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Martina Cole
ZRADA
Reeva O'Harová nikdy nic nedostala zadarmo. Vyrostla 
v drsných podmínkách východního Londýna, své první
dítě porodila ve čtrnácti a pak v průběhu několika let
přivedla na svět další čtyři. Ne, život se s ní nemazlil, ale
ona především miluje své děti a ony zbožňují ji.
Nejstarším z nich je Aiden. I on svou matku zbožňuje,
ale taky ví, že ji přitahují dost nebezpeční muži. Už od
dětství je mu jasné, že úkol vést a živit celou rodinu

připadl právě na něj. Není to snadné, ale když ho matčin přítel uvede do tajů podsvětí,
Aiden se rychle chytí. O svou rodinu se dokáže postarat ve všech ohledech a nehodlá na
tom nic měnit.
A pak potká Jade Dixonovou, která se taky dobře vyzná. Chrání Aidenovi záda, porodí mu
syna, vytvoří mu pověst muže, se kterým si není radno zahrávat. Jenomže Jade se v bran-
ži pohybuje déle než on, a proto ví, že zničit se dá každý. A když je člověk na vrcholu, musí
se mít nejvíc na pozoru. Zejména před těmi, kteří jsou mu nejblíž...
Překlad: Dita Kelbelová
Vázaná, 440 stran, 349 Kč, ISBN: 978-80-7498-270-5

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

Ukázka z knihy a rozhovor s autorkou na dalších stranách

Rodinné záležitosti je třeba 

držet v tajnosti – zejména 
když je ve hře zrada.
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KAPITOLA  DESÁTÁ
Frank James měl Aidena O’Haru rád. Vlastně měl rád všechny
O’Harovic děti, i když mu je byl čert dlužen. A měl rád dokonce
i jejich matku, Reevu, přestože její životní styl ho uváděl v zoufal-
ství. Aiden byl nicméně chytrý kluk a zasloužil si příležitost dostat
se v životě k lepším věcem. Jak se Frank blížil k domu O’Ha-
rových, ani trochu ho nepřekvapilo, že vidí řemeslníka, jak nasa-
zuje vchodové dveře a opravuje zárubeň. Nebylo to poprvé. Vešel
do domu, zavolal Reevino jméno a zaslechl šramot v ložnici –
a šepot. V kuchyni v dětské ohrádce seděla Agnes a pozorovala
ho velkýma vážnýma očima. Další krásné dítě; Reeva měla vý-
jimečně pěkné děti, to se jí muselo nechat. Reeva sešla dolů
v krátkém župánku, který ukazoval její dlouhé štíhlé nohy, a s ne-
zbytnou cigaretou v ruce. „Ach, pane Jamesi! Nečekala jsem
vás!“ Postavila vodu na čaj a přitom se na něj šťastně usmívala.
A Frank nemohl tvrdit, že by si pohled na ni neužíval. Byla to
velice hezká žena a on krásu uměl ocenit. Všiml si, že až na ty
rozbité dveře celý dům září čistotou jako jindy. „Napadlo mě, že
se zastavím a promluvím s vámi o Aidenovi.“ Posadil se ke
kuchyňskému stolu a rozvážně pokračoval: „Jak už jsme se o tom
bavili dřív, je to velmi inteligentní chlapec a já si opravdu myslím,
že by měl studovat. Určitě není vyloučená ani univerzita, když
sám podá přihlášku.“ Reeva se při jeho slovech nadmula pýchou
a věnovala mu přátelský úsměv. „Chytrý, to on zas je, pane
Jamesi. Musel to podědit po svým fotrovi, protože jak víte, já mám
v hlavě nasráno.“ Frank zavřel oči. Jediná věc, na kterou si nikdy
nemohl zvyknout, byla nonšalance, s jakou děti i jejich rodiče
používali vulgarismy. „Ale znáte mého chlapce – vlastně všechny
moje chlapce. Všichni si půjdou svojí vlastní cestou. Chci říct, že
je podporuju. Ale to je asi tak všecko, co můžu dělat.“ Přijal
nabízený šálek čaje a poděkoval, neschopný odtrhnout oči od
jejích prsou, stále ještě překvapivě pevných na to, že Reeva
porodila pět dětí. Prsa jeho ženy záhadně zmizela poté, co odko-
jila jejich jedinou dceru – ovšem ne že by předtím byla bůhvíjak
velká. Reeva se posadila, důstojně si hodila nohu přes nohu 
a Frank cítil, jak se pod límečkem potí. Byla to vážně znepokoju-
jící žena. Voněla slabě po sexu. Po sexu a po svobodě – jinak to
popsat nedovedl. Byla to smyslná bytost, měla to vepsané v DNA.
Taková Reeva byla. Všiml si toho už v době, kdy chodila na střed-
ní, a teď se musel pousmát při vzpomínce na to, jak snadno se
tehdy dostávala do potíží. „Říkal jsem si, Reevo, že bych s ním
mohl promluvit o samotě a probrat s ním všechny možnosti.

Nerad bych, aby jeho schopnosti přišly vniveč.“ Povzdechl si.
„Aidenovi je patnáct a už teď s ním začíná být těžké pořízení. Brzy
bude potřeba ho usměrnit. Nebo na to bude pozdě.“ Reeva
viděla, že tenhle muž mluví smrtelně vážně a že mu jde o dobro
jejího syna. Ale taky byla realistka. Pokud její Aiden nechtěl
pracovat, pak ho k tomu nemohl přinutit ani pár volů. „Hej, Reevo!
Dveře jsou hotové!“ Reeva se zvedla a odešla z kuchyně. Frank
slyšel, jak se otevírají dveře, a uviděl, jak se po schodech klátí
muž oblečený jen v boxerkách a dává řemeslníkovi peníze na
ruku. Cítil se obzvlášť trapně, když Tony Brown vešel do kuchyně,
jako by mu to tu patřilo, a nalil si hrnek čaje. Reeva se mezitím
vrátila, zapálila si další cigaretu a chopila se představování,
zakončeného slovy: „Pan James si myslí, že Aiden by to mohl
dotáhnout daleko. Prý klidně až na univerzitu.“ Tony se opřel
o dřez a usrkl čaje, než řekl: „To mě vůbec nepřekvapuje, Reevo.
Je to dobrej kluk, pálí mu to. A jdou mu počty, to vím.“ Franka
udivilo, že tu našel spojence. Rychle se chopil šance a vážně řekl:
„Aiden nepotřebuje nic jiného než pevné vedení, Reevo. Mohl by
z něj být vynikající student. A jeho četba je vynikající. Hermanna
Hesseho úplně prolétl!“ Reeva se hrdě usmála. „No, o druhou
světovou se zajímá. Myslím v dějepise. Ale nebyl to válečný
zločinec?“ Frank nevěnoval její otázce pozornost a odhodlaně
pokračoval. „Mluvil jsem s vaší sociální pracovnicí a ta souhlasí,
že Aiden potřebuje trochu pomoct. Je určitá šance – jenom šance,
to je třeba říct –, že by ho mohli přijmout na soukromou školu,
která se stará o děti jako on. Mohli by mu tam nabídnout vy-
rovnané prostředí a možnost studovat bez…“ Rozhlédl se a na-
jednou mu došla slova. Taky cítil, jak to kolem něj zajiskřilo ne-
přátelstvím. Reeva se už neusmívala; prohlížela si ho s nepokry-
tou záští. „Cože? Tím jako myslíte, že by mě opustil? Že by
odešel z tohohle domu?“ Frank se pokusil o  co nejveselejší tón,
když odpovídal: „Jenom po dobu školního roku, Reevo. Je to pro
něj opravdu jedinečná příležitost.“ Reeva si zapálila další cigare-
tu, vyfoukla kouř Frankovi do obličeje a vyštěkla: „A ven!“ Frank
zůstal na několik vteřin jako opařený. Ta kratičká věta zněla jako
vyhlášení války, a pro Reevu jím skutečně byla. Představa, že by
jí vzali Aidena, byla pro ni nemyslitelná, a ona to taky jasně řekla.
„Můžete říct tý zkurvený sociální pracovnici, že s ní vymetu
podlahu, jestli se mi pokusí sebrat mýho kloučka. To vám slibuju.
A teď padejte. Ven!“ Tony Brown ale zvedl ruku a přísně řekl:
„Počkej chvilku, Reevo. Myslím, že tohle by bylo pro Aidena
vážně dobrý. A jak Frank říkal, na prázdniny by byl doma. Je to
skvělá příležitost a tebe to nebude stát ani floka.“ Reeva se
k němu obrátila. „Tony, po tomhle ti vůbec nic není, jasný? Můj
Aiden se vodsud nehne. Ani náhodou. A tím to hasne. A teď, jestli
dovolíte, pane Jamesi, bych se ráda vrátila do postele se svým
přítelem, než se tu ukáže jeho žena nebo se vrátí kluci ze školy.
Tak pěkně děkuju a nashle.“ Tony smutně zavrtěl hlavou, jako by
chtěl Frankovi říct: „Zkusil jsem to.“ Reeva ho vyprovodila a prás-
kla za ním dveřmi. Agnes to celé sledovala bez jediného pípnutí.
Jenom na ně zírala těma svýma velkýma očima, které vypadaly,
jako by v nich byla ukrytá celá věčnost. „Ty ses úplně pomátla,
Reevo. ...
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Martina Cole je vynikající autorka 
s nezaměnitelným stylem.  Její vydavatel o ní

říká, že nikdo nepíše tak jako ona.
Prodalo se přes 13 milionů výtisků jejich knih
a už před lety překročil zisk z prodeje padesát
milionů liber. Stala se první britskou autorkou

pro dospělé, která toho dosáhla. 
Její život jí připravil nejednu složitou překážku.
V patnácti přestala chodit do školy, v šestnácti
letech se rozvedla a svobodná zůstala dalších

sedmnáct let. Střídala různá zaměstnání 
za minimální nebo žádný plat. V jednadvaceti
letech ztratila během šesti měsíců oba rodiče 

a začala psát svůj první román 
Dangerous Lady...

