masivní
inzerce v novinách a časopisech. Kdekdo si myslel, že rychle zbohatne.
Ale většina takovýchto autorů byla zklamána, protože přecenila schopnost napsat „primitivní“ zločinný thriller. Ale abych se dostal k odpovědi
na vaši otázku. Každý autor, zejména mladý, potřebuje mít velkou
důvěru v sebe sama, ve své schopnosti. Nesmí být však materiálně
zaměřený ve smyslu: „Chci a mohu to napsat a vydělám tím tolik a tolik
peněz…!“ Zdrojem musí být vnitřní vůle, která nutí člověka psát bez ohledu na to, jak malé jsou šance na vydání. Kdo si toto neuvědomuje, měl
by nejprve začít vykonávat nějakou profesi, aby si vydělal na živobytí
a ve volném čase mohl psát. Moje motto bylo vždy a stále je: Nesněte
o životě, ale žijte sny! A to také zahrnuje nezkrotnou vůli dát vše pro
naplnění těchto snů, tvrdě pracovat s železnou disciplínou.
Napsal jste asi padesát knih, jichž se prodalo šest milionů výtisků.
Jste jedním z nejúspěšnějších německy píšících spisovatelů. Co
stojí za vaší úžasnou pílí?
Představivost a tvořivost je dar od Boha. Talent je ale jen hrubý diamant,
který musí být stále opracováván. Je to výchozí bod možné kariéry a má
přinejlepším pětiprocentní podíl na úspěchu. Devadesát pět procent je
disciplína a tvrdá práce. Během prvních patnácti let svého profesionálního života spisovatele jsem psal téměř každý den deset až dvanáct
hodin, a dělám to dodnes. Disciplína železné práce a vytrvalost byly
klíčové pro můj úspěch – a pro úspěch mnoha dalších spisovatelů,
zejména těch, kteří po mnoho let čelí tvrdé konkurenci.
Myslíte si, že už dokážete zužitkovat své životní i profesní
zkušenosti a psaní pro vás bude lehčí?
Jako, že bude pro mě snazší psát? Bože, ne! Právě naopak! V mládí
jsem byl až neuvěřitelně nevědomý, o mnoha svých slabostech jsem
netušil, že je vůbec mám. Věřil jsem, že jsem největší a schopný všeho.
Tento můj blud už dávno zmizel. Čím jsem starší a čím těžší úkoly si
dávám, tím silnější jsou mé pochybnosti. Před každým novým románem
mě trápí strach, že tentokrát nebudu schopen čelit nové výzvě a selžu.
Pochybnosti mě neopouštějí ani při psaní. Plný strachu čekám na výrok
mého hlavního lektora, pohybuji se mezi nadšením a zoufalstvím.
Píšu pomaleji než dříve, protože jsem málokdy spokojený s tím, co čtu
na monitoru. Uvědomuji si, jaká může být tvorba, jak důmyslně formulují
ostatní a jak velká je mezera mezi tím, co mám v hlavě, a tím, co z toho
nakonec vzejde napsané. Každá vášeň přináší spoustu utrpení. V minulosti bylo čistě fyzické, v posledních letech přibylo utrpení i psychické
doprovázené sebekritikou a pochybnostmi. S tím se musíte naučit žít.
Pokud vám někdo bude říkat, že se zlepšujete, vyplatí se to konfrontovat
s tím, co se odehrává uvnitř vás.
(Volně podle zahraničních pramenů)

w w w. e u r o m e d i a . c z

NEIL GAIMAN
POSTŘEHY
Z POSLEDNÍ ŘADY:
Vybrané texty
Když Neila Gaimana posadili při udílení Oscarů za
rok 2009 na první balkón, odkud toho moc neviděl,
neměl příliš dobrou náladu a nudil se. Díky tomu
zážitku vznikl text Postřehy z poslední řady, který
později propůjčil název sbírce projevů, esejů, úvah
a sloupků. Gaiman v tomto souboru dokazuje, že se
bravurně orientuje nejen ve sci-fi, fantasy a komiksu, ale také v hudbě, politice, literatuře a umění
obecně. Posaďte se s Neilem Gaimanem do poslední řady a nechte si vyprávět o pohádkách, Batmanovi a H. P. Lovecraftovi, ale také o Douglasu
Adamsovi, Tori Amos nebo nově se rodící americké
mytologii.
Přeložila Petra Johana Poncarová
Vázaná, 496 stran, 398 Kč, ISBN 978-80-257-2897-0, EAN: 9788025728970
Zakoupit můžete zde

https://www.kosmas.cz/knihy/245699/postrehy-z-posledni-rady/

Andrzej Tichý
MIZÉRIE
Mizérie může na čtenáře na první pohled působit jako
tornádo, ale ve skutečnosti je to propracovaná
mnohohlasá skladba. Však se o hudbě v textu nejen
vypráví, ale on sám zní, a to díky skvělému překladu
Marie Voslářové. V rytmickém tempu se vypravěči
z podvědomí vynořují hlasy, vzpomínky i zapomenuté
jazyky a čtenáře obklopí pestrou mozaikou osudů.
Violoncellista čeká na ulici na kolegy hudebníky. Když
ho znenadání osloví mladý bezdomovec, něco se v něm
probudí – začne se rozpomínat na nedávnou minulost,
kdy se on sám pohyboval na hraně zákona, na hraně
přežití. Z podvědomí se mu vynořují hlasy, vzpomínky
i zapomenuté jazyky, které se spojí ve strhující vír rytmu
a obrazů. Andrzej Tichý, autor s česko-polskými kořeny,
píše nemilosrdně a skvěle o bídě a násilí, závislosti
i bratrství.
ROMÁN NOMINOVANÝ NA AUGUSTOVU CENU
OD ŠVÉDSKÉHO AUTORA S ČESKO-POLSKÝMI KOŘENY.
Přeložila Marie Voslářová
Vázaná, 184 stran, 248 Kč, EAN: 9788025730027, ISBN: 978-80-257-3002-7
Zakoupit můžete zde

https://www.kosmas.cz/knihy/249964/mizerie/
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Zaujmi – naslouchej – vyprávěj – vyhodnocuj. Čtyři principy, které musí ovládnout každý, kdo chce být na sociálních sítích úspěšný. Ať už hodlá vybudovat
loajální komunitu, prosadit značku nebo zvýšit prodeje. Aplikace, trendy i uživatelé sítí se můžou měnit, ale principy zůstávají.

Na sociálních sítích dnes tráví svůj čas víc než
polovina světa – lze tato rostoucí čísla využít ve
svůj prospěch? Tato kniha vás přesvědčí, že ano.
Naučí vás prodávat těm, kteří nepřišli nakupovat, a psát pro lidi, kteří nechtějí číst. Pochopíte,
jak dát sítím řád, ovládnete jejich strategie,
budete umět změřit, jestli kampaň funguje.
A nebo chcete vědět, zda má vůbec smysl do
sociálních sítí investovat peníze? A kolik?
Ať už se o svět sociálních sítí zajímáte sami za
sebe, za vaši komunitu či za firmu, máme dobrou
zprávu – mohou vám opravdu výrazně pomoci,
když víte, jak na ně. Jak na sítě je první knihou,
která vedle mnoha dílčích postupů a příkladů
z českého i světového prostředí přináší i něco
mnohem hlubšího a univerzálnějšího: důmyslný
systém pro tvorbu obsahu, pro vyhodnocování
jeho úspěšnosti a pro skvělou komunikaci s vašimi stávajícími i potenciálními zákazníky, klienty
či komunitou. A mimochodem, taky se dost pobavíte.

Kniha
Jak na sítě
vás naučí
o sítích
přemýšlet
tak, abyste
už žádné
návody
nepotřebovali

Vázaná, 328 stran, 399 Kč, ISBN: 978-80-7555-084-2
Zakoupit můžete zde

https://www.melvil.cz/kniha-jak-na-site/
Ukázka z knihy a video ze slavnostního křtu na dalších stranách
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Jeden by řekl, že vám dnes k tomu, abyste se stali slavnými,
úspěšnými a bohatými, stačí jen trocha štěstí a rychlé internetové
připojení.
V posledních osmi letech jsme pomáhaly malým i velkým firmám
se sociálními sítěmi
John seděl u svého fya konzultovaly značky
zioterapeuta. Zatímco větV knize se mimo jiné dozvíte
všech možných oborů
šina lidí fyzioterapeuta
i velikostí. Mámy na maf Co mám na ty sítě pořád dávat?
navštěvuje kvůli bolavým
teřské, korporáty, lidi hlef Jak vyzrát na algoritmy sociálních sítí?
zádům a zatuhlému krku,
dající práci, srdcaře na
f Jak sestavit strategii a obsahový plán?
Johna trápil jiný problém:
volné noze, menší rodinné
ochablá ruka. Ale nestěf Jak to mám měřit a vyhodnocovat?
firmy, neziskovky, nadžoval si. Od dětství byl
f Kolik mám do sociálních sítí vlastně investovat?
národní společnosti s mizvyklý překonávat překážf Proč mi na sítích nejde prodávat?
liardovými obraty i státní
ky. Už jako malý se rozf Jak si sestavit tým a prosadit sítě ve firmě?
úřady. S mnoha z nich jsme
hodl, že se stane spisof Které nástroje mi s tím vším pomohou?
spolupracovaly dlouhodovatelem. Ze školy ale nosil
bě, některým jsme vytvořily
tak mizerné známky, že
strategie a pečovaly o jejich
se jeho plán zdál stejně
nedosažitelný jako snění spolužáků o tom, že se stanou kosmo- online komunity, dalším jsme pomohly úspěšně spustit kampaně.
nautem nebo prezidentem. Učení mu zkrátka nešlo. K jeho Sáhly jsme si na produkty i služby, od časopisu pro děti až po firmy
z velké čtyřky. A za tu dobu, co se sociálvýsledkům nepřispívala ani obsením sítím věnujeme, jsme přišly na
dantně-kompulzivní porucha, kterou
jednu důležitou věc: Být úspěšný na
mu později diagnostikovali. Johnova
sítích zase tak jednoduché není.
matka často plakala. Synův chabý
Tisícům lidí brouzdajících po sociálních
prospěch ale nebyl tím hlavním, co ji
sítích musíte dát důvod vás sledovat.
trápilo. Stejně jako pro jakoukoliv jinou
Potřebujete je při jejich bezbřehém
milující matku pro ni bylo zdrcující
skrolování zastavit, zaujmout, donutit
pozorovat, jak jejího syna ve škole
vám věnovat pozornost a nakonec
spolužáci šikanují. Situaci se snažila
udělat to, co po nich chcete. Což bývá
několikrát řešit, vedení školy ale stálo
často věda, za kterou je spousta práce.
za svým: nedá se nic dělat, John to
Všichni, se kterými jsme se setkaly, řeší,
prostě musí vydržet. A tak John zatínal
jak vyždímat ze sítí maximum. A málozuby. Stejně jako o třicet let později,
kdo z nich dokáže potenciál sociálních
v čekárně u fyzioterapeuta. Nestěžoval
sítí opravdu využít. Ne proto, že by
si. Navíc mu tentokrát bylo jasné, čím
někdo ještě nevěděl, jak si založit profil
si problém s rukou přivodil. Právě poa do kterého políčka co vyplnit. Tyto
depsal prvních 150 000 výtisků své knitechnické záležitosti si všichni můžeme
hy, která se ještě před vydáním vyšplběhem pár vteřin vygooglit. Firmy
hala na první místo v žebříčcích
a freelanceři tápou v úplně jiných
Amazonu i knihkupecké sítě Barnes &
věcech, které se dají shrnout do jednoho
Noble.
jediného problému: Neumějí nad sítěmi
1. Jak se něco takového mohlo stát?
přemýšlet.
Stačilo, aby John přečetl
Nerozumějí jejich samotné
první dvě kapitoly na svém
podstatě, nerozumějí lidem,
YouTube kanálu.
kteří se na nich pohybují,
2. John Green, kdysi šikaneumějí zaujmout, stratenovaný kluk s bídným progicky přemýšlet a nevědí, jak
spěchem a obsedantnědosáhnout svých byznykompulzivní poruchou, se
sových cílů. V této knize tedy
podle časopisu Time stal
nedostanete
technický
jedním ze sta nejvlivnějších
návod
na
používání
sociállidí na téhle planetě.
ních sítí. Místo toho vás
3. Dosud se už prodalo přes
naučíme o sítích přemýšlet
24 milionů výtisků jeho knih
tak, abyste už žádné návody
přeložených celkově do 55
nikdy nepotřebovali.
jazyků.