Ve třiceti přestala pracovat v ošetřovatelské
agentuře,  koupila si elektrický psací stroj 

a stanovila si rok na to, aby se stala 
spisovatelkou.

Jeden pátek poslala svůj rukopis agentce
Darley Andersonové, která jí obratem ujistila,

že už v pondělí večer bude velká hvězda.
Její debut roku 1992 Královna zločinu zakoupil

nakladatel za rekordní cenu 150 000 liber 
a stal se okamžitým bestsellerem.

Těšíme se na vaši novou knihu Zrada. Představte nám ji 
v několika větách…
Zrada je mou 23. knihou.  Je to příběh Reevy O'Harové. Má pět
dětí od pěti různých mužů. Své první dítě porodila, když jí bylo
čtrnáct a poslední ve dvaceti šesti letech. Děj je zasazen do osm-
desátých let dvacátého století. Se svou matkou vedou chaotický
život, ale ona není špatná žena, je výborná kuchařka, má ráda
pořádek, ale k jejím zalíbám také patří na tři dny zmizet, během
nichž se zpravidla dostane do spousty problémů. Její nejstarší
syn Aiden podlehne svodům podsvětí,  mění se a je stále méně
citlivý vůči lidem kolem sebe. Ale zapomíná, že nikdo není nepo-
razitelný a že to mohou být ti nejbližší, kteří nakonec zradí…
Existuje něco ve vašich knihách, co jste napsala na základě
svých osobních zkušeností?
Mé knihy zřejmě nejsou jen fikce. Přátelé mi říkají: „Četl jsem
knihu a úplně zapomněl, žes ji napsala, až některá věta nebo
příhoda tě prozradila…“  Tak nevím, podvědomě možná čerpám
z některých svých prožitků…
Ve vašich knihách vystupuje spousta silných ženských
postav. Je to něco, co je spojuje s vámi? 
Mé ženské hrdinky  nemusí být silné od počátku, ale rozhodně
jako silné končí. Život na ně navalí někdy až neuvěřitelné pro-
blémy a ony v sobě najdou skryté síly, aby je vyřešily.  Často
začínám s klidnými a pasivními lidmi, a postupně se mění. 
Jak přijímá rodina váš úspěch?
Jsou nadšeni, nejstaršímu synovi je čtyřicet a miluje knihy, zrov-
na tak dcera. Nejstaršímu vnukovi je dvacet, a není tak velký
čtenář jako my, ale mé knihy  má rád.
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Četla jste hodně jako dítě?
Četla a stále čtu.  V létě přečtu přes sto knih – knihu denně! 
Čtete také e-knihy?
Ne, ty nemám ráda. Ale rozšiřují okruh čtenářů, a to je dobře. Já
dávám přednost fyzické knize. "
Když píšete román, chtěla byste být někým z postav?
Mám svůj žánr a do žádné postavy se neprojektuji. Píšu 
z pohledu zločince ne policie, a projektovat se do často brutálního
a narušeného jedince mě neláká. Nemůžu se také vracet v ně-
kolika knihách k téže postavě. To bych se z toho asi zbláznila.
Snažím se vždy vytvořit hodně rozvětvený děj, abych získala
dostatečný prostor pro všechny ty divné i nádherné lidi.
Máte také své oblíbené autory?
Je jich hodně. Například skotský autor  A. J. Cronin za jeho
Citadelu nebo Očistec a také za Hrad mistra kloboučníka nebo
Tyrana. Miluji velká melodramata.
Pak jsou tu američtí spisovatelé Dashiell Hammett a Elmore
Leonard, vyhledávám historické romány Philippa Gregoryho. Já
jsem knižní maniak, opravdu. Na nočním stolku mám několik
románů Orhana Pamuka, a dalších tureckých autorů.  
Nezapomenutelný zážitek mi připravil Philipp Meyer se svým
románem Syn. Stejně tak Bernhard Schlink  jeho Předčítačem.
Knihu jsem si koupila v Amsterdamu na letišti a začala ji číst už 
v letadle. Koho jsem pak potkala, tak jsem ho nutila, aby si ji určitě
přečetl. A takto bych mohla pokračovat hodně dlouho. 

Kdy dovolíte svým vnukům, aby si přečetli vaše knihy?
Ne dřív, než jim bude patnáct nebo šestnáct. Mé  knihy nejsou pro
slabá srdce. 

Kdybyste znovu vracela ke svému prvnímu románu, který
jste napsala ve dvaceti letech, měnila byste na něm něco?
To si nemyslím. Kdyby to šlo, změnila bych všechny své knihy.
Neznám autora, který by se stoprocentně spokojil s tím, co
napsal. Ale nepředpokládám, že bych to podruhé udělala lépe.
Která kniha se vám psala nejlépe? Máte některou oblíbenoéu
postavu?
To je těžké říci. Vždycky si nejvíc užívám tu knihu, na které právě
pracuji.  Myslím, že nejraději mám Susan Dulstonovou z románuu
Dvě ženy. 
Popis prostředí, v němž se vaše knihy odehrávají, zrovna tak
charaktery postav, jsou velice přesvědčivé. Jaká je vaše
příprava, než usednete k počítači? 
Shromažďování podkladů je pro autora důležité. U mě to spočívá
v rozmluvách s bossy gangů, podsvětí mi také není cizí a často
navštěvuji věznice. Co odsouzený, to jiný osud. Za mřížemi je
hodně nenapravitelných, ale v mnohých se dá zahlédnout zrnko
něčeho dobrého. 
Co pro vás znamená být spisovatelkou?
Píšu, protože to mám ráda, je to moje zábava a nikdy toho
nenechám.                                        (Ze zahraničních pramenů)
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V NAKLADATELSTVÍ 
DOMINO



Richard Adams
DAleká cestA zA Domovem
světoznámý hrdinský epos má netradiční hrdiny: čtyřnohé,
ušaté chlupáče, jejichž dobrodružství by jim mohly závidět
i postavy z tolkienových knih. Na území obývaném sandle-
fordskou králičí kolonií má vyrůst lidské sídliště. Pětík
obdařený jasnovidnými schopnostmi blížící se katastrofu
předpovídá a naléhá, aby se králíci vydali hledat nový
domov. Někteří samci mu uvěří: A tak začíná jejich dlouhá
pouť do zaslíbené země plná nebezpečí, překážek a bojů.
králíci musejí překročit dravé řeky, frekventované silnice,
čelit dravcům i šelmám, intrikám i zradě. když konečně
dorazí na kamenitý vrch, musejí si přivést ramlice, aby rod
mohl pokračovat. Naději spatřují v nedaleké kolonii efrafa,

té ovšem vládne nelítostný generál Čistec…
Richardu Adamsovi trvalo mnoho měsíců a musel si vyslechnout sedm zamítavých odpovědí,
než našel nakladatele pro svůj dobrodružný román Daleká cesta za domovem. ti, kteří
Adamsův rukopis odmítli vydat, toho pak hořce litovali: kniha poprvé vyšla v roce 1972 a od
té doby patří do zlatého fondu světové literatury, prodalo se jí přes padesát milionů výtisků
po celém světě a stala se předlohou animovaného filmu, seriálu i několika počítačových her.
Ale také příběh, v němž jako fata morgána nad pustinou září naděje a víra v lidskost.
celosvětový úspěch, 15 významných literárních cen, 7 nominací na další ocenění.
Aktuální, a přitom nadčasový příběh plný tragické krutosti i poetiky pouštních legend. Příběh
s rozměry antických tragédií, v nichž sudbě bohů nelze uniknout. 

Překlad: Jitka minaříková
vázaná, 400 stran, 398 kč, eAN: 9788025722183
Plánovaný termín vydání: 6. 6. 2018

https://www.kosmas.cz/knihy/226526/daleka-cesta-za-domovem/
Rozhovor s autorem na následující straně

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

Zakoupit můžete zde



Richard Adams se narodil 
v Wash Common v těsné

blízkosti Newbury v roce 1920.
Do roku 1972 pracoval jako

státní úředník. 
V témže roce 1972 napsal

román Daleká cesta za
domovem,  který se po třinácti

odmítnutí vydavatelů stal
světově proslulým příběhem.

Nakladatelství Penguin Books
uvádí, že je to jeho nejprodá-

vanější román všech dob.

Váš román Daleká cesta za domovem neměl zrovna lehkou
cestu ke čtenářům. Jaká byla?
Měl jsem ho napsat dřív, bylo by to všechno lehčí. Ale mě to ani
nenapadlo. Někdy ke konci šedesátých let jsem vyprávěl příběhy 
z války králíků svým dvěma dcerám. Nakonec poslouchali i další
členové rodiny a ti mě vyzývali, ať to sepíši a vydám.  Nechal jsem
se přemluvit a rukopis nabídl několika nakladatelům. Chodily mi od
nich zamítavé dopisy. Moje žena Elizabeth je shromažďovala. Až jí
došla trpělivost a jednoho nakladatele pozvala na oběd. Jakmile
jsme se posadili, to na stole nebyla ještě ani polévka, řekl: „Váš
rukopis se mi líbí, rád bych ho vydal.“ Dodnes nevím, proč to tak
udělal, jestli byl upřímný, nebo nechtěl zůstat dlužný za oběd. Ale to
už je jedno, hlavně, že cesta do literatury byla pro mé králíky
otevřená. 

A pro vás také…
Mně tehdy bylo  54 let a byl jsem příliš
starý na to, abych se mohl stát literární
celebritou. Nikoho jsem neznal a nikdo
neznal mě. Skuteční autoři se přece
často setkávají, ne? Na to, abych si
mezi nimi našel skutečné přátele, už
bylo pozdě. 
Nyní mi je 94, sedím se svou ženou 
v útulném domku v Hampshire. Kniha,
která mě přece jenom proslavila,
vyšla poprvé v roce 1972 a zanedlou-
ho její náklady překročily milión vý-
tisků. Od té dobvy vychází stále 
v mnoha překladech. Právě teď držím
v roce další vydání v moc hezké
úpravě. Mám z toho radost. 

Jaké jste měl dětství? 
Vyrůstal jsem v Newbury a mohu říci, že jsem prožíval hezké dětství.
Žili jsme v hezkém domě, kolem něhož byla velká zahrada. Dostá-
valo se mi všeho, co jsem potřeboval. Ale hrál jsem si většinou sám,
protože jsem neměl sourozence. Ale tento hendikep zřejmě rozvinull
mou představivost.
Kdy jste poprvé objevil svůj talent pro psaní příběhů.
Asi už ve škole. Těšil jsem se na slohové úlohy a úplně nejvíc, když
jsme měli napsat nějaké příběhy. Mohl jsem si hodně vymýšlet…
Jak jste přišel na to, že budete „králičí příběhy“ vyprávět
dcerám?
Děvčatům jsem vyprávěl často. Většinou jsme si tím krátili cestu
autem.
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Richard Adams (1920–2016) je jedním z nej-
oblíbenějších britských autorů knížek pro děti.
Proslavil ho jeho vůbec první vydaný román
Daleká cesta za domovem (Watership Down,
1972), který se dočkal obrovského čtenář-
ského úspěchu doma i v zahraničí a záhy 
i zdařilé animované verze filmové a seriálové.
Mezi další významné autorovy knihy pro děti
patří Příběhy z Kamenitého vrchu (Tales from
Watership Down, 1996), v nichž se Adams
vrátil ke svým králičím hrdinům, dále román
Šardik (Shardick, 1974) nebo soubor povídek
Železný vlk (Iron Wolf and Other Stories,
1980). Richard Adams psal i pro dospělé
čtenáře, např. romány Moroví psi (The Plague
Dogs, 1977) nebo Dívka na houpačce (The Girl
in a Swing, 1980).



Jednou jsme jeli do Stratford-
upon-Avon (Stratford nad
Avonou), kde se narodil William Shakespeare, na představení jeho
Snu noci svatojánské s vynikající herečkou Judi Dench. Starší dcera,
která měla v té době osm, se brzy začala nudit a požádala mě, abych
něco vyprávěl, že nám ta dlouhá cesta autem rychleji uběhne. Ale
trvala na tom, že to musí být úplně nový příběh, který dosud
neslyšela. Tak jsem  spontánně začal: „Kdysi žili dva králíci, jmeno-
vali se Hazel a Fiver  a zažili spolu spoustu dobrodružství. Já teď
budu o nich vyprávět…“ Děvčata vyžadovala pokračování i po ná-
vratu ze Stratfordu, a tak vznikaly základy Daleké cesty za do-
movem.
Kniha nevyniká jen originálním příběhem, ale i krásným popi-
sem krajiny…
Ano, odehrává se to na venkově a dá se říci, že anglická krajina je
další postavou v knize. V tomto směru jsem realistický a trasa, kte-
rou králíci volili, je skutečná. Vím o lidech, kteří se vydávali po jejich
stopách z Newbury. 
Podle knihy natočil v roce 1978 Martin Rosen animovaný film.
Lidé byli šokováni, protože to začínalo jako příběh pro dětí, ale
pak se děj zabýval tématy vyloženě dospělými, třeba otázkou
smrti.

Vždycky jsem říkal, že Daleká cesta za domovem není kniha pro
děti, může si ji přečíst každý. Potvrzovalo se mi to při třídění dopisů.
Dostával jsem je nejen od dětí, většinou napsané tužkou, ale i od
dospělých. Nejstarší byl pětaosmdesátiletý muž, který psal, jak moc
se mu ta kniha líbila. 
Někteří kritici se nemohou shodnout na tom, zda kniha ob-
sahuje křesťanskou nebo anti-křesťanskou symboliku. Jaký na
to máte názor?

No, nemyslím si, že by v knize byla nějaká symbolika pro něco nebo
proti něčemu. Je to prostě příběh, nikoli alegorie nebo podobenství
či jakýkoli politický mýtus. Prostě jsem napsal příběh, který jsem
nejprve vyprávěl svým děvčatům.
Takže po třiceti letech diskusí je můžete klidně uzavřít s tím,  že
jste neparodoval nějaké náboženské koncepty? 
Samozřejmě. Je však pravda, že králíci mají vlastní náboženství.
Neuctívají, ale věrně věří v El-ahrairah, což je králík, který žil dlouho
před našimi hrdiny, v jejich pojetí je to jakýsi Robin Hood. Vyprávějí
si o něm spousty historek, které jsou pochopitelně i obsahem knihy.
Jsou to takové pramínky, které se vlévají do hlavního proudu děje,
jsou úlevné a často čtenáře rozesmějí.
Napsal jste a  publikoval 16 knih. Mohou se rovnat Daleké cestě
za domovem? 
Nemůžete očekávat, že se zázraky, jako je Daleká cesta za domo-
vem opakují. Jeden je dost na celý život!

(Text i ilustrace ze zahraničních pramenů)
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Kristen Ciccarelli
IsKArI – 
PosledNí NAMsArA
Iskari – dítě krve a měsíčního svitu. Ničivá síla, co
rozsévá smrt. spíše zbraň než lidská bytost.
Ve Firgaardu neexistuje člověk, který vzbuzuje větší
strach než Asha, královská dcera a proklínaná i obá-
vaná lovkyně draků, poznamenaná dračím ohněm. Ale 
i ona má strach, protože se blíží den, kdy si musí vzít
krutého Jareqa. svatbě unikne jedině tak, že otci
přinese hlavu nejmocnějšího draka. Asha se do boje
vrhá ještě zarputileji, ale zjišťuje, že draci možná nejsou jejími nepřáteli. s pomocí tajného
spojence se blíží k pravdě o své minulosti, kterou se před ní všichni snažili skrýt.
Vázaná, 288 stran, 289 Kč

https://www.alpress.cz/iskari-posledni-namsara/
Ukázka a rozhovor s autorkou na následujících stranách

Zakoupit můžete zde
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Nakonec Asha přilákala
draka příběhem. Byl to
prastarý příběh, starší
než hory za jejími zády,
a Asha ho musela v hlu-
binách své paměti vy-
trhnout ze spánku. 
Nedělala to ráda. 
Podobné příběhy byly
zakázané, nebezpečné,
dokonce vražedné. 
Ovšem tohoto draka
pronásledovala kameni-
tou nížinou už dlouhých
deset dní a jejím otro-
kům mezitím došly zásoby jídla. Měla na vybranou: rozjet se zpátky
do města bez draka, nebo porušit otcův zákaz dávných bájí. Asha
se však dosud nikdy nevrátila z lovu bez kořisti a nehodlala na tom
nic měnit ani teď. Koneckonců, byla Iskari a musela dostát svému
poslání. A proto vyprávěla příběh. V tajnosti. Její lovci se domnívali,
že si zatím brousí sekeru. Drak se přiblížil. Vyklouzl z rudozlatého
prachu neslyšně a zrádně, jak bylo pro draky typické. Třpytící se
písek mu stekl po šupinách jako voda a odhalil jeho šedé zbarvení,
díky němuž vypadal jako kámen. Drak trojnásobně větší než kůň
čněl nad Ashou a mrskal rozeklaným ocasem. Úzkýma očima
nehnutě zíral na dívku, která ho sem přivolala. Zlákala ho
vyprávěním dávné báje. Asha hvízdnutím upozornila své lovecké
otroky, ať si připraví štíty, a mávla na lučištníky. Drak strávil noc
zahrabaný ve studeném pouštním písku a teď, za úsvitu, ještě
neměl dostatečnou tělesnou teplotu, aby zvládl odletět.
Byl v pasti. A drak v pasti se brání opravdu zuřivě. Asha levou rukou
pevněji sevřela obloukový štít a pravou rukou sáhla pro vrhací
sekeře u opasku. Okolo kolenou jí chrastila tvrdá ostrá tráva. Drak
kolem Ashy kroužil a číhal, kdy ztratí ostražitost. To byla drakova
první chyba. Asha totiž zachovávala ostražitost vždy a všude.
Drakovou druhou chybou byl pokus sežehnout soupeřku plame-
nem. Asha se ohně nebála od chvíle, kdy jí po ohnivém útoku
nejvýše postaveného draka – Drakovládce – zůstala rudá jizva po
celé pravé polovině těla. Teď ji však od hlavy až k patě krylo
ohnivzdorné brnění ušité z kůží všech draků, jež vlastnoručně
zabila. Vydělaná kůže jí těsně přiléhala k tělu a spolu s oblíbenou
přilbicí – tou s černými rohy, jež připomínala dračí hlavu – ji před
ohněm bezpečně ochránily. Držela štít před sebou, dokud proud
ohně nepolevil. Drak se na okamžik ocitl bez dechu. Asha odhodi-
la štít stranou. Měla k dobru sto vteřin, než se drakovi doplní kyseli-
na v plicích a umožní mu další ohnivý výdech. Do té doby ho Asha
musela zabít. Vytáhla sekeru. Na jejím prohnutém ostří se třpytily
paprsky vycházejícího slunce. Ve zjizvených prstech cítila hladké
dřevo rukojeti. Drak zasyčel. Asha přimhouřila oči. Čas s tebou
skoncovat. Než se drak stačil vrhnout kupředu, rozmáchla se 