Zahoďte návody a naučte se
o sítích přemýšlet

Vypadá to jednoduše, že?

https://youtu.be/9inNlzbQOfU
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Kristin Hannahová
VELKÁ SAMOTA
Rok 1974. Ernst Allbright se z bojů ve Vietnamu
vrací domů jako jiný člověk. Je neklidný, trpí
nočními můrami, nedokáže si udržet práci. Když
mu řízením osudu spadne do klína chata na
Aljašce, rozhodne se, že se tam i s celou rodinou
přestěhuje. Divoká, krásná a nezávislá země se
jim má stát novým domovem, kde budou konečně
spokojeně žít. Také třináctiletá dcera Leni doufá,
že společný nový začátek alespoň trochu zklidní
bouřlivý vztah jejích rodičů.
Po příchodu na Aljašku se zprvu zdá, že se jejich
nové útočiště a společenství místních drsných
a silných mužů a ještě silnějších žen skutečně
stane lékem na všechna jejich trápení. Když však
přijde zima, Ernstův psychický stav se prudce
zhorší a rodina Allbrightových se začne
nezadržitelně rozpadat. Spolu s další vánicí
zasáhne Leni a její matku poznání, před kterým
tak dlouho zavíraly oči: v okolní divočině je nikdo
nezachrání, pokud jim má někdo pomoct, musejí
to být ony samy. Velká samota je úchvatný příběh o lidské křehkosti a houževnatosti,
o nádherné, ale nesmiřitelné přírodě, která měří všem naprosto stejným metrem.
Přeložila Klára Šumová
Vázaná, 488 stran, 398 Kč, EAN: 9788025729281, ISBN: 978-80-257-2928-1
Zakoupit můžete zde

https://www.kosmas.cz/knihy/250123/velka-samota/
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Hannah
nabízí
čtenářům
„vizi
Aljašky,
která je
jiná než to,
co už
četli.“
Jste autorkou více než dvaceti románů a jednoznačně
nejoblíbenější je Slavík z roku 2015 (Argo, 2016), román
o dvou sestrách ve Francii okupované Německem během
druhé světové války. Jak těžké bylo po tomto úspěchu přijít
s novým dílem?
Vůbec to nebylo jednoduché. Cítila jsem obrovský tlak, abych
nezklamala, protože jsem cítila, že očekávání budou velká.
Rozhodla jsem se – zjevně po vypití přílišného množství vína –
napsat domácí thriller. Děj jsem zasadila na současnou Aljašku
a asi po půl roce práce dospěla k hroznému zjištění, že rukopis
nefunguje… Už jsem se smiřovala s tím, že jsem selhala.
Thrillery miluji, ale v tomto případě jsem si uvědomila, že mě
nakonec nezajímá, co se stalo, že je důležitější vědět, proč se
věci dějí tak, jak se dějí, a kdo jsou jejich aktéři. Naštěstí mi
zůstala trocha neděje, že najdu správnou cestu. Jedním takovým
zrnkem bylo prostředí Aljašky, které miluji a připadá mi svým
způsobem stejně zvláštní jako byla Francie za druhé světové
války. Líbily se mi i postavy, které měly spoluutvářet děj. Vymyslela jsem tak nový příběh pro rodinu Allbrightových, která se
v roce 1974 přesunula do smyšleného města Kaneq na Aljašce.
Dynamiku zajistil otec Ernt, vietnamský veterán s posttraumatickou stresovou poruchou. Svým postižením ovlivnil osud své
manželky Cory i třináctileté dcery Leni, vypravěčky knihy. Jakmile
jsem napsala úvodní scénu z pohledu Leni, okamžitě jsem
věděla, že mám hrdinku, kterou stojí za to následovat. Po dalších
osmnácti měsících psaní jsem dokončila nový, a ve srovnání
s těmi předchozími, velmi odlišný román.

Čím je jiný?
Je to mnohem intenzivnější čtení, než v mých předchozích
knihách. Je hodně o dívce, která dospívá v neuvěřitelně nebezpečném prostředí, uvnitř domova i mimo něj. Myslím, že se mi
podařilo ukázat Aljašku v jiném světle, než bylo do té doby obvyklé. Stojí za tím fascinující pohled na obtíže, kterým musí čelit
rodinná usedlost. Po příletu na Aljašku jsou Allbrightovi varováni,
že jedna chyba může znamenat smrt. A Allbrightovi dělají spoustu chyb a jejich napravování způsobuje, že z Leni, šikovné dívky,
která miluje knihy, se stává drsná aljašská venkovanka, která je
nucena činit děsivá rozhodnutí.
Proč jste za centrum děje zvolila právě Aljašku?
Protože je důležitá pro mou rodinu. Na konci sedmdesátých let se
má máma a otec do ní zamilovali. Potkali zde zajímavou ženu
a její dceru a spřátelili se. Poté se rozhodli zapojit se do budování
rybářské chaty na řece Kenai. Často sem jezdím a o Aljašce jsem
už nějakou dobu chtěla napsat, dobře ji znám.
Je Aljaška stejně důležitá jako postavy ve vaší knize?
Rozhodně! Představuje genezi knihy. Považuji ji za pozoruhodné
místo a chovám k ní lásku, a mám z ní i strach. Pojmenovala
jsem tento román The Great Alone, protože je to jedna ze tří
přezdívek pro stát. Kromě toho se také nazývá „Země půlnočního
slunce“ a „Poslední hranice“. Přezdívka a můj titul pocházely
z Aljašky, která byla divokou krajinou, a lidé, kteří tam žijí, jsou
drsní, a individualisté. Právě to říkal básník Robert Service
o Aljašce. Základní podstatou knihy je přežití. Skutečné každo-
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denní
přežití
v těchto neuvěřitelně drsných
podmínkách závisí na jednotlivci,
který musí být
tvrdý a odolný.

Ano. Jako válečný zajatec si pro svou zemi vytrpěl spousty útrap
včetně mučení. Během vietnamské války jsem procházela pubertou, vlastně mi bylo zhruba stejně jako Leni. Tak jsem se dokázala docela dobře vžít do jejiích pocitů. Později jsem podporovala
rodinu jednoho kapitána, otce mého přítele, který se nikdy
nevrátil domů. V knize jsem zmínila hanebný způsob, jakým se
s lidmi, kteří sloužili vlasti, zacházelo, když se vrátili domů. Tehdy
a ani teď si nemyslím, že nabízíme dostatek služeb, péče, praMyslíte si, že covních míst a porozumění těm, kteří se vrátili domů poté, co
čtenáři poznají splnili svou občanskou povinnost.
z vaší knihy, jaká
je Aljaška ve Cora trpěla zneužíváním a stejně jako mnoho jiných
skutečnosti?
podobně postižených žen a těžko žádala o pomoc…
Doufám. Všechny
podrobnosti v knize vycházejí ze
skutečnosti.
Čtenáři zde zažijí
dlouhé temné zimy, a nekončící
světlo v létě. Aby lidé přežili, musí lovit. I rodina v knize se živí
lovem, rybolovem a zahradničením. Aljaška je vzdálená
zeměpisná oblast od kontinentálních Spojených států
a osmdesát procent území stále nemá silnice. V zimě se řeky
stávají dálnicemi a v létě je obtížné je objet. Během zimních
měsíců musí lidé žít měsíce a měsíce ve tmě při teplotách pod
nulou. Přezdívka Last Frontier přichází do hry, protože je třeba,
zde neustále bojovat s přírodou. V knize jsem použila i statistické
údaje, že existuje tisíc způsobů, jak zemřít a pět lidí z tisíce zmizí,
aniž by je už někdo našel.

Bohužel v naší společnosti existuje spousta týraných žen bez
pomoci. Coru popisuji jako oběť i matku. Pro svou dceru by
udělala cokoli kromě toho, aby opustila svého manžela. Ernt
a Cora prožívají tragickou lásku. Oba si jsou vědomi její hluboké
vady. Představují temnou stránku lásky.
Leni se snaží pochopit své rodiče a je někdo, kdo musí vyrůst
příliš rychle a stát se ochráncem své matky před otcem. Zamiluje
se do Matthewa Walkera, který chce své štěstí splatit, loajalitou
a zajistit bezpečí pro své nejbližší. Jeho otec Tom je někdo, kdo
si uvědomuje, že by se mělo aljašské prostředí modernizovat
a že jeho syn by již neměl být izolován a uzavřen do svého
ohraničeného světa. Součástí děje je i scéna, která se odehraje
mezi Corou a Tomem Walkerem. Cora pozná, jaký by její život
mohl být, kdyby měla sílu ho změnit. To je tragické…

Všichni mají v románu dva příběhy: život před a život teď. Velká
Marge je bývalou žalobkyní ve Washingtonu, a v novém působišti
provozuje obecní obchod. Pokouší se pomoci ženám Allbrightovým během opravdu temných časů, ale také pochopila, že Cora, aby se zachránila, musí bojovat.