a mrštila sekerou přímo
do drakova tlukoucího
srdce. Břit se vnořil do
masa a drak zařičel.
Svíjel se a bojoval o ži-
vot, zatímco mohutně
krvácel do písku. 
Probodával Ashu nená-
vistným pohledem a při-
tom zběsile skřípal zu-
by. Kdosi se postavil
vedle Ashy. Ohlédla se
po své sestřenici Safiře,
jež opřela halapartnu
násadou o kamenitou

zem a nespouštěla oči ze zmítajícího se a ryčícího draka. Tmavé
vlasy měla zastřižené v úrovni brady. Odhalovaly vystupující lícní
kosti a podlitinu na čelisti. „Nařídila jsem ti zůstat za štíty,“ zavrčela
Asha. „Kde máš přilbici?“ „S tím krámem na hlavě vůbec nic
nevidím. Nechala jsem ji u otroků.“ Safira měla na těle ochranný
oblek z dračí kůže, který jí narychlo vyrobila Asha, a ruce jí chráni-
ly Ashiny ohnivzdorné rukavice; na výrobu druhého páru rukavic
nezbyl čas.
Zakrvácený drak se vlekl směrem k Ashe. Šupiny mu skřípaly na
písku, dech sípal v hrdle. Asha sáhla po halapartně. Kolik vteřin
uběhlo od předchozího výtrysku ohně? Zapomněla to počítat.
„Honem zpátky, Saf. Za štíty!“ Safira se ani nehnula, pouze
fascinovaně zírala na draka, jemuž zvolna vyhasínalo srdce. Buch-
buch. Buch… buch. Zvíře znehybnělo. Náhle však z posledních sil
zvedlo hlavu a vyrazilo řev plný nenávisti vůči Iskari. S posledním
úderem srdce mu z tlamy vyšlehl proud ohně. Asha skočila před
svou sestřenici. „K zemi!“ Ruku nekrytou rukavicí měla stále
vztaženou před sebe a oheň jí zalil prsty i dlaň, sežehl kůži. Hryzla
se do rtu, aby tou sžíravou bolestí nevykřikla. Když se drak zhroutil
a konečně zdechl, Asha zjistila, že Safira klečí v písku, živá 
a zdravá. Před ohněm ji ochránilo Ashino tělo. Asha přerývavě
vydechla. Safira zděšeně pohlédla na její ruku. „Asho! Jsi hrozně
popálená!“ Asha si stáhla přilbici a dlaň si přitiskla k tváři. Zčernalá
kůže naběhla puchýři. Ruka žhnula sžíravou pulzující bolestí. Ashu
zachvátila panika. Naposled ji drak popálil před osmi lety. Asha se
ohlédla po svých loveckých otrocích, kteří teď spustili štíty. Žádný
z nich neměl brnění, pouze železné zbraně – kovové hroty šípů 
a halapartny a oštěpy a kovové obojky na krku. Všichni upírali oči
na draka a netušili, že Iskari je popálená. Dobrá. Čím méně
svědků, tím líp. „Dračí oheň je jedovatý, Asho. Musíš si to ošetřit.“
Asha přikývla. Potíž byla v tom, že s sebou žádné přípravky na
ošetření neměla. Už osm let je nepotřebovala. Aspoň naoko
zamířila ke svému vaku. Za jejími zády Safira tichounce dodala:
„Myslela jsem, že draci teď už oheň nechrlí.“ Asha ztuhla. Nechrlí
oheň bez příběhů, doplnila v duchu.
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Co předcházelo tomu, než jste
se stala spisovatelkou? 
Různé příběhy jsem psala už 
v dětství. Strašně mě bavilo
skládat větu za větou, aby vytvo-
řily nějakou myšlenku. Ale v pu-
bertě jsem přestala. Mé příběhy
se mi zdály dětinské, hloupé 
a bezcenné. Na pět let jsem psaní
opustila, až pak mě začalo lákat
znovu. Několikrát jsem přepsala
svou debutovou fantazii The Last
Namsara a nabídla ji nakladatel-
ství HarperCollins. A tím začala
má dráha spisovatelky...
Které největší změny jste v ru-
kopisu udělala?
Po každém přepisu se kniha dra-
maticky změnila. Nejvíce asi těs-
ně před tím, než jsem ji odev-
zdala nakladateli. Vyměňovala jsem staré příběhy a pak je
zařazovala mezi jednotlivé kapitoly.  Některou postavu jsem k zár-
mutku redaktora nechala zemřít, a úprav bylo ještě daleko víc. 
Co vás přimělo napsat román Iskari – Poslední Namsara? 
Spousta věcí! Shrnu je do tří bodů: 1. Moje láska k drakům, dívkám
a romantice. 2. Mé přesvědčení o síle a složitosti příběhů. 3. Touha
napsat knihu, která v podstatě bude obrazem mě samé. 
Čím je zvláštní Asha, že jste z ní udělala hlavní hrdinku ro-
mánu?
Asha jako dítě zavolala draka, který téměř zničil město.  Nyní je
loví, aby zaplatili za to, co udělala, ale její krutost nahlodává
pochybnost, zda draci jsou opravdu její skuteční neprátelé. 
A hlavně je to vypravěčka, která se stydí vyprávět příběhy, což je
něco, co dobře znám. Ani pro mě není snadné prezentovat sebe
sama, byť tvůrčím a nápaditým způsobem.  
Poslední Namsara je první kniha v sérii. Věděla jste, že román
bude mít pokračování, už když jste ho psala? 
Poslední Namsara měl být samostatným románem. Ale za poslední
tečkou jsem nějak vnitřně cítila, že není dokončen, že se neu-
zavřely ani osudy postav. Takže, když mi agent nabídl pokračování,
rychle jsem souhlasila a nabídla sérii tří titulů, v nichž se bude děj
odehrávat z pohledu tří postav (Asha, Roa a Safire). Můj agent je
úžasný a domluva s ním rychlá, takže jsme brzy podepsali smlou-
vu.
Jaké jsou vaše umělecké ambice? 

Za velké štěstí považuji, budu–li schopná pokračovat v psaní knih,
které miluji, a tyto knihy najdou čtenáře, kteří je milují. To je všech-
no, co chci.
Co máte na psaní nejraději?
Miluji, jak je to stále nové. Miluju, jak se pořád učím. S každou
stránkou, s každou knihou začínám znovu.
Jeden z důvodů, proč tolikrát přepisuji rukopis je, že se rychle nu-
dím. Dozvím se všechno, co jsem se měla dovědět, a pak končím.
V tom momentě potřebuji jít dál, nebo bych začala být nespo-
kojená. Tak přejdu k dalšímu vzrušujícímu příběhu. Miluji to.
Jak si psaní organizujete?
Záleží na knize, na tom, zda ji připravuji nebo reviduji, a na dalším
mém programu. Například když cestuji a propaguji jinou knihu,
nebo pokud ode mne nikdo neočekává, že budu zábavná a spo-
lečenská a můžu někam zmizet a jen psát. Jiné je to, když už
hotový rukopis přepisuji. Má konečná verze je zhruba deset
procent té první, zbývajících devadesát procent bylo zkráceno
nebo změněno. Někdy několik měsíců brzy vstávám, zpravidla 
v šest hodin, a píšu až do večeře. Jindy nemůžu psát vůbec, tak to
zkouším po obědě a večer.

(Ze zahraničních pramenů)
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Kristen Ciccarelli vyrůstala ve velké kanadsko-slovinské
rodině. Rozlehlé lesy na poloostrově Niagara jí pokytly
ideální kulisy pro dobrodružné hry.. Dodnes vzpomíná na
divokou přírodu, do níž umísťuje své hrdiny, aby bojovali  
s nebezpečnými draky.

Nyní žije Kristen v Kitcheneru v Ontariu.
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Martha Sophie Marcus
Modrý Medailon

Benátky 1667. Jednoho dne se
alessin život změní od základů. Její
teta umírá krátce poté, co jí dala
tajemný medailon a téhož večera je
zavražděn také její dědeček, který
ji vychovával po smrti rodičů 
a připravoval ji na řemeslo zloděj-
ky. alesse se podaří se štěstím
uniknout nástrahám a před pro-
blémy utíká z Benátek do Celle,
kde žije její jediný příbuzný. ale ani
tady, na dvoře brunšvicko–lüne-
burského vévody, není v bezpečí.
Vrah jejího dědečka je jí v patách 
a hodlá získat medailon za každou
cenu…

Vázaná, 312 stran, 349 Kč, 
iSBn 978-80-7584-064-6

http://www.brana-knihy.cz/modry-medailon.html

Zakoupit můžete zde

Ukázka z knihy a rozhovor s autorkou na dalších stranách
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Alessa strávila celý následující den po smrti své tety v jejím
domě. Nejdřív jí šlo jen o to se v klidu se zesnulou rozloučit.
Avšak během dne se na prahu postupně zjevovali další a další
návštěvníci, kteří sice přicházeli pod stejnou záminkou, roz-
hlíželi se ale po prostorách nápadně chtivým pohledem.
Vzbudilo to v ní dojem, že musí Zenobiinu pozůstalost chránit.
Proto zůstala ještě dlouho poté, kdy její dědeček opět odešel.
Opustila dům smutku teprve s nástupem tmy a poručila
Zenobiinu služebnictvu, aby za ní zajistili dveře. 
I toho večera stáli herci před divadlem, když Alessa pro-
cházela kolem, ale jelikož se netvářila, že by se u nich chtěla
zastavovat, omezili se na to zamumlat vyjádření upřímné
soustrasti. Alessa mnoho z nich zběžně znala, ale nikoho blíž.
Dědeček s tetou dbali přísně na to, aby se k té pestré
společnosti nepřidala. Byla to další nesrovnalost v jejich
morálních představách, kdy se sice sami s lidmi od divadla
důvěrně stýkali, nepovažovali je ale za hodné důvěry pro
Alessu. 
S úspěchem v Alesse vzbudili nedůvěru vůči způsobu života
těchto lidí. Ačkoliv strávila jako dítě u Zenobie spoustu času,
milovala časté návštěvy divadelních představení a naučila se
o herectví pravděpodobně víc, než by bylo bývalo její matce
milé, na jeviště ji to netáhlo. Navzdory tomu jak velmi svou tetu
obdivovala, byla pro ni přesto odstrašující příklad. Zenobia žila
přímo s nutkavou silou v neustálé přetvářce, což byl důvod,
proč si nebyly nikdy doopravdy blízké. Alessa nerozpoznala,
kdo její teta vlastně pod nánosem všech jejích rolí je. Žila ráda
v Benátkách z přesvědčení nebo litovala, že nic jiného nepoz-
nala? Byli její četní milenci výrazem vášnivé touhy po životě
nebo prosté životní nutnosti? Milovala psí mazlíčky nebo těmi
„krysami na klíně“ pohrdala? Podle toho, kdo se ptal, dopadala
odpověď různě, a přesto zněla vždy přesvědčivě. 
Na druhou stranu ani Alessa sama nesměla nikdy mluvit
otevřeně o věcech, které ji učil dědeček. Proto sice po tetě,
která ji zanechala s dědečkem jako posledním žijícím pří-
buzným, truchlila, ale nebyl to žal po někom, kdo by ji zahr-

noval láskyplnou pozorností a vytvořil pro ni důvěryhodné
prostředí. Zejména po tom, co se rozloučila s Lucasem,
neprojevovala již Zenobia nikomu náklonnost – vyjma svých
milenců. A i to mělo podle Alessina odhadu málo do činění 
s opravdovými city. 
Vzpomínky na tetu ji zaměstnávaly po celou cestu domů,
takže málo vnímala své okolí. Proto se o to víc vyděsila, když
vstoupila do domu. V horním poschodí zaslechla hluk, jako by
dědeček převrhl židli a teď se kvůli té nešťastné lapálii tak
rozlítil, že do ní bez rozmyslu kopal. Což by mu nebylo
nepodobné. Nastražila uši a stoupala opatrně po schodech
nahoru. Co ho tak rozčílilo? Z vrchního odpočívadla mohla
nahlédnout do jeho svícemi ozářené komnaty. Srdce jí
poskočilo a vyrazila kupředu. Dědeček ležel bez hnutí na
zemi.
„Nonno?“
Otevřenýma očima zíral do prázdna. Z rány na hlavě se mu
řinula krev a vpíjela se do jeho milovaného indického koberce. 
Než mohla vedle něho pokleknout, uvědomila si v místnosti
přítomnost dalšího člověka tak, že ji zamrazilo. Za dveřmi stál
muž v tmavém obleku. Zjevně nepočítal s její mrštností, neboť
pohyb, kterým se za ní vydal, byl polovičatý. Jedním skokem
byla u dveří a vší silou ho jimi cestou ven praštila. Masivní
dřevo vetřelce tvrdě zasáhlo. 
„Porcaputtana!“ zaslechla chlapa nadávat. Neohlížela se po
něm, ale protože na schodech na ni čekala další černě oděná,
maskovaná postava s široce rozpřaženými pažemi, vřítila se
do svého tmavého pokoje, přibouchla za sebou dveře a za-
strčila závoru. Rychle vyškubla zpod matrace váček se svými
úsporami a nacpala si ho do tašky, kterou si pověsila přes
rameno. 
„Ale no tak malá, to byla nehoda! Nechtěl jsem tvému nonnovi
nic udělat! Buď rozumná a odpověz mi na pár otázek, pak se
o něj můžeš postarat a nic se ti nestane,“ zaslechla skrz dveře. 
Alessa předpokládala, že mluví ten muž, který srazil dědečka.
Jeho studený hlas prozrazoval, že je mu soucit cizí. Nemohl ji
ošálit. Dědeček byl po smrti. Viděla smrt dostatečně často na
to, aby ji rozpoznala. Bez prodlení nacpala do tašky ještě své
šperky a boty.
„Na jakých pár otázek?“ zeptala se, zatímco se už vydala
bosky k oknu a přitom si vykasávala sukně.
„Otevři. Pak si o tom promluvíme. Když mi pomůžeš, dostaneš
odměnu, co ty na to? A od té doby budeš pod mojí ochranou.“
„Nemyslím, že bych něco podstatného věděla,“ řekla a necha-
la hlas vyznít naříkavým tónem.
„Jméno toho bankéře. Prozradil ti ho děda?“ zeptal se.  
...
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Jako žánr jste si zvolila historický román. Co vás k tomu
vedlo?
Už od útlého dětství, myslím tak od pěti let, mě fascinovala
minulost. Od starších jsem se snažila dovědět co nejvíc, byla
jsem „jedno ucho“, když jsem je slyšela bavit se o tom, co
zažili.  Kolovrátek mého strýce, starý pluh – na tyto relikvie
dávných časů jsem se vydržela dívat nekonečně dlouho.
Zrovna tak mě bavilo sledovat kováře, sedláře nebo tesaře,
líbilo se mi i být při sekání kosou nebo ručním dojení. Čekala
jsem na první příležitost, jak pomoci. Radost z experimen-
tování mě provází dosud. 
Historie je mnohem víc než jen sbírka faktů a čísel.  Mě hlavně
zajímají životní podmínky lidí v různých epochách. Jen díky
tomu jsem přežila často nudné hodiny dějepisu ve škole. 
K psaní historických románů mě pak definitivně přivedla studia
germanistiky a sociologie. 
Co je pro vás důležité při psaní historických románů?
Abych živě a přesvědčivě představila každodenní život lidí 
a čtenáři mi to uvěřili. Často si v této souvislosti vzpomenu na
výrok Alberta Einsteina, který řekl: „Představivost je důležitější
než vědomosti, protože znalosti jsou omezené.“ Chcete-li pro-
měnit myšlenku a sumu historických důkazů v dobrý román,
pak fantazie hraje velkou roli. Dokonce i obecné zkušenosti 
s lidmi jsou často užitečnější než prostudování tisíců stran 
z německé historie nebo městských archívů, protože mé ro-

mány musí být hlavně okouzlující a mají bavit.
Přitom se snažím projevit úctu skutečným mužům a ženám
minulosti. Často se prosadili za okolností, které se mi zdají
neuvěřitelně obtížné.
Ráda navštěvuji místa, kde je historie stále udržována při
životě. Procházka Cambridge v Anglii nebo Lüneburgu je jako
cesta časem. Co víc si může přát spisovatel, který hledá inspi-
raci. Šťastná se cítím také na pěkném středověkém festivalu
nebo tradičním řemeslném trhu. Je úžasné, že je stále tolik
lidí, kteří udržují a předávají staré dovednosti a zvyky. 
Přejete si někdy žít v epoše, o níž píšete? 
Ne, nikdy. Nerovnost žen ve společnosti byla většinou
odstraněna, ale nestalo se  to tak dávno. Nicméně si asi žádná
žena nemůže přát žít o nějaké stovky let zpět. To nebyla dobrá
doba pro slabší pohlaví... 
Když píšete, odehrávají se scény ve vaší hlavě podobně
jako ve filmu? 
Zas tak automaticky to nefunguje. Ale někdy něco podobného
zaznamenám. Je to pro mě vzácná chvíle štěstí. Předem vím,
co se musí stát v následující scéně. Když ji vytvářím, vduchu
se jako herečka vžívám do všech rolí a zkouším, dokud nena-
jdu optimální polohu. Kromě toho se stávám architektkou
scén, osvětlovacím technikem, kameramanem a režisérem. 
A to vše současně. Nakonec sedím před monitorem a stále
škrtám a upravuji. Nejprve sama, pak spolu s mým redak-
torem.
Ve vašich románech hraje velkou roli love story. Je zákla-
dem příběhu nebo je milostná zápletka jen jakýmsi koře-
ním děje?
Pro mě je láska, jak ve skutečnosti, tak v dobrých románech,
protiváhou k hrůzám a útrapám lidského života. Kdykoli začnu
připravovat nový historický román, vždycky do něho zakom-
ponuji milostný vztah nebo jiné pozitivní emoce. Pomáhají mi
vytvořit rovnovážný vztah, což je pro mě velice důležité. 
Existují chvíle, kdy přestanete mít své postavy ráda? 
Ne. Blázny, špatné kluky, naivky a všechny ostatní otravné lidi,
budu milovat od začátku do konce. Kdyby tomu tak nebylo, byl
by to pro mě signál, že něco dělám špatně. 
S kým diskutujete o příběhu, když píšete?  
Téměř všechno zůstává skryté až do poslední verze rukopisu.
Jenom, když mám pochybnosti o chování postav v konkrét-
ních situacích, hledám radu v rodině, u přátel nebo u pro-
fesionálů.  
Jak poznáte, že  je rukopis zralý k odeslání nakladateli? 
Když postavy ožijí v mé představivosti a já si jsem jistá, že
příběh je vzrušující a zajímavý, že mě ho baví psát. Při roz-
sahu 400 až 600 stran mi to trvá asi rok.