Leni si vyměnila roli se svou matkou, byla to zdravá duše.
Věděla, že musí obětovat své vlastní pocity a touhy a být silná.
Postupem let navíc zmoudřela. Věděla, že její matka je zlomená
a stejně tragická jako její otec. Obě se bezpodmínečně milovali.
Cora říká: „Láska nezmizí ani nezemře, holčičko.“ A pak si Leni
uvědomí, že láska k její matce je trvalá a obrovská jako krajina
a stejně neměnná jako moře. Silnější než samotný čas. To platí
také o mých osobních pocitech, protože mě tato kniha osvobodila
od psaní typu, jak se spolu milovali, vzájemně chránili a přežili.
Když jsem byla mladá, ztratila jsem matku a mnoho let jsem si
neuvědomovala, že jsem nikdy nepopsala vztah mezi matkou
a dcerou. Buď pro mě bylo těžké si něco takového představit,
nebo tak bolestivé, že mě moje podvědomí chránilo. Jsem opravdu ráda, že jsem to tentokrát napsala a že jsem to psala ráda.

Lze říci, že vztah Matthewa a Leni vyjadřuje pravou lásku?

To je sen, romantický, láska na první pohled, láska, která vše
Popište, prosím, alespoň krátce své postavy… Začněte třeba překoná a trvá. Oba se obětovali jeden pro druhého.
„Velkou Marge“….
Jaký je vztah Leni a Cory?

A co Mad Earl?
Typický je pro něj odpor vůči vládě. Byl to pravděpodobně
nejhorší člověk, se kterým se Ernt setkal. Skrze něj jsem dokázala, že sedmdesátá léta byla obdobím politických a sociálních
nepokojů, včetně vietnamské války, která takové rozdělení
způsobila.
Ze začátku je Ernt sympatická postava, ale uprostřed knihy
vystoupí do popředí jeho nenávistný charakter…
Je to někdo, kdo trpí posttramatickou stresovou poruchou a dalšími duševními chorobami. Můj osobní názor je, že byl labilní, ještě
než odešel do války a uvěznili ho jeho vlastní démoni. Nakonec
se vyvinul v darebáka. Ve vzdálené izolované krajině se stává
hrozbou pro svou dceru a manželku.
Byl to vietnamský veterán?

Co by podle vás měla kniha dát čtenářům?
Pro mě jsou nejlepší knihy, které odhalují svět, o němž lidé
nevědí, že existuje. To je to, co jsem chtěla udělat pro Aljašku
a její obyvatele. Je to komplexní pohled na lásku a přežití. Myslím, že většina mých knih se týká žen, které bojují s neuvěřitelnými šancemi a úspěšně je zdolávají,
(Ze zahraničních pramenů)

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

Miloš Zapletal
ZA ZÁDY SLAVNÝCH
Producent či manažer není vděčné povolání. Pečuje o umělce, po nichž zůstávají díla, jež budou navždy bavit čtenáře,
posluchače či diváky. Manažerovi zůstávají jen vzpomínky.
Některé je však škoda nezaznamenat. Kniha Za zády
slavných je o životě a práci těch slavných, kteří začali svoji
kariéru většinou před několika desetiletími, kdy s nimi autor
pracoval a za jejichž zády žil. Většina z nich je populární
dodnes. Jsou to příběhy popsané tak, jak je zažil v zákulisí
koncertů, zábavných programů i zpoza televizní obrazovky.
Dozvíte se například, jak a proč se Bolek Polívka bránil vystupovat v televizi, jak Miloš Zapletal za jedinou korunu koupil
skupinu Olympic, anebo jak uspořádal svatbu Marie Rottrové
s Jiřím Lábusem. Dozvíte se také o odmítnutí Lucie Bílé zpívat na jubilejním koncertu Karla Gotta nebo o tom, jak
Miloše Zapletala prezidentská amnestie zachránila před
vězením. Samozřejmě se dočtete o zákulisí Miss, které nebylo vždy jen tak
krásné, jako sou- VIDEO
těžící dívky. Některé bude zajímat letitý spor Michaela
Kocába s Michalem Pavlíčkem, který autor nevědomky
tak trochu zavinil, anebo jak ho kdysi Eva Olmerová opila
do němoty. Zapletalovy zážitky ze zákulisí a ze života
těchto lidí jsou nejen zajímavé a humorné, ale mnohdy
i překvapivé. Mnohé z nich nebyly dosud zveřejněné.
Vázaná, 320 stran, 349 Kč, EAN: 9788020454324,
ISBN: 978-80-204-5432-4
Zakoupit m

ete zde

https://youtu.be/ERLh4alTUwc

https://www.kniha.cz/detail/kniha-526370-za-zady-slavnych

MLADÁ FRONTA

www.kniha.cz

Andrea Hejlskov
NÁŠ VELKÝ ÚTĚK
Nejeden z dnešních obyvatel měst občas zatouží
utéct z přetechnizované, hlučné a hektické civilizace někam daleko do lesa a žít tam v souladu
s přírodou a sám se sebou. Jenže každý tak nějak
tuší, že to nebude taková idyla a málokdo k tomu
najde odvahu. Dánská psycholožka Andrea Hejlskov
s manželem i čtyřmi dětmi k tomu odvahu našli – jak
to probíhalo a dopadlo? To se dočtete v knize Náš
velký útěk, která je přepisem blogu, který Andrea
Hejlskov vedla.
Andrea Hejlskov se rozhodla opustit zajeté koleje
civilizované společnosti zejména proto, že měla
pocit, že jako dětská psycholožka dokáže pomáhat
svým malým klientům jen nedostatečně, že se stále
více stává součástí soukolí, které jí nedovoluje nic
prožívat naplno a obírá ji o čas a autentické zážitky.
Navíc se jí zdálo, že stále více ztrácí kontakt se svými dospívajícími dětmi, a začaly ji sužovat pochybnosti, zda pro ně dosud skutečně coby
matka udělala všechno, co mohla, nebo zda se jen řídila společenskými pravidly a zákonitostmi.
S manželem se tak rozhodli opustit své dobře placené práce a odstěhovat se hluboko do
švédských lesů, kde si za občasné pomoci podobně smýšlejících lidí hodlali vybudovat vlastníma rukama obydlí a žít co možná nejvíce v souladu s přírodou. Ale je západní, „civilizovaný“ člověk vůbec ještě něčeho takového schopen?
Přeložila Markéta Kliková
Brožovaná, 295 stran, 325 Kč, EAN: 9788026214014, ISBN: 978-80-262-1401-4
Zakoupit můžete zde

https://obchod.portal.cz/beletrie/nas-velky-utek/

Ukázka z knihy a videorozhovor s autorkou na dalších stranách

Podzim dorazil v době mé nepřítomnosti. Teď byl všude. Patřilo mu
všechno.
Podzim je skutečným králem dramatu.
Nastoupil tím nejspektakulárnějším způsobem, není z těch, co se
připlíží, a není ani z těch, co si prostě jen tak zmizí, ne, podzim
nechodí nikdy včas a jen pomalu uvolňuje své sevření. Sežere
všechno, a přestože s sebou nese bohaté a šťastné dny a přestože
se blyští temně červenými, modrými, zelenými i hnědými barvami
jako šperk – přináší s sebou také chladné noci a nachlazení, ale
nejen to, panebože, ne, ne, to není všechno. Jen počkejte, až vám
povím o podzimu pravdu!
Sigurdovi se nelíbil.
„Proč ze stromů opadává všechno listí?“ děsil se a tak zněla jeho
první celá věta.
Podzim nás zaskočil. Přiznávám to, přiznávám, že nám nebylo dost
jasné, jak moc nám roční období budou zasahovat do života.
Podzim znamenal bahno, mráz, časovou tíseň, promrzlé klouby,
mokré oblečení, déšť.
Podzim znamenal, že jsme trávili víc času v domě, a to byl zcela
nový život, život uvnitř.
Chata byla maličká. Naprosto jsme ji zaplnili, každičký centimetr
čtvereční byl promočený a nasycený naším dechem, tělesným
teplem, myšlenkami a životem.

V době mého pobytu v Kodani dorazili tuláci. Okamžitě se pustili do
stavění tábora dole u jezera. Nacházel se o dva tři kilometry hlouběji
v lese, bylo to bezútěšné místo skryté v křoví nad skalisky.
Připadalo mi temné, ale oni se pro něj rozhodli, protože se nacházelo poblíž jezera a pod ochranou několika vysokých suchých borovic.
Rychle se mezi nimi strhávaly hádky, svobodné vůle tuláků na sebe
narážely.
Šlo o ty soušky. Jak už jsem říkala, čas i smrt jsou v lese jiné. Každý
se k nim staví odlišně.
Rick, tmavovlasý vousáč, který tři měsíce v roce pracoval jako speciálně cvičený bezpečnostní dozorce v atomové elektrárně
a z utržených peněz po zbytek roku žil sám v lese, byl menší idealista než ostatní. Větší pragmatik.
Zatápěli mokrým dřívím. Ohně čadily a příliš nehřály, pročež Rick
navrhl, aby skáceli jeden z odumřelých stromů. Prý bude líp hořet
a taky míň kouřit.
Neshodli se, protože ostatní měli za to, že strom patří spíš datlovi
než jim, nechtěli narušovat rovnováhu, nechtěli za sebou zanechávat tento druh stop.
S Rickem jsme vycházeli dobře. Byl z nově příchozích nejzkušenější
a navíc největší srandista.
Tulácké drama jsme sledovali s velkým zájmem. Jejich interní konflikty zrcadlily ty naše, ale přihlížet jim zvenčí byla větší zábava:

Ideál versus realita. Jednotlivec versus společenství.
Každý si postavil vlastní stan, jurtu, vigvam, sámskou chatu či
přístřešek a celé dny trávili vylepšováním svých příbytků, čistili kůže
a sušili je zavěšené na podomácku vyrobených stojanech. Rybařili
a koupali se v chladném jezeře, vyřezávali lžíce a sbírali divoce
rostoucí byliny a plody, přeskakovali z kamene na kámen a nikdy
nezapadli do temných děr.
Děti k nim často scházely, jen si k nim do stanu přisedly na karetní
hru nebo si vyslechly jejich četné zážitky z putování. Obzvlášť
Victorii jejich životní styl fascinoval a zklamalo ji, že nikdo z nich v
přírodě netráví celý rok. Pracovali ve městě, aby si vydělali peníze.
Měli domy, v nichž mohli bydlet, pokud by je zaskočila příliš tuhá
zima.
Victoria s nimi někdy vyrazila na celodenní vandr či výšlap.
Zpravidla procházeli kolem naší chaty dál do lesa. Dlouhý zástup
zarostlých mlčenlivých lidí ve vlněném oděvu či v kůži. Průvod
uzavírala Victoria. Chodila úplně vzadu, v těch svých žlutých
lněných šatech, zimní bundě a pohorkách.
Vztah mezi mladými lidmi a Kapitánem byl napjatý, protože on vždycky žil ve větší divočině, on byl vždycky zkušenější než oni.
„Stockholmáci!“ odplivl si. „Ve skutečnosti jim o nic nejde. Klidně se
vsadím, že pobírají stipendium nebo podporu.“
Tuláci o něm říkali, že prý zahořkl. Přesně to se stane, když člověk
zůstane v lese příliš dlouho sám. Pak na sebe významně pokývali
a byli rádi za své společenství.
Někdy si posedali k táboráku u nás v týpí. Jednou večer se situace
vyhrotila. Rick s Kapitánem tiše probírali zážitky s divokou zvěří
a tuhé zimy, zatímco ostatní tuláci mluvili o festivalu lidových tanců,
na který často jezdili. Kapitán se zničehonic zvedl a vychrstl svůj
hrnek Jacobovi do obličeje. Vyskočili jsme, ale nikdo nic neříkal. Pár
minut jsme všichni postávali, možná to bylo jen pár vteřin, pak Rick
poplácal Jacoba po rameni a prohodil: „Tak, a jdeme domů.“ Ještě
dřív, než zmizeli na kraji lesa, ještě dřív, než jsme se mohli Kapitána
zeptat, co to mělo znamenat, proč to udělal, prohlásil:
„Dělám to přece pro něj. Zkouším ho. Bude se muset umět ubránit.
Takhle,“ ukázal směrem k místu, kde zmizeli, „takhle… tohleto je
chování do města! Zdvořilý a povrchní!“
Havran nad námi kroužil a udržoval mě bdělou ve dne v noci.
Nedokázala jsem se rozhodnout, zda je to dobré či špatné znamení.
Dobré a špatné už jsem nebyla schopná pořádně rozlišit. Po návratu
z Kodaně jsem na vše nahlížela novýma očima. Ne že bych viděla
nějaké odpovědi či vysvětlení – ale paralelní svět pro mě vykrystalizoval jako jemná ranní jinovatka na trávě.
Náš Památník přitom pozvolna rostl. Trám po trámu.

Příběh zní:
Jeppe a já jsme se poprvé setkali, když jsme byli teenageři.
O mnoho let později jsme se znovu viděli a za dva měsíce jsme se
vazli.
Měla jsem tři děti z předchozího manželství a brzy jsme přidali
čtvrtého. A s ním jakoby se vše zbláznilo. „Normální život“ nás začal
ubíjet, takže jednoho dne jsme se rozhodli utéct. A utíkali jsme.
Do divočiny.

Nejdřív jsme vybudovali něco jako cikánský tábor.

Pak začala práce na domě.

VIDEO

Tady budeme bydlet.

https://youtu.be/fwlDCAl5p3U

FORTUNA LIBRI v listopadu
Helen Hoangová
KONKURZ NA NEVĚSTU
Khai Diep necítí téměř nic. Trochu podráždění, když mu někdo
přemístí věci, spokojenost, když mu do poslední položky sedí účetní
knihy. Nechce si přiznat, že emoce jen odlišně zpracovává, neboť je
autista. Namísto toho dojde k závěru, že je divný, a rozhodne se
vyhýbat lásce. Jeho matku to dohání k zoufalství, a proto začne
jednat. Odcestuje domů do Vietnamu, aby mu našla nevěstu.
Esmeralda Tranová, dívka americko-vietnamského původu, žijící
v slamech Ho Či Minova Města, má pocit, že nikam nepatří. Pak se
objeví příležitost: vdát se za Američana a změnit život celé rodině.
Svádění Khaie však nejde tak, jak měla v úmyslu. Lekce lásky totiž
fungují jen na ni. Beznadějně se zamiluje do muže, který se
domnívá, že její náklonnost nikdy nedokáže opětovat.
304 str., 349 Kč, ISBN: 978-80-7546-234-3
Vychází 11. 11. 2019

Jaroslava Bednářová
HERBÁŘ
aneb
STROMY A KEŘE
Kniha přináší 98 druhů dřevin,
jejichž vyobrazení jsou převzata
ze starých herbářů, počínaje
kolorovanými dřevoryty ze 16.
století. Většina ilustrací pochází
z rostlinopisů z konce 18. a 19.
století, jejichž velkou předností je
botanická věrnost a dokonalá
technika zpracování.
Herbář se snaží ukázat využití
dřevin především se zřetelem
k lidovému léčitelství, ale dotýká
se i dalších oblastí. Stromy
a keře přinášejí daleko širší
užitek, mají svou historii a osudy.

Jarmila Mandžuková
LÉČIVÁ SÍLA VODY
Voda je zdrojem zdraví a vitality
a sehrává důležitou roli při léčbě
řady nemocí a zdravotních potíží.
Tato unikátní publikace známé
autorky populárně naučných knih
přináší množství cenných informací o vodě, pitném režimu,
vodoléčbě a dává odpověď na
řadu otázek: Kolik vody a kdy
máme pít? Jak poznáme nedostatek vody v těle? Jak zlepšit
kvalitu vody z kohoutku? Jak
dynamizovat vodu? Umí voda
přijímat a přenášet informace?

224 str., 349 Kč,
ISBN: 978-80-7546-164-3
Vychází 15. 11. 2019

200 str., 349 Kč,
ISBN: 978-80-7546-227-5
Vychází 15. 11. 2019

Beth Goodová
ZIMA BEZ TEBE
Po smrti milovaného přítele se
Hannah Clitheroeová ukrývá se
svým smutkem před celým
světem. Její nový domov –
Kernowská usedlost v Cornwallu,
který zdědila po babičce – je
k tomu jako stvořený. Hluboký
zármutek ji brzy naruší někdo,
kdo má pocit, že Kernowská
usedlost, ležící jen kousek od
městečka Pethporro, by měla
patřit jemu. Raphael Tregar,
nepředvídatelný muž se špatnou
pověstí, se Hanně rychle dostane pod kůži. Nejvíc Hannu dostihnou babiččina tajemství z dávné
minulosti a cítí se ještě ztracenější a opuštěnější.
384 str., 349 Kč,
ISBN: 978-80-7546-263-3
Vychází 25. 11. 2019

Jaromír Jindra
PROROCTVÍ STARÉ VĚDMY
V době, kdy přichází z Velké
Moravy patnáctiletý Bořivoj, aby
se stal knížetem kmene Čechů,
kdosi zavraždí v Zabrušanech
bratra Dragy a současně se
pokusí zabít jejího snoubence
Mojslava. Třebaže je sám zraněn, vydává se po stopách své
dívky, ale osud ho zavede do
Levého Hradce, kde by ho chtěl
mít jako svého družiníka jeho
přítel z dětství, dnes kníže
Bořivoj. Mojslav lákavou nabídku
odmítne a vrací se do Zabrušan,
kde se nečekaně objevila také
Draga. Stará vědma Bohuna
Lhářka vysloví proroctví týkající
se dítěte, jež se má teprve zrodit,
a krátce nato Mojslav spolu
s Dragou odcházejí na Levý
Hradec. Spojují tak svůj další
život s důležitými událostmi knížectví ; stávají se – v souladu
s proroctvím –„zrcadlem moci“.
272 str., 299 Kč,
ISBN: 978-80-7546-237-4
Vychází 11. 11. 2019