(Ze zahraničních pramenů)

Fascinuje mě minulost



Shere Hirsch
Lidé pLánují, 
BůH Se Směje
Když se život nevyvíjí 
podle vašich představ
newyorská rabínka v deseti kapitolách velmi
dojemně, přesvědčivě a s humorem na mnoha
příkladech z vlastní zkušenosti vypráví o vlastní
cestě k Bohu, k pokoře a přijetí všech stránek
života. Řešením je nalezení „božské jiskry“, 
tj. Božího úmyslu v sobě, a její udržování. Kniha
je zajímavá i autentickým zachycením prostředí,
v němž žijí newyorští Židé, a krátkými, zábav-
nými příběhy o chasidských mudrcích.
deset kapitol se zabývá vnitřním vývojem člo-
věka zasaženého nepředvídanými životními udá-
lostmi, jeho posunem k pravdivému životu, uzav-
řením „partnerství“ s Bohem, nacházením obec-
ného smyslu v životních událostech a s tím spo-
jenými pochybnostmi.

Sherre Hirsch je americká rabínka, spisovatelka a spirituální koučka, mediálně velmi
známá. napsala ještě další knihu: jak se vypořádat s životními změnami a žít bez strachu 
a výčitek svědomí (2015). 

překladatelka Anna Vrbová
Brožovaná, 144 stran, 249 Kč, iSBn 978-80-262-1314-7, eAn 9788026213147

https://obchod.portal.cz/spiritualita/lide-planuji-buh-se-smeje/?wt_mc=nas_web.titulky.lide_planuji_buh_se_smeje_25_05_2018

Ukázka z knihy a rozhovor s autorkou na dalších stranách

Zakoupit můžete zde



Strach
Izraelité bloudili pouští čtyřicet let. 

Bývali by to mohli zvládnout za šest. 
Jenže je brzdil strach.

Na prahu země oplývající 
mlékem a medem 

vyslal Mojžíš dvanáct 
svých nejdůvěryhodnějších mužů

jako zvědy, aby území prozkoumali.
Jací jsou lidé, kteří tam žijí? 

Budou z nich dobří sousedé? 
Jaké je místní jídlo? A počasí?
Průzkumníci tedy měli poslání.

Novou zemi objevovali čtyřicet dní.
Když se vrátili, aby podali zprávu, promluvil z nich strach. 

Přestože země byla ideální, popsali ji jako místo hemžící se obry 
a nestvůrami.
Jako místo, kde by nikdy nemohli žít. A jejich obavy byly nakažlivé.
Když skončili s vyprávěním, nikdo se tam nechtěl vydat. Trvalo pak
dalších třicet čtyři let, než Izraelité svůj strach překonali a na území
vstoupili.
Ochromení zpravidla začíná strachem. Některé strachy nás pomáha-
jí udržet v bezpečí. Já například chci, aby se můj syn Emet bál sám
přecházet silnici. Zároveň ale nechci, aby ho strach pohltil do té míry,
že by se bál přejít silnici nadosmrti. Zatímco někdy může být strach
přínosem, jindy nás může ovládnout a znemožnit nám žít plnohod-
notný život.
V tóře Bůh lidem osmaosmdesátkrát přikazuje, aby neměli strach.
Musí jim to neustále připomínat, protože bát se a ustrnout na místě
mají lidé v povaze. Kdyby Bůh nenaléhal, byl by Noe žil v arše
navěky.
Člověk by řekl, že už jen ten zápach by ho měl spolehlivě vyhnat.
Mojžíš, který se bál mluvit na veřejnosti, by byl tak nervózní, že by
nám nikdy nepředal desatero přikázání.
Strach je opakem víry. Strach znamená, že nemáme dostatek důvěry
v sebe, v ostatní, ve svět. Víra vyžaduje důvěru, přestože ji vždycky
nemůžeme logicky podložit. Součástí lidské přirozenosti je hledat
jistoty. Vyhledáváme je. Než vyrazíme do restaurace, podíváme se
na internetu na hodnocení, poptáme se přátel. Chraň Bůh, abychom
tam šli naslepo.
Občas se zdá, že je náš strach oprávněný. Máme zodpovědnost 
a povinnosti, které používáme jako záminku k tomu, abychom ne-
podnikli změny. Můj táta nikdy nedostudoval univerzitu. Vždycky snil,
že se do školy vrátí. Jako dětem nám pořád dokola připomínal, že si
svůj sen nemohl splnit, protože musel platit účty, živit děti, splácet
hypotéku.
Čeho se bál? Bál se, že neuspěje a sám sebe zklame. Co když není
tak „chytrý“, jak si myslí? Kdyby se vrátil do školy a nestačil na ni,
potvrdilo by mu to jeho nejniternější obavy, totiž že je pokrytec.
Chyběla mu sebedůvěra. Bylo pro něj jednodušší vinit okolnosti než
se postavit strachu.
Vzpomínáte si, jak jste na podlaze stavěli domino? Stačí jediný

pohyb a všechno popadá. 
V téhle hře pokračujeme i v dospělosti. 
S tím rozdílem, že kolem sebe 
rok za rokem stavíme svůj život. 
V rolích matek, otců, zaměstnanců,
odrostlých dětí vytváříme křehké 
struktury, v nichž všechno závisí 
na nás. Máme pocit, že když 
posuneme jeden kousek, 
se celé království.

Spousta žen si stýská, 
že by potřebovaly den volna. 
Pauzu. Ale neudělají si ji. 
Kdo by odvezl děti do školy? Kdo by jim zabalil oběd?
Nenesli by manželé jejich nepřítomnost nelibě? 
Copak si můžou vzít v práci volno? Kdo by udržoval pořádek v do-
mě? Mají zkrátka strach, že by jediný den volna zničil křehkou
rovnováhu, které dosáhly léty pečlivého plánování. Kdykoli přijdu 
s návrhem řešení, odmítnou ho. Ve skutečnosti se totiž bojí toho, že
nejsou tak nepostradatelné, jak si o sobě myslí. Mají strach, že kvůli
té chvilce volna přestanou být samy sebou. Přitom netuší, že za
mnou často chodí také jejich muži. I oni by si přáli, aby si jejich
manželky odpočinuly. Moc dobře vědí, že když budou pečovat samy
o sebe, budou ještě lepšími matkami, ženami a vůbec lidmi. Lidé,
kteří nás milují, nás často potřebují jinak, než si myslíme. Potřebují,
abychom je nechali o nás pečovat. I oni se potřebují cítit důležitě.
Když se bojíme jim to dopřát, podrýváme tím důležitost jejich role 
v našem životě.
Jestliže nám strach brání vzít si na den volno, tak co teprve napáchá
za škody při hledání lepší budoucnosti? Strach z neznáma může být
tak vysilující, že situaci měnit prostě odmítneme. Žijeme v nevalných
vztazích, protože zůstat se nám zdá jednodušší než odejít. Co když
na mě žádný další partner nečeká? Co když je tohle nejlepší, na co
mám? Co když jsem moc vybíravá? Co když toho rozhodnutí budu
litovat? Co když jen potřebuje vyzrát jako archivní víno? Co když je
chyba ve mně?
Tyto otázky si klademe pořád dokola, a přitom v zaměstnání nebo 
v životě trčíme na jednom místě. Nepohneme se z něj, protože víme,
na čem jsme. Náš strach způsobuje, že si veškeré další možnosti
představujeme jako posun k horšímu, nikoli k lepšímu. Strach nám
nedovolí formulovat otázku takto: „Co když je příští partner moje
spřízněná duše?“ – „Nezasloužím si něco lepšího?“ – „Nebudu raději
sama, než abych žila s nesprávným partnerem?“ – „Nezáleží náho-
dou i na mně?“
Izraelité se báli opustit Egypt, přestože tam žili v otroctví. K odchodu
je přiměl Mojžíš, nicméně oni ho vzápětí začali prosit, aby jim dovo-
lil vrátit se zpátky. V porovnání se strachem, co s nimi bude, kde
budou žít a jak tam přežijí, se otroctví zdálo snesitelné. Dotírali na
Mojžíše se všemožnými otázkami. Jak dlouho ještě? Kdy zastavíme
na jídlo? Už tam budeme? Je tedy ironické, že když konečně dorazili
do cíle, strach nad nimi znovu zvítězil.



Jak jste prožívala vydání knihy Lidé plánují, Bůh se směje?
Měla jsem pochopitelně radost, ale zkazila se mi čtyři měsíce po tom,
co kniha byla na trhu. Matce diagnostikovali rakovinu mozku čtvrtého
stupně. Věnovala jsem jí knihu za její úžasnou odvahu a sílu. Já ale
nebyla připravená dívat se na její boj o život. Tak jsem se vracela 
k otázkám, na které jsem hledala odpovědi v knize.  Připomínala jsem
si, že Bůh je na naší straně a s Bohem jsem silnější, než kdybych zů-
stala sama. Kniha vyšla 16. června, v den 65. narozenin maminky.
Cítily jsme se obě obdarovány a matka  mě inspirovala k vděčnosti za
požehnání, kterého se mi dostalo, a vyzvala mě, abych se snažila
vrátit, co mohu. Tak věnuji procento z prodejů knihy na léčbu nemocí
mozku.
Charakterizujte, prosím, deset kroků, které podle vás vedou k Bo-
hu i k nalezní sebe sama. 
Všichni sníme o životě, jaký by měl být. Některé se třeba vidíme v roli
Popelky. Vdaly bychom se za prince, přestěhovaly do hradu a šťastně
zde spolu žili. Nebo byste mohli být hlavou vaší firmy, ve čtyřiceti odejít
do důchodu a pak si už jen užívat na některém ostrově  v Karibiku. Ale
jak se takovému snu alespoň trochu přiblížit? 
1. Co se stalo
Všichni jsme uvízli někde v našich životech. Nejprve musíte zjistit, kde
k tomu došlo. Kdy vás poprvé napadlo: „Můj život měl být jiný?"
Potřebujete se podívat zpět, abyste se posunuli dopředu.
2. Konec s výmluvami
Cesta kupředu nemůže být lemována výmluvami. Tedy už žádné: „Měl
bych,“ „Jenomže,“ nebo „No, všichni očekávají, že...“ Výmluvami jen
maskujete své obavy. Je čas obrátit obavy na víru. Ujasněte si, co
opravdu chcete a slibte si, že skoncujete s výmluvami.
3. Život v přítomnosti
Život, po kterém toužíte, musíte žít v přítomnosti. Když se snoubenci
berou a stojí přede mnou, připomínám jim, aby odložili zášť, hněv,
zapomněli na možná provinění, zhluboka se nadechli a užívali si, co
cítí právě teď. Abychom pokročili, musíme plně pochopit náš současný
stav. Uvědomit si, že tento okamžik je posvátný.
4. Oslava vašeho božského já
Je důležité si uvědomit, že jste člověk, který je obdařen mnoha dary.

V Tóře Bůh popisuje, že má třináct božských atributů. Máte jich při-
nejmenším stejně! Identifikujte je, třináct úžasných vlastností  před tím,
než je začnete využívat, abyste dosáhli života, který chcete.
5. Partnerství s Bohem
Tvým Bohem je váš partner, vaše matka, vaše nejlepší já a váš nejlepší
přítel. Váš stvořitel je vždy na vaší straně, v dobrém i ve zlém. Použijte
svůj vlastní jazyk, abyste mohli se svým Bohem mluvit, smát se, plakat,
křičet, zpívat. Zjistíte, že na této cestě nejste nikdy sám. 
6. Znovustvoření stvořitele
Každý z nás má zvláštní jiskru. Vaším úkolem je změnit tuto jiskru 
v plamen a v jeho světle myslet na okamžiky, které vám přinesly mír 
a klid a jak se to stalo. Můžete se poradit se svým přítelem nebo lidmi,
kteří vás inspirují. 
7. Nalezení božské jiskry
Nesnáším termín „usadit se“. Proč se vracet? Je na čase uvědomit si,
že skutečnou hodnotou života, o němž sníte, je „zapojit se“. Je to šance
k odbourání rutiny. I malý krok je obrovský skok odvahy. Jste odvážný
člověk! Určitě!
8. Od slov k činům
Je snadné posoudit cestu, když jsou výsledky zřejmé. Jsi šťastný? Jste
úspěšný? Ale když jste na cestě k životu, který chcete, není důležitý
okamžitý výsledek, ale to, co vás vnitřně obohacuje. Důležitější je
samotný proces, než konečné výsledky. Tehdy vyzařujete božskou krá-
su, která září zevnitř.
9. Nalezení smyslu
Pochybnosti a otázky jsou to, co dělá vaši cestu životem tak dy-
namickou. 
10. Zpochybňování
Proč byste se měli snažit žít svůj sen, když je snazší žít život, který už
máte? Protože záleží na vás a váš život bude inspirací pro ty kolem –
vaše děti, vaše přátele, jejich děti a jejich vnoučata.

V judaismu máme úkol tikkun olam, opravme svět. První krok opravy
světa je však opravit sebe sama. Je to úkol pro každého z nás, bez
ohledu na čas, místo a situaci – jakmile začnete, i vy změníte svět 
a objevíte život, po kterém toužíte. 

(Ze zahraničních pramenů)

Chceme-li
změnit svět,
musíme změnit
sebe
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Lavie tidhar
CEntráLní staniCE
Kniha Lavie tidhara, známého u nás svým provoka-
tivním románem usáma (argo, 2017), za který obdržel
světovou cenu pro nejlepší román v angličtině v žánru
fantasy a porazil tak mj. stephena Kinga s 11.22.63
nebo George r. r. Martina a jeho tanec s draky.
Celosvětová diaspora čtvrt milionů lidí žije u paty
vesmírné stanice. Město bez pravidel bují doslova jako
plevel. Život má pramalou cenu a data ještě menší.
Když se boris Chong vrátí z Marsu do tel avivu, rych-
le pozná, že se hodně věcí změnilo. borisova bývalá
milenka se stará o podivně povědomé dítě, které se
dovede pouhým dotykem prstu napojit na datový
proud. borisova sestřenice je zamilovaná do robotnika
– poškozeného kyborgovského vojáka, který taktak že
nechodí žebrat o součástky. borisův otec trpí smrtel-
ným multigeneračním mozkovým morem. a hledaná
datová upířice pronásledovala borise až do míst, kam
má zakázaný návrat. nad těmi všemi se tyčí Centrální

stanice, meziplanetární uzel, ve kterém se protíná všechno: konstantně se proměňující
tel aviv; mocná virtuální kolbiště; a vesmírné kolonie, kam lidstvo prchlo před bídou 
a válkou. Propojení zajišťují „druzí“: mocné mimozemské entity, které prostřednictvím
Konverzace – pohyblivého, plynoucího proudu vědomí – právě zahajují nezvratnou změnu.
u Centrální stanice se lidé a stroje se adaptují, vzkvétají… a dokonce se vyvíjejí. 
Překlad: Pavel Černovský
vázaná, 220 stran, 278 Kč, Ean: 9788025724651

https://www.kosmas.cz/knihy/226522/centralni-stanice/

Wojciech Eichelberger
ŽEna bEz viny a studu
O znovunalézání ženské podstaty
v čem spočívá podstata ženství? Co se doopravdy stalo 
u rajského stromu? Kdo a proč přikládal polínka pod hranici,
na níž se upalovaly čarodějnice? na tyto a další otázky se
snaží odpovědět kniha známého polského psychoterapeuta
Wojciecha Eichelbergera. Po knize zrazený otcem (česky
argo, 2017), která je věnována světu mužství, tentokrát autor
čtenáři předkládá svůj náhled na společenské postavení ženy
a z toho vyplývající psychologické aspekty, zaměřuje se na
odkrývání mýtů a stereotypů ženskosti, jimiž je do značné
míry zahlcen dnešní svět stále ovládaný muži. tyto mýty 
a stereotypy hodnotí z hlediska kulturního, etického 
i náboženského.
Kniha se v Polsku stala bestsellerem roku 1997 a byla nomi-
nována na prestižní literární cenu nike, kterou udělují Gazeta
Wyborcza a nadace agora. 

Překlad: dorota Müllerová
vázaná, 136 stran, 198 Kč, Ean: 9788025724699

https://www.kosmas.cz/knihy/227315/zena-bez-viny-a-studu/

Zakoupit můžete zde

Zakoupit můžete zde
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Kent Haruf
CizinCi v noCi
Cítím se osaměle. Přijď si popovídat, 
osloví jednoho večera sedmdesátiletá 
Addie svého souseda Louise. Stávají se 
z nich dobří přátelé, později i milenci, ná-
hle si připadají jako lidé, kteří mají koneč-
ně štěstí. Addiin syn je však kategoricky 
proti jejich vztahu a dá matce ultimátum, 
které nelze brát na lehkou váhu. Křeh-
ká novela ukazuje touhu po životě a lás-
ce i radost z krátkých momentů štěstí. 
Ve filmové adaptaci tohoto románu Our 
Souls at Night se v hlavních rolích objevili 
 Robert Redford a Jane Fonda. 
Váz., 144 s., 218 Kč Martin C. Putna 

obrazy z kulturníCh 
dějin Střední evropy
Země Visegrádu, tohoto současného 
dědice Střední Evropy, už zase zápasí 
o demokracii a o to, „kam patří“. Při pro-
mýšlení toho, „kam patříme“, je třeba jít 
ke kořenům: v tomto případě k rakous-
ké Střední Evropě. Promýšlet jaká jsou 
kulturní a duchovní specifika tohoto re-
gionu, této tradice potkávání a utkávání 
mnoha národů a mnoha náboženských 
vyznání, tradic a vzpour. Kniha dovršuje 

autorovu trilogii obrazů z kulturních dějin: Západ (Obrazy z kultur-
ních dějin americké religiozity, 2010) – Východ (Obrazy z kultur-
ních dějin ruské religiozity, 2015) – a nyní střed. Váz., 384 s., 348 Kč

Při nákupu v expedičním skladu– slevapro jednotlivce 20% I na www.ivysehrad.cz – sleva 15% 

Claudia Banck
vikingové
Muži lačnící po kořisti, skvostné dračí 
lodě, sebevědomé ženy, meče se jmény 
vzbuzujícími hrůzu a dobrodružné plav-
by do vzdálených zemí. Co je smyšlenka 
a co pravda?
Fundovaný pohled do života vikingů, kte-
ří byli mimořádně úspěšní nejen na lou-
pežných a dobyvačných výpravách, ale 
i jako protřelí kupci, zruční řemeslníci 
a smělí objevitelé. 
Váz., 176 s., 268 Kč

Peter Tremayne
druhá Smrt
22. případ sestry fidelmy
Blíží se květen roku 671 a v hlavním měs-
tě irského království Mumanu, se chystá 
pouť na oslavu svátku Bealtaine. Do měs-
ta míří zástupy návštěvníků, mezi nimi 
i družina kejklířů, v jejichž skupině do-
jde k dvojnásobné vraždě. Tyto neblahé 
události by mohly celou slavnost ohrozit, 
a proto cashelský král Colgú povolává 
na pomoc svou sestru Fidelmu. Vedle 
napínavého příběhu čtenář opět nalezne 
poutavé a přesvědčivé líčení irského spo-

lečenského systému, práva a náboženských sporů, to vše na základě 
historicky doložených skutečností. Váz., 336 s., 298 Kč