www.fortunalibri.cz

Bev Thomasová
DOST DOBRÁ MATKA
NEJNEBEZPEČNĚJŠÍ LEŽ:
KDYŽ LŽEME SAMI SOBĚ!
Ruth Hartlandová je zkušená psychoterapeutka, ale její
profesní praxe ji neuchrání před osobním utrpením. Je
totiž matkou dospělých dvojčat a jedno z nich – složitý
a křehký Tom, který „nikdy nikam nezapadal“ – před
časem náhle zmizel.
RUTH SE NEVZDÁVÁ NADĚJE, ŽE SYNA NAJDE, ČEKÁ
VŠAK NA JEHO NÁVRAT TAK ÚPĚNLIVĚ, ŽE ŽIJE
POUZE NAPŮL.
V tragickém rozpoložení začíná pracovat s labilním a traumatizovaným pacientem. Je tady
ale háček: Dan Griffin se nesmírně podobá jejímu pohřešovanému Tomovi. Ruth nasazuje
všechny síly, aby novému pacientovi pomohla, jenže osobní těžkosti a výčitky svědomí
zeslabily její profesionální úsudek.
I PROTO SE SITUACE VYMKNE KONTROLE – A NÁSLEDUJÍCÍ DĚSIVÉ UDÁLOSTI
PŘEKONAJÍ I TY NEJTRAGIČTĚJŠÍ PŘEDSTAVY…
Dost dobrá matka nás zavede do utajeného světa mezi psychoterapeutem a jeho pacientem, v jehož centru tiká časovaná bomba. Držíme v rukou dramatický příběh o nekončícím
závazku matky a o tom, že…
Přeložila Věra Klásková
Vázaná, 360 stran, 348 Kč, ISBN: 978-80-7335-594-4, EAN: 988073355944
Zakoupit můžete zde
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Jedna
Podle papírů se Dan Griffi n nijak nevymykal normálu. Byl rozrušený, šlo o naléhavý případ, podobal se všem ostatním pacientům,
se kterými se na oddělení psychiatrické traumatologie setkáváme.
V podstatě tuctový, ano, takhle jsem ho policistům popsala. Když
v záznamech o těchto prvních terapeutických sezeních hledali
odpovědi, dočetli se sice o tom, že měl na tváři modřinu, o hrůze
v jeho hlase i o vzpomínkách natolik živých, až mu braly dech, ale
nenašli ani náznak, že by byl schopen násilí. Vůbec nic, co by
svědčilo o tom, čeho je schopen. Chvíli trvalo, než jsem pochopila,
že otázka, kterou jsem si měla položit, nezněla „Proč jsem
nepostřehla, že se to blíží?“, nýbrž „Proč jsem se mu neklidila
z cesty?“
První schůzku s Danem mám sjednanou na pátek odpoledne, na
konec náročného týdne, jehož součástí byl příliv nových doporučení, e-mail informující o škrtech v rozpočtu a pak, právě toho
dne dopoledne, neočekávaný telefonát, z něhož se dozvídám
o smrti pacienta Alfieho Burgesse.
Ošetřovatelka z hospicu, která mi líčí, co se stalo, je vlídná. „Zesnul
pokojně,“ říká, „obklopen rodinou…“ a pak ještě cosi, co neslyším.
Hovor končí: „Dáte to vědět zbytku týmu?“ Všem ostatním bych to
pochopitelně měla sdělit já coby vedoucí oddělení a v minulých dobách bych se takového šéfovského úkolu ochotně ujala. V tomhle
jsem bývala dobrá – byla jsem kompetentní, schopná, měla jsem
situaci pod kontrolou a s náručí dokořán jsem se užuž chystala
vstřebat všeobecný stres. Jenomže zrovna toho dne, v předvečer
Tomových narozenin, pokládám sluchátko a ruka se mi třese.
Tenhle pocit se už nějaký čas zhoršoval. Někdejší chvění v žaludeční krajině se změnilo v napětí, které se mi jako pás vine přes
hruď. Dokáže ho vyvolat něčí smrt, třeba kamaráda našich
sousedů, a někdy dokonce stačí i příběh v novinách, ale když jde
někoho, koho dobře znám, jako třeba Alfieho, tenhle pás se stahuje
tak silně, že sotva dýchám. V hlavě mi nikdy nenaskočí žádný
konkrétní obraz či představa, jen plíživý pocit hrozného strachu
o Toma. Snažím se soustředit na Alfieho, na to, jak tu zprávu
sdělím ostatním kolegům, ale tělo mám strnulé, jako by se chystalo
zalézt někam do úkrytu.
Z Tomových narozenin se vyvinula posedlost. Věděla jsem, že to
takhle dopadne. Došlo k tomu loni. Donedávna mi jakožto ukazatel
času posloužila prakticky jakákoli událost: první podzimní listí, první
poprašek námrazy anebo první šmouha nachových a žlutých krokusů. Všechna ta drobná znamení, že se svět otáčí dál bez něho.
Ale jeho narozeniny? Den jeho narození? Která matka by se nechtěla přenést v čase zpátky k tomu dojemnému uzlíčku, jímž tehdy
její dítě bylo, ať už je mu teď pět nebo padesát? Zmocňuje se mě
jakési nervózní očekávání, které, jak vím, vyprchá. To datum přijde
a zase odejde bez Toma, balonek naděje splaskne a občas se stává, že i pouhá snaha opět se dostat do formy je nad moje síly.
Takových dnů jsem už pár zažila a vím, že pominou. Avšak na
okamžik mě tenhle pocit div nezahltí. Kdyby se jednalo o někoho
jiného, kdyby tohle prožíval jiný člen mého týmu, řekla bych mu, že
nemá v práci co dělat. „Jdi domů,“ nakázala bych mu, „a buď na
sebe hodný!“ Domov je však z jasných důvodů tím posledním
místem, kde chci být. A toho dne jsem jako přetékající vana. Kap!
Kap! Kap! Cítím, jak mě ta váha tíží, jako by stačil jediný drobný

úkol,abych vyšplíchla a celá se rozcákla po podlaze. A přece se
pořád hlásím o další povinnosti. Další doporučení? Další dozorčí
skupina? Zpráva, kterou je třeba prezentovat na nějaké konferenci? Jasně, nechte to na mně, slyším vlastní hlas. A dělám to v naději, že takhle zaplním to prázdno. Nevymlouvám se. Žádné výmluvy neexistují. Ale toho dne, kdy se prvně setkávám s Danem Griffi
nem, se nedá popřít, že se v takovém stavu mysli nacházím.
Po tom telefonátu zůstanu chvíli sedět za stolem. Přemýšlím, jak
ostatním zprávu o Alfi em sdělit, a je mi jasné, jak to proběhne.
Vážné obličeje. Zármutek, slzy, tlumené hlasy a objetí.
Uvaříme si čaj a zavzpomínáme na něj, na jeho veselé „Tak jak se
vede?“, když se objevil na recepci. V myšlenkách budeme prodlévat u jeho rodičů, u jejich tiché vážnosti a společně budeme zuřit,
jak je to hrozně nespravedlivé. Budeme si připomínat, že byl nemocný, že porfyrie je degenerativní stav. Že Alfie popřel veškerou
pravděpodobnost, a „když se to vezme kolem a kolem,“ uzavřeme,
„vedl si skvěle.“ Pod vším tím kamarádstvím a soucitem bude pobublávat spodní proud soutěživosti: kdo ho znal nejlépe, kdo má
právo truchlit nejvíc. Zauvažujeme, jak je to dlouho, co na oddělení
přišel kvůli své fobii z jehel, už to musí být alespoň osm let, možná
déle. Vzpomínám si, že jsem o něm jednou vykládala Tomovi.
Samozřejmě žádná jména, ale vzhledem k jeho nočním můrám to
byl z mé strany pokus zmírnit jeho strach. Vybavuje se mi, jak seděl
s vykulenýma očima, když jsem mu vyprávěla, jakou panikou Alfie
trpí a co děláme, abychom mu pomohli. „Víš,“ řekla jsem tehdy
a pohladila ho po vlasech, „každý máme svoje obavy.“
Zavzpomínáme, jak dobře Alfie vypadal, když sem přišel naposledy. Objeví se kondolence, kterou budeme podepisovat, sbírka
na květiny. Stačí mi na to jen pomyslet, a už se mi dělá slabo. Úkoly, které bych v minulosti vítala a bez námahy zvládala, se mi dnes
zdají k nezdolání.
Nestojím o další žal. O další smrt. Beztak už mám pocit, že mě to
všechno obtěžuje. Nejradši bych telefon položila a dělala, že se nic
nestalo. Ale to nesmím. Je to na mně. Na Ruth Hartlandové. Na
ředitelce traumatologie. Já tomu oddělení šéfuju. Tak to alespoň
stojí na mých dveřích.
V tomhle případě mám štěstí. Poté, co tu novinu sdělím kolegům
v sousedních kancelářích, narazím na chodbě na Paulu, a protože
vím, jak je hrdá na svou novou pozici vedoucí kanceláře, správně
usoudím, že to ještě do oběda stihne roztroubit, a ještě udělá
sbírku na věnec.
Až do poledne se mi daří držet se ode všech dál, ale v odpoledních
hodinách mám za povinnost přijmout v hlavní kanceláři všechny
nové pacienty s doporučením. Vnímám ten tichý zármutek. Vládne
zde také atmosféra stoické houževnatosti. Jako bychom říkali: Jen
se na nás podívejte, jsme kliničtí odborníci, jsme vyškolení, abychom zvládali a pojali do sebe nepříjemné pocity, a to včetně těch
vlastních. Tom si z toho dělával legraci. „Mami,“ řekl mi, „už jsi doma – můžeš vypnout mimikry.“ A přece jsem cítila tu zvýšenou vnímavost, to, jak lidé kolem sebe navzájem opatrně našlapují, jako by
byli po nějaké nehodě samá modřina a bolístka. Po deseti minutách už pro samou vlídnost a starostlivé pohledy nemůžu dýchat.
Zanedlouho se to změní. Smrt z nás udělá sobce a nakonec
každého zatlačí do jeho vlastního nitra, aby rozjímal o svém životě
a o rodině. Pro jednou jsem vděčná za Paulu, která vždycky okázale mluví jménem týmu...
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Bev Thomasová pracovala mnoho let jako klinická psycholožka v NHS a vždy se zajímala o to,
proč lidé dělají to, co dělají. Velká část její práce
terapeutky pomáhala lidem pochopit jejich životy
– vyprávět jejich životní příběhy a poznat, jak
minulost souvisí s něčím v současnosti. Takže –
přechod z terapie na romány nebyl takovým skokem, jak by se mohlo zdát!
Bev Thomasová nyní působí v organizacích duševního zdraví podporujících jednotlivce a týmy
v jejich práci. Román Dost dobrá matka otevírá
dveře do tajemného světa terapeuta a pacienta.
Kdy jste se rozhodla napsat knihu?
Před tímto románem jsem už hodně
psala a svůj zájem
jsem upírala k hloubce zármutku z těžké
ztráty.
Zpočátku jsem se
zdráhala přenášet
můj profesionální
svět do beletrie.
Nechtěla jsem psát
o pacientovi – příběh se začal rýsovat
až tehdy, když jsem
koncept převrátila
a udělala z protagonisty terapeuta. Co
když brilantní terapeut bojuje se zmizením svého sedmnáctiletého syna a pak uvidí nového pacienta,
který vypadá stejně jako on? Kniha se mi tak stala místem k prozkoumání světa klienta a terapeuta a zničujících následků, když se
překročí určitá hranice mezi nimi.
Zúčastnila jsem se kurzu tvůrčího psaní v Arvonu, což mně moc
pomohlo, protože lektor mi poskytl obrovskou podporu, hlavně mě
motivoval, abych knihu dokončila.
Všechny podrobnosti kolem práce na případu jsou smyšlené, ale
svět je skutečný. Popis terapeutické práce a léčby psychologických
obtíží jsou do značné míry čerpány z mé zkušenosti.
Proč si myslíte, že lidé jsou tak enormě fascinováni tématem
terapie?
V beletrii často slouží proces terapie spíše jako nějaký kriminalistický problém, nebo thrillerová zápletka, než jako něco, co je třeba
zkoumat samo o sobě. Existuje mnoho různých typů terapie, ale
protože mé vzdělání se týká především psychoanalýzy, chtěla jsem
ji zahrnout do svého románu. Kladu důraz na vztah mezi tera-