Adrian McKinty
Slyším Sirény v uliCíCh
Druhý román ze série o inspektoru Sea-
nu Duffym je plný napětí a nečekaných 
zvratů. Oceňovaný irský autor ho zasa-
dil do Severního Irska roku 1981. Řešení 
případu inspektora zavede do vysokých 
pater nadnárodního kapitálu, ke krásné 
mladé vdově v zapadlém koutě nehos-
tinného severoirského venkova i ke špat-
ně odvedené policejní práci v minulosti. 
Zastání nenachází ani u všemocné FBI. 
Ve hře jsou totiž ještě jiné, „vyšší“ zájmy. 
Chandlerovský sarkasmus hlavního hrdi-

ny, napětí a atraktivní příběh uhranuly čtenáře z Evropy, USA i Aus-
trálie. Váz., 336 s., 298 Kč

Vladimír Socha
poSlední den  
druhohor
Úžasný příběh výzkumu katastrofy 
na konci křídy ještě nikdy nebyl u nás tak-
to podrobně převyprávěn. Nechybí ani 
nejnovější poznatky o vymírání tehdejších 
živočichů, přehled astronomických pro-
gramů pro bezpečnostní sledování oblo-
hy a plány na možné odvrácení podobné 
kosmické katastrofy, která by v budoucnu 
mohla ohrozit i samotné lidstvo.
Váz., 368 s., 348 Kč

Hillary jordanová
bahnitá pole
Román z amerického Jihu nás přivádí 
do roku 1946 na farmu bělošské rodiny 
McAllanových, kam se vrací pilot bom-
bardéru Jamie, volnomyšlenkář a umělec, 
jehož krutá válečná zkušenost připravila 
o veškeré iluze a sny. Domů se vrací i řády 
ověnčený válečný hrdina Ronsel Jackson, 
syn černých sběračů bavlny. Oba trauma-
tizovaní muži se spřátelí, když se po no-
cích nad lahví whisky vypořádávají se 
svými zážitky z války, čímž se nevědomky 
postaví proti předsudkům fanaticky rasi-

stického okolí. Román může zařadit po bok děl velikánů americké 
jižanské literatury, jako např. Williama Faulknera. Váz., 288 s., 298 Kč

Martha Hall Kelly 
dívky beze jména 
Mladá Polka Kasia, americká herečka Ca-
roline a německá lékařka Herta – osudy 
těchto tří žen mají společný jmenovatel – 
Ravensbrück. V ženském koncentračním 
táboře byla Kasia jednou z těch, které 
se staly pokusnými králíky nacistických 
doktorů. Po několika letech se podaří 
dostat přeživší ženy do Spojených států 
amerických, kde se jim dostane patřič-
né zdravotnické péče. V connecticutské 
zahradě plné šeříků však ženy naleznou 
mnohem více. Román inspirovaný sku-

tečnými osudy nejprve zachvátil Spojené státy, kde se prodalo již přes 
milion výtisků. Následně vyšel již ve 27 jazycích. Váz., 528 s., 398 Kč
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Adrian McKinty 
SlyšíM Sirény 
v ulicích
Druhý román ze série o inspektoru Seanu
Duffym je plný napětí a nečekaných zvratů

nic takového jako dokonalý zločin neexistuje.
všichni lžou. věř svým instinktům. Dober se pravdy.
To všechno inspektor Sean Duffy dobře ví. Po
dlouhé rekonvalescenci se vrací do práce a je při-
praven čelit novým výzvám, které na něho čekají. 
A hned první je mrtvola bez hlavy a končetin,
pohozená ve starém kufru na skládku v opuštěné
továrně. Duffy se urputně vydává po sebene-
patrnějších stopách, které by ho mohly dovést 
k vrahovi.
indicie vedou do vysokých pater nadnárodního ka-
pitálu, ke krásné mladé vdově v zapadlém koutě

nehostinného severoirského venkova i ke špatně odvedené policejní práci v minulosti.
Jenže jsme v Severním irsku osmdesátých let dvacátého století a veškeré dění, a to krimi-
nální především, se odehrává na pozadí nesmiřitelného sektářského násilí, v prostředí, kde
víc než pravda platí příslušnost ke „správné“ straně. A zastání navíc detektiv nenachází ani
u všemocné FBi. ve hře jsou totiž ještě jiné, „vyšší“ zájmy. A motivy staré jako lidstvo samo.

Z anglického originálu přeložil ladislav šenkyřík
vázaná, 336 stran, 298 Kč, EAn: 9788074299803 

http://www.albatrosmedia.cz/tituly/47672112/slysim-sireny-v-ulicich/
Zakoupit můžete zde

Ukázka z knihy a rozhovor
s autorem na následujících stranách
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Věděl jste vždycky, že chcete
psát tajemné romány? Jak
jste se vlastně dostal k to-
muto žánru?
Knihy, které se mi nejvíce líbily
už v dětství, byly sci-fi a ro-
mány s tajemstvím. 
Navštěvoval jsem tradiční ško-
lu v Irsku, kde se čte hodně
viktoriánské literatury a téměř
nic od autorů dvacátého sto-
letí, takže když jsem je objevo-
val v Belfastské centrální kni-
hovně, přinášelo mi to neu-
věřitelné zážitky. Inspirovali mě
i potom, co jsem se rozhodl
stát se spisovatelem.
Jaké bylo vyrůstat v Bel-
fastu?
Velmi podivné. Na jedné straně lidem nechyběl skutečný smysl pro
komunitu. Všichni o sobě všechno věděli, děti hrály na ulici fotbal.
Ale pak tu byli také jiní lidé, například jeden z mých sousedů působil
jako velitel polovojenské jednotky, který šel do vězení za trojnásobou
vraždu, ve skutečnosti to byl sériový vrah. Městem zmítaly nepoko-
je, skoro každý den zde docházelo k bombardování nebo střelbě.  
A samozřejmě každý červenec nepokoje eskalovaly. To byla atmos-
féra, v níž jsem vyrůstal.
Jaké byly vaše první kroky na dráze spisovatele? 
Učil jsem angličtinu v Denveru, zkoušel psát povídky, až jsem jedno-
ho dne začal pracovat na tom, co se stalo mým prvním románem
Dead I Well May Be.
Má detektiv Sean Duffy nějaký skutečný předobraz?
Duffy má v podstatě vlastnosti dvou různých katolických policejních
důstojníků, které jsem znal v RUC. V té době působilo v policii jen
velmi málo katolíků (myslím, že méně než patnáct procent), protože
IRA uznávala jen protestanty. Za hrdinu jsem záměrně volil vzdě-
laného katolíka a umístil ho do výbušného protestantského sídliště
na severu Belfastu, které jsem dobře znal, protože jsem tu vyrůstal.
Potýkal se zde s konflikty, které do značné míry odpovídaly sku-
tečnosti. 

Co vás překvapilo po vydání první
knihy ze série detektiva Seana
Duffy? (Nakladatelství Vyšehrad ji
vydalo 7. 10. 2017 pod názvem
Mrazivá hlubina).
Byla to asi reakce mého amerického
vydavatele, který soudil, že román je
málo komerční. Argumentoval tím, že si
Američané uchovávají nostalgický po-
hled na Irsko a nic, co do toho obrazu
nezapadá, se neprodává. Docela mě to
znepokojilo, ale cítil jsem, že musím 

vyprávět příběh té doby, tak jsem na rukopisu nic neměnil. A bylo to
dobře. Dočkal jsem se nejlepších recenzí za celou mou kariéru,
získal pár ocenění a prospělo to i prodeji. Odnesl jsem si z toho
dobrou zkušenost, kterou rád předávám svým kolegům. Vyprávějte
příběh, o němž jste přesvědčeni, že musí být sdělen. Pokud ani
tehdy nikdo vaši knihu nekoupí, není to důvod ke zklamání, zůstali
jste přece věrni své umělecké vizi, a co může být víc?
Detektiv Sean Duffy je milovník skvělé hudby. Vy také a zřejmě
se tímto způsobem projektujete do svého hrdiny... Co po-
sloucháte při psaní?
Miluju hudbu, to je pravda. Mám pár tisíc vinylových alb a pokud
bych měl neomezené finanční prostředky, trávil bych čas pouze
posloucháním hudby a čtením dobrých knih. To by bylo úžasné.
Bohužel nemohu poslouchat hudbu, když píšu, tak jí věnuji jen
chvilky volna. 
Pracujete se skutečnými historickými událostmi, kolem nichž
se odvíjí fiktivní příběh. Díky tomu působí vaše knihy velmi
autenticky. Je to ale náročné na shromažďování podkladů.
Kolik času tomu věnujete?  
To je pravda, zabere mi to měsíce práce. Lidé očekávají trochu
historické přesnosti v každé knize, takže je nesmím zklamat, abych
nedopadl jako Isaac Asimovov, na něhož si stěžovali, že jeho neu-
tronový motor nebyl vynalezen v roce 2008. 
Jak vypadá běžný den ve vašem životě?
Když se probudím, tak si obvykle myslím, že jsem se změnil v obřího
švába. Ale rodina mě uklidňuje, že se tak nestalo. Jakmile všichni
odjedou, nalévám si dvojitou whisky, teprve pak se dostanu k vážné-
mu pití.
Jak pracujete? Máte nějaké speciální místo pro psaní?
Psal jsem ve sprše. Není to příliš produktivní místo pro práci, zničil
jsem zde mnoho laptopů, ale aspoň jsem je vyhazoval čisté.

(Ze zahraničních pramenů)
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