peutem a pacientem a na důležitost respektování určitých hranic
mezi nimi. To jsou prvky, které se odehrávají v příběhu Ruth.
Terapie je o tom, jak člověku umožnit pochopit vlastní životní
příběh. Myslím, že obecná fascinace terapií v médiích je částečně
vyvolaná proto, že jde o takový soukromý svět dvou lidí. S jejich
vztahem se pojí intimita i tajemství. V mé knize lidé přicházejí
k terapeutovi, protože se cítí zoufalí a doufají, že jim pomůže
změnit jejich životy k lepšímu. Otevřením okna do tohoto světa se
čtenář stane neviditelným svědkem jejich trápení. Lidé jsou fascinováni životy ostatních, ale věřím, že je v tom víc než jen zvědavost. Myslím, že lidé chtějí „naslouchat“, aby se dozvěděli co
nejvíce a mohli pomocí nabytých vědomostí a moudrosti upravit
svůj vlastní život.
Dost dobrá matka je, jak název napovídá, také o povinnostech
a výzvách souvisejících s mateřstvím. Proč jste se rozhodla
zakomponovat do děje románu i roli Ruth jako matky a vztahy
s jejími dětmi. Chtěla jste tím osvětlit nějaké další problémy?
Ve své klinické
praxi jsem se
zvláště zajímala
o teorii závisti a jak
tato vkastnost může
ovlivnit vztah mezi
matkou a dítětem.
Název je převzat ze
spisů
britského
pediatra a psychoanalytika Donalda
Winnicotta. Poukazuje na nezbytné
postupné odloučení
matky od jejího dítěte, aby si potomek
mohl vybudovat odpovídající nezávislost. V knize je ironií, že Ruth navzdory nejlepším záměrům jen zvětšuje potíže při
snaze odělit se od syna.
Chování matky ke svým potomkům je klíčové téma v knize, které
se odráží ve vztahu mezi Ruth a její matkou, Ruth a synem Tomem,
a také to, co se dozvíme o vztahu mezi Danem a jeho matkou.
Vidíme také, jak se určité modely mohou bezděčně opakovat po
generace. A tím, že jsem z Ruth udělala matku dvojčat, chtěla jsem
umožnit čtenáři vidět rozdíly mezi nimi. Carolyn se, jako zjevně
poněkud opomíjenému dítěti, dostává mnohem méně pozornosti,
než jejímu sourozenci, a to jasně nabourává vztahy v rodině.
Kniha také věnuje pozornost jakési mateřské úzkosti naší generace. Jsme bombardováni zprávami, které propagují dokonalost,
úspěch a emocionální štěstí našich dětí. A i když samozřejmě
musíme dětem nabídnout lásku a podporu, musíme také vědět, kdy
se mají postavit na vlastní nohy a nechat je, aby našli svou vlastní
cestu, jakkoli by to mohlo být bolestivé.
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Nabyla jste vzdělání z psychologie a psychoanalytické terapie.
Při psaní jste se však jen s tímto nespokojila a věnovala se
dalšímu studiu. Můžete nám říci, čeho se týkalo a jak jste si
rozšířila své znalosti?
Zabývala jsem se dalším výzkumem psychologie traumatu. Bylo to
něco, s čím jsem se setkala při své klinické práci, ale potřebovala
jsem si zejména prohloubit poznatky z psychoanalytické léčby traumatu. Ocenila jsem těžkou a nesmírně cennou práci terapeutů,
kteří léčí přeživší životních tragédií a jiných těžkých traumatických
událostí. Často se o nich dovídáme na titulních stranách novin
nebo je sledujeme ve večerních televizních zprávách či na internetu. Většinou nás v těchto chvílích nenapadne, jak oběti často
hrůzných zážitků budou po zdánlivém uzdravení dále žít. Doufám,
že čtenáři díky mé knize nahlédnou do psychoanalytického modelu
terapie a ocení mimořádnou práci kvalifikovaných terapeutů.
Také jsem se věnovala velkou pozornost pohřešovaným osobám.
Zděsily mě počty dětí a dospělých, které každý rok zmizí. Můj
výzkum se zaměřil na životy rodin a blízkých, kteří zůstali ve strašném stavu tak zvané „nejednoznačné ztráty.“ Jde o zvláště bolestivou psychologickou zkušenost, která je tvořena nadějí, nejistotou
a nedostatkem empatie.
Od prvního představení Dana – nového pacienta Ruth, který se
až nápadně podobá jejímu ztracenému synovi, je zřejmé, že je
manipulativní a trpí nějakou duševní poruchou. Ruth se k němu chová s nevšedním pochopením a čtenář tak čeká se zatajeným dechem, jaké špatné věci vyplavou na povrch. Jak jste
vytvářela potřebné napětí, inspirovaly vás jiné romány nebo
filmy?
Velké množství času jsem věnovala hned úvodní kapitole! Bylo
nutné správně nasměrovat děj a současně objasnit jak rizika, tak
nevyhnutelnost volby Ruth, aby tento pacient mohl vše aktivně
prožívat, což považovala za základ léčby. Knihou se prolínají dva
paralelní příběhy Dana a Toma. V každém se objevují důležité
otázky, na které čtenář chce dostat odpovědi.
Přitahují mě knihy a filmy, které se věnují složitosti psychiky. Jeden
film, který v knize zmiňuji, mapuje zármutek ze ztráty v rodině.
Nekonečně mě fascinuje, proč lidé ve vyhrocených situacích dělají
věci, které dělají. Knihy a filmy, které se mi nejvíce líbí, jsou často
o životech obyčejných lidí. Dynamika rodinného života je ponořena
do konfliktu a napětí a zapouzdřuje obrovské drama.
Jedním ze základů pro psaní této knihy bylo dbát na to, aby
postavy měly „psychologický rozměr“. Chtěla jsem, aby čtenář
mým postavám věřil, aby pro něj byly jejich motivace, emoce
a následné chování uvěřitelné a pravdivé.
Ruth v mnoha ohledech představuje archetyp „raněného
léčitele“. Co to znamená?
„Zraněný léčitel“ je termín vytvořený slavným psychoanalytikem
Carlem Jungem. Poukazuje na myšlenku, že analytici jsou nuceni
léčit pacienty, protože sami jsou „zraněni“.
Mnoho lidí v těchto psychologických profesích si tuto práci vybírá,
protože je zajímá, ale mnozí proto, že si také prošli těžkými osobními zkouškami. Terapeuti se stejně jako všichni lidé zabývají složitostmi emočního a rodinného života, což často mohou využít při

své práci. Ruth jakoby se snažila opravit něco, co mělo kořeny
v jejím komplikovaném dětství. Byla potomkem alkoholika a poté,
co její otec opustil svou rodinu, se starala o svou psychicky narušenou matku. Tato životní zkušenost bezpochyby sehrála roli v jejím
rozhodnutí pracovat jako terapeutka – a pravděpodobně přispěla
k tomu, že byla nesmírně úspěšná.
Přesto je to její současný zármutek z pohřešovaného syna, který ji
zraňuje natolik, že nedokáže čelit hlubokému emočnímu pádu.
Terapeuti nejsou imunní vůči tragédím života a také potřebují
podporu a pomoc, aby jejich práci neohrožoval osobní život.
V knize má Ruth nadřízeného, který by byl schopen takovou roli
sehrát, ale ona se k němu nechová čestně a zásadní informace
před ním skrývá. Ví totiž přesně, co by řekl, kdyby znal pravdu.
Děj románu vrcholí hrozným násilím. Kniha tím ale nekončí.
Ještě zbývá prostor pro postavy odstraňující následky, které
se navenek jeví jako zmatek, zármutek, pokání… Proč bylo
pro vás důležité tak hluboce popsat účinky traumatu?
Kniha má několik vrstev, protože jsem chtěla vytvořit konfliktní
emocionální prostředí. U Ruth jsme svědky dětského pocitu
nemožnosti nadechnout se a ztráty individuality ze vztahu se svou
matkou a jak se tato zkušenost odráží vzhledem k jejímu synovi.
Vidíme také, jak její nevyřešené trauma ze zmizení Toma ji
neúprosně přitahuje k Danovi, protože je nucena pokusit se najít
způsob, jak ho „opravit“, když to s Tomem nedokázala. Dan hledal
matku; ona hledala syna. Propletení těchto příběhů vyvolává
napětí, ale také jsem chtěla vyjádřit, že emoční pád po tragédii je
podobně mnohovrstevnatý. Neexistuje zjevná linie viny a odpovědnosti, v životě to také tak nefunguje.
Co by měla kniha Dost dobrá matka dát čtenářům?
V první řadě je to kniha beletrie, a proto doufám, že se jim bude líbit
a najdou v ní děj, který provokuje myšlení. Ale také doufám, že se
dozvědí něco nového o psychologické terapii a lépe porozumí
svému vnitřnímu životu.
(Ze zahraničních pramenů)
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Albert Einstein,
Ze´ev Rosenkranz (ed.)
CESTOVNÍ DENÍKY
ALBERTA EINSTEINA:
Dálný východ, Palestina
a Španělsko (1922–1923)
Na podzim roku 1922 se Albert
Einstein vydal na skoro šestiměsíční
cestu na Blízký, Střední a Dálný
východ, během níž přednášel o teorii
relativity v Číně, Japonsku či Palestině a nakonec ve Španělsku.
Edice jeho cestovních postřehů zahrnuje i faksimile deníkových stránek a dokládá fyzikův zájem nejen
o vědu, ale i o filozofii, umění a politické dění, zachycuje Einsteinova
setkání s významnými osobnostmi,
vědci či státníky i důležité události:
audienci u španělského krále, inaugurační přednášku na místě budoucí
Hebrejské univerzity v Jeruzalémě
nebo zahradní slavnost u japonské
císařovny.
Zápisky jsou často velmi detailní,
byť psané svérázným telegrafickým
stylem. Proslulý fyzik si cestovní deník vedl pouze pro vlastní potřebu,
díky tomu z něj však můžeme vyčíst
mnohé o dosud neznámých, protikladných stránkách jeho osobnosti.
Přeložil Aleš Valenta
Vázaná, 376 stran, 358 Kč,
EAN: 9788025728666,
ISBN: 978-80-257-2866-6
https://www.kosmas.cz/knihy/261907/cestovni-deniky-alberta-einsteina/

Cesare Ripa
IKONOLOGIE

Ernst Hans Gombrich
UMĚNÍ A ILUZE
Slavný francouzský historik umění Studie o psychologii obrazového
Émile Mâle před několika desítkami
znázorňování
let prohlásil, že s Ripovou Ikonologií
v ruce lze vysvětlit drtivou většinu
alegorií, jež zdobí paláce a kostely
v Římě. Z Ripova vpravdě encyklopedického díla však v barokní době
čerpali umělci po celé Evropě a s tím,
jak se barokní tvorba šířila ze své
kolébky, Říma, upevňovala se ikonologická tradice, pro niž Ikonologie
znamenala zároveň slabikář i interpretační klíč. Inspiraci Ripovými
alegoriemi najdeme v díle Matyáše
B. Brauna (sochy Ctností a Neřestí
v Kuksu či v duchcovském hospitálu) i dalších barokních umělců
působících v Čechách a na Moravě
(např. sochařské personifikace Dvanácti měsíců v zámecké zahradě
v Lysé nad Labem Václava F. Adámka; alegorie Ctností a Vlastností
Jakoba Trebelliho v Buchlovicích či
Carpofora Tencally v Náměšti nad
Oslavou; rytiny věnované životům
poustevníků Raffaela Sadelera; sochy Múz v zahradě kroměřížského
zámku atd.).

Tento ucelený soubor studií vyšel už
v roce 1959, v dalších letech byl
doplňován, přepracováván a znovu
vydáván; zůstává platným vhledem
do „psychologie znázorňování“.
Autor v něm zkoumá, jaký je vztah
skutečnosti a jejího výtvarného
zachycení, jak se na utváření tohoto
vztahu podílí divák a jeho zkušenosti; jak se vyvíjely metody umělců,
kteří chtěli skutečnost zachytit co
nejpřesněji, co vlastně znamená
„přesné zachycení“, a věnuje se i tomu, jak se stalo, že umělecké prostředky začaly směřovat od realismu k náznaku, stylizaci či karikatuře.
Přeložila Miroslava Tůmová
Vázaná, 416 stran, 548 Kč,
EAN: 9788025730317,
ISBN: 978-80-257-3031-7

Přeložil Jiří Špaček
Vázaná, 672 stran, 528 Kč,
EAN: 9788025727850,
ISBN: 978-80-257-2785-0

https://www.kosmas.cz/knihy/226545/ikonologie/

https://www.kosmas.cz/knihy/250113/umeni-a-iluze/
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O ČERVENÉ
KARKULCE –
3D

O TŘECH
PRASÁTKÁCH –
3D

Klasika v interaktivní podobě
pro děti i rodiče

Klasika v interaktivní podobě
pro děti i rodiče

Klasická pohádka obohacená
o virtuální realitu. Povzbuďte děti
ke čtení knih. Udělejte si fotky
a videa s 3D postavičkami,
o které se můžete podělit na
sociálních sítích. Nepotřebujete
žádné speciální brýle! Postačí
vám pouze mobilní telefon a naše
aplikace FREE HIPPO MAGIC,
která je zdarma ke stažení.
Aplikace funguje se zařízeními
Apple a Android.
24 stran 299 Kč,
EAN: 9788075462251

Klasická pohádka obohacená
o virtuální realitu. Povzbuďte děti
ke čtení knih. Udělejte si fotky
a videa s 3D postavičkami,
o které se můžete podělit na
sociálních sítích. Nepotřebujete
žádné speciální brýle! Postačí
vám pouze mobilní telefon a naše
aplikace FREE HIPPO MAGIC,
která je zdarma ke stažení.
Aplikace funguje se zařízeními
Apple a Android.
24 stran, 299 Kč,
EAN: 99788075462268

Zakoupit můžete zde

Zakoupit můžete zde

https://www.fortunalibri.cz/kniha/o-cervene-karkulce-3d/

https://www.fortunalibri.cz/kniha/o-trech-prasatkach/
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Kerstin Simoné THOVT -

Odhalení II.
Probuzení z iluze

Rozhovor na dalších stranách

Již podtitul druhého dílu Odhalení II. – Probuzení
z iluze – dává tušit přímost a intenzitu, s níž nás Thovt
v této knize uvádí do nové éry lidských dějin. Důrazně
podněcuje k tomu, abychom si uvědomili propojenost
s domovskou planetou a se vším živoucím jako
východisko pro rozvoj pravého bytí. Jde o sebezmocnění k využití vlastního vnitřního potenciálu.
Není třeba se neustále vracet k blokům a bolestem
minulosti. Vzorce chování a pečetě, které člověk
získal výchovou, stačí energeticky rozpustit právě
v okamžicích, kdy se v jeho uvědomění objevují. Tato
práce vede k postupnému rozšiřování vědomí. Tento
proces je v lidských dějinách jedinečný a Thovt v něm
podává v hluboké lásce každému jednotlivci svoji
pomocnou ruku. Plní tím svůj slib, jejž dal kdysi
v dávných dobách: Podpořit všechny obyvatele Země,
aby společně se svou planetou postoupili ve fyzickém
těle na další úroveň existence.
https://www.kosmas.cz/knihy/266193/thovt-odhaleni-2/

Rozhovor na dalších stranách

Bernadette von Dreien

Jason Mason &
Jan van Helsing

Christina
Kniha 1.
Dvojčata zrozená jako světlo
Christině je sedmnáct let a po.chází ze Švýcarska. Narodila se
s výrazně rozšířeným vědomím,
čímž se řadí k nové generaci
mladých evolučních myslitelů,
kteří lidskou existenci vnímají
a popisují jako komplexitu
kvantových, neuropsychologických a spirituálních jevů. Bez jakékoliv námahy a zcela přirozeně používá
řadu paranormálních vloh. V první knize vypráví její
matka, Bernadett, Christinin 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 „trojrozměrnost“ a připravovala se na svoji životní
úlohu. Christina ji shrnuje třemi klíčovými slovy –
svoboda, pravda a láska.
„Světla jsou již po celém světě. Nyní je pouze
zapotřebí někoho, kdo stiskne tlačítko ON.“

Zakoupit můžete zde:

Můj otec byl MIB
Mimozemšťané žijí mezi námi,
a to již dlouhou dobu! Kdo jsou
tito záhadní Muži v černém
(MiB)? Od 50. let minulého století
se objevují u fenoménu UFO,
dotěrně se vyptávají svědků, konﬁ
skují jim pořízené fotograﬁe,
a někdy je dokonce i ohrožují. Víme o nich dosud jen
velmi málo. Jde o svět plný tajných organizací, technologií, které známe jen ze sci-ﬁ ﬁlmů, i utajených
mocenských struktur, jež naši planetu pevně svírají
v pařátech. Když se Jason Mason dozvěděl od svého
otce všechny informace o činnosti a cílech této organizace, zmocnil se ho takový vztek, že se rozhodl podělit
o tajné vědomosti s veřejností. Pokusil se doložit neuvěřitelné skutečnosti, o nichž mu vyprávěl jeho otec,
a jeho zjištění doplňují výpovědi whistleblowerů,
například CoreyeGoodea, Michaela Prince, Simona
Parkese a dalších.

https://www.kosmas.cz/knihy/263965/christina-dvojcata-zrozena-jako-svetlo//
https://www.kosmas.cz/knihy/263965/christina-dvojcata-zrozena-jako-svetlo//

Zakoupit můžete zde:

https://www.kosmas.cz/knihy/255353/muj-otec-byl-mib/

Rozhovor na dalších stranách

Zakoupit můžete zde:

Dávám vám křídla krásného motýla ve větru,
létajícího z květu na květ
ve světle jeho bytí.
Nesené láskou slunečních paprsků
v očekávání nádherného nového
rána! Tak to je!
V dokonalé a hluboké lásce!
Kerstin Simoné žije se svou
rodinou nedaleko Berlína.
Je veganka a pomáhá zajišťovat
dobré životní podmínky pro
zvířata, včetně ochrany velryb
a delfínů.Tragický incident v roce
2003 ji přivedl do kontaktu
s Thothem. Od té doby je v úzkém a intimním spojení s touto
entitou, písařem bohů, který žil
ve starověkém Egyptě v době,
kdy dnešní lidská rasa byla ještě
v plenkách. Thovt jí pomáhá jako
učitel a přítel a prostřednictvím ní
neustále sděluje lidem nové poselství, které zpřístupňuje
veřejnosti v médiích a ve svých
knihách, různých meditačních
příručkách na CD a také
na seminářích. Mezitím rovněž
předává slova boha slunce Ra,

který v této konstelaci navíc přenáší
důležité frekvence pro transformaci
na člověka prostřednictvím svých
sdělení. Na seminářích odhaluje
svou práci na buněčné úrovni
účastníků a ukazuje způsoby úplné
transformace blokování. Výsledkem
je tok dokonalé jednoty s nejvyššími
energiemi, které jsou nyní nezbytné
pro lidstvo.
Dokonce i jako malá holčička byla
Kerstin Simonová velmi chápavá
a citlivá. Více než 30 let se zabývá
duchovními tématy, světem mysticismu a nadpřirozenosti. Po mnoho let
absolvovala intenzivní školení, aby
se připravila na svou práci.
Postupem času však vyvinula
unikátní techniku, prostřednictvím
které komunikuje s Thovtem
a duchovním světem.

WWW.ANCH-BOOKS.EU

Thovt je v řečtině používané
(v různých variantách, např. Θωθ –
Thóth) a z egyptštiny ne zcela jasným
způsobem odvozené jméno staroegyptského boha Džehutiho zobrazovaného v podobě muže s hlavou ibise
(méně často ibise samotného) nebo
v podobě paviána a ztotožňovaného
s řeckým bohem Hermem. Přestože
jej jménem nelze prokázat před 4. dynastií, badatelé považují za jisté, že
ikonograficky je doložen už v Předdynastické době v podobě ibise na
standartě, svém symbolu užívaném
po celé faraonské období. Tento symbol ostatně sloužil jako ideogram pro
variantu hieroglyfického zápisu Thovtova jména.
Thovt původně nejspíš byl především
bohem Měsíce. V rozvinuté teologii
Střední a především Nové říše se stal
jedním z bohů – stvořitelů, původcem
božské moudrosti a poznání ve všech
jeho formách. V pozdějších obdobích
se stává také bohem magie a čarování: v této souvislosti Cicero poznamenává, že Egypťané se bojí už jen
vyslovit jméno boha. Pokud je toto sdělení pravdivé, mohlo by
Džehutiho řecké pojmenování Thovt být odvozeno z některého
z mnoha dalších pojmenování či epitet, jimiž Egypťané pozdní doby boha nepřímo označovali ve snaze vyhnout se použití jména.
Město Hermapolis uctívalo boha Thovta. Tento bůh má stejné
charakteristiky jako Atum – Thovt je tím nestvořeným, co existuje
ve vesmíru, je moudrostí, mírou všech věcí. Zobrazuje se s hlavou
ptáka ibise. Je současně písařem, který vede záznamy o všech
věcech, pravou rukou spravedlnosti a tím, který na hrnčířském
kruhu vytváří tělo člověka z prvotní hmoty a jeho ducha z prvotní
duše.
Hlavním střediskem Thovtova kultu bylo hornoegyptské město
Chemenu (dříve přepisováno jako Chmunev, řecky ‛Ερµουπόλις
μεγάλη – Hermopolis Megalé, tedy Velká Hermopolis) v oblasti
dnešního Ešmúnénu ve středním Egyptě, kde mohl být v pozdní
době spojován s teologickým konceptem Osmera bohů.

Řekové Thovta ztotožnili s Hermem.
Nejpozději od přelomu letopočtu až do
moderní doby Thovt (ovšem ve
výrazně modifikované podobě)
představuje jako Hermes Trismegistos
ústřední postavu hermetismu. Vedle
toho je jedním z nejčastějších objektů
uctívání kemetistů.
Thovt je v základní podobě zobrazován
jako muž se zeleně vybarvenou hlavou
ibise, svého posvátného zvířete (jako
ibis samotný je zobrazován méně
často). Kromě obvyklých božských
atributů bývá přepásán šerpou odkazující na jeho roli původce posvátných
náboženských rituálů, jako božský
písař může být zachycen s písařskou
paletou a rákosovým pisátkem. V roli
boha času a trvání, kdy obdarovává
panovníka dlouhou vládou, drží v ruce
hůl s řadou zářezů sloužících k počítání (patrně osekanou palmovou
větev) nebo zapisuje královo jméno na
listy posvátného stromu išed. Často
bývá zobrazován ve společnosti bohyně Maat nebo bohyně Sešat.
Druhým typem zobrazení je podoba
paviána, dalšího Thovtova posvátného zvířete. V tomto případě
ovšem nejsou kombinovány zvířecí znaky s lidskými. Nejtypičtěji
je využívána na sochách písařů: Thovt – patron písařů zde sedí
jako pavián na podstavci vedle zobrazované osoby. Archeologové
v Egyptě také našli množství mumifikovaných opic, které byly
zasvěcené bohu Thovtovi.
Egyptolog Erik Hornung upozorňuje na to, že vedle těchto způsobů Thovt může být, byť velice zřídka, zobrazován v čistě lidské
podobě: snad tomu tak je v Chonsuově kapli jedné ze staveb
v Luxoru. To podle Hornunga „nabývá na významu vzhledem
k tomu, že v Hermu Trismegistovi bývá spatřován nikoli bůh, nýbrž
moudrý člověk.“
Zobrazován může být s pokrývkou hlavy i bez ní, typickou
ozdobou pro všechny typy Thovtových podob je zlatý sluneční
kotouč (případně měsíční úplněk) vsazený do měsíčního
půlměsíce.
(Wikipedie)
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Mimozemšťané
už dlouho žijí
mezi námi
a působí
v armádě
S autorem si povídal
Jan van Helsing
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 vyhrožují? 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 organizace, jejíž byl členem, ho tak
rozrušilo, že se rozhodl sdělit všechna tajemství veřejnosti. Na podzim
roku 2015 kontaktoval Jana van
Helsinga, který byl Jasonovými informacemi 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.

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 sofistikovaní 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?

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 mimozemšťané na Zemi vždycky –
a my sami jsme nějakým způsobem 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 klade si otázky, na které již mainstream nemůže odpovědět.
Vaše kniha pravděpodobně
obsahuje nejbláznivější fakta,
která najdete na knižním trhu.
Tvrdíte, že váš otec byl

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 hollywoodské 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 lóžemi. 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 lidstvo se pomalu připravuje na neuvěřitelná 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.

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 kosmonautiky vypráví o největších tajemstvích světa
a o návratu Anunnaki (sumerského božstva)
z planety X!

Popisujete zážitky svého otce a jeho 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 stávající teorie musí být neustále revidovány. Kromě toho jsou principy
cestování v čase v knize dostatečně
důkladně vysvětleny samotnými „cestovateli”
Soudí se třeba, že bibllická Noemova archa se našla v Arménii,
opravujete také evoluční teorii
vývoje lidstva. Řekněte nám k tomu pár slov...

Podle mého výzkumu svět, jak ho
známe dnes, je mladší než se soudilo. Evoluční historie lidstva je rozdělena do cyklů. Indové hovoří o tom,
že v současné době žijeme ve „čtvrtém 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 Hyperborea. Bohové, kteří přišli na Zemi
před mnoha tisíci lety, byli buď přeživší 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 katastrofických 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

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

Nostradamus

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 záhadný svět. Bohové tentokrát lidi varovali, aby dodržovali jejich přikázání,
protože jinak by došlo k velké destrukci. Svobodní zednáři již věděli o starověké 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.

Hrabě Saint Germain

Podle mých zjištění patří hrabě
Saint Germain, do skupiny nesmrtelných pánů, kteří určují
osud světa a jeho časové procesy 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 nesmrtelných 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 technologie, 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 kontinentech 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)

Kniha Christina 1 Dvojčata
zrozená jako světlo pojednává o mimořádném vývoji
dnešní šestnáctileté
Christiny, která se narodila
s velmi rozšířeným
vědomím. Matka Bernadette
Meier (Dreien) vypráví
příběh o Christinině neobvyklém narození, dětství
a mládí do 16 let.
Jak odpovíte na otázku, na co
myslí vaše dcera Christina?
Podle odborníků patří k mladé generaci evolučních myslitelů. Prostřednictvím svého vícerorozměrného 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 úžasné. 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.

Christina patří
k nové generaci
mentálně
nadaných,
evolučních
myslitelů, kteří
vnímají naši
existenci jako
komplex kvantové
fyziky,
neuropsychologie
a spirituality.

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 dotýká 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 prezentace?
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 bydlení, energetické náročnosti a pod.

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

Kniha popisuje lepší budoucnost 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 zachování rovnováhy moci. Pro někoho 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 nynějších 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.
Nehledejte v tom
ani bezobsažnou
frázi. Lépe vyjádřit
to ne-dovedu.
Vy osobně věříte
v život po smrti?
Ano, stejně jako
Christina, která popisuje reinkarnační
proces v naší knize
lehkým způsobem,
aby byl pochopitelný pro nejširší
vrstvy čtenářů.

Protože jsme lidské
bytosti, učíme se
porozumět tomu,
co to znamená
měnit se láskou
a skrze lásku, žít
s pravdou a myslet
se svobodou.

Vaše dcera přišla
na svět s velmi
rozšířeným vědomím. 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)

Otevřete oči!
Čtení poezie ve více než
50 městech – a můžete
nahlédnout i do domovů
našich básníků a básnířek
21. ročník čtrnáctidenního festivalu Den poezie je opět
tu se svými čteními, happeningy, výstavami, poetickými
procházkami, neformálními setkáními (Básník v koutě),
mimořádnou možností nahlédnout přímou do domova
básníků či básnířek (Básník v boudě) a na programu je
také zvláštní celodenní akce v Národní knihovně
Klementinu na oslavu Mezinárodního dne studentstva,
třicet let od studentského průvodu.

Celý program a více informací o festivalu najdete na: www.denpoezie.cz

Otevřete oči
Název letošního ročníku je inspirován citátem Leonarda da Vinciho, jehož
500. výročí letos slavíme („Slepá nevědomost nás přivádí na scestí. Ó!
Bídní smrtelníci, otevřete oči!“). Citát lze vztáhnout na mnoho situací
v současném světě a vdechl inspiraci nejedné akci v rámci programu po
celé zemi.

Všechna čtení jsou s českým překladem.
Na programu festivalu jsou i čtení českých básníků v jiných jazycích než
v češtině: číst se bude hornolužickosrbsky či romsky.

http://www.denpoezie.cz/mateer-john/

John Mateer (Australie)

http://www.denpoezie.cz/sinarinzi-adams/

Vedle mnoha komunitních aktivit nabízí festival vystoupení známých českých
básníků (např. Petr Král, Sylva Fischerová, Petr Borkovec atd.) a mnoha
zahraničních básníků, letos včetně básníků – nositelů literárních ocenění
z Austrálie, Burundi, Sýrie, Belgie, Irska, Nizozemí, Bulharska, Arménie,
Maďarska a mnoha jiných zemí.
(http://www.denpoezie.cz/ucinkujici-participants-2019/ )

Adams Sinarinzi (Burundi)

Bohatý program s předními českými
a zahraničními básníky

Judith Mok (NL)
http://www.denpoezie.cz/asheq-al-rama/

Organizátoři festivalu jsou si dobře vědomi, že mnoho – hlavně mladých – lidí
dnes tráví spoustu času online, a proto kromě série neformálních setkání
Básník v koutě, již představili na loňském ročníku, přichází letos s další
novinkou: sérií streamovaných čtení přímo z domovů přizvaných básníků,
nazvanou Básník v boudě. Mezi mladými v poslední době frčí Instapoezie
a festival má to potěšení uvést v letošním programu vystoupení jedné z nejoblíbenějších českých instabásníků Moniky Návratové, která na Instagramu
publikuje svoje básně na profilu psáno_strojem, který získal už více jak 37
tisíc fanoušků. A pro ty, co si klidně odpustí vyrazit někam do listopadového
chladu za čtením a raději zůstanou doma, tu je v programové části pod titulem
Zůstávám doma a čtu poezie výzva vyfotit se doma při čtení poezie a poslat
fotografii na facebookovou stránku Dne poezie nebo na instagramový profil
festivalu – fotografie s největším počtem lajků vyhrají sbírku poezie. Jeden
z organizátorů festivalu, básník Josef Straka k tomu říká: „Digitální komunikace je dnes součástí našich životů a i když se nezříkáme tradičních čtení,
jsme otevření jakýmkoli novým prostorům, které si poezie nachází a učí se
v nich přebývat, ať už to jsou živě streamovaná čtení nebo sociální média.“

Ramy Al Asheq (Syrie)

Poezie v digitálním věku

http://www.denpoezie.cz/mok-judith/

ZAHRANIČNÍ ÚČASTNÍCI

Den poezie se koná každým rokem přibližně v době výročí narození Karla
Hynka Máchy (16.11.) V literárních kavárnách, knihovnách, školách, domech
seniorů, zahraničních kulturních střediscích, velvyslanectvích a mnoha jiných
místech propuká doslova gejzír kulturních akcí. Díky organizátorům festivalu,
Společnosti poezie, si po dobu trvání festivalu můžete v pražských tramvajích
číst básně a volně k mání jsou i knižní záložky a brožurky s básněmi. Festival
dává příležitost blízkého setkání lidem všech věkových kategorií, z různých
skupin a koutů naší země, jejichž společným zájmem je tvorba poezie
a radost z ní. Téměř všechny akce jsou zdarma, organizátoři tak chtějí
povzbudit co největší účast.

Tatev Chakhian (Armenie)
http://www.denpoezie.cz/chakhian-tatev/

Celý program a více informací o festivalu najdete na: www.denpoezie.cz

