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Han Kang
BÍLÁ KNIHA
Bílá kniha je intimní meditací o barvě. Náladu
uvozuje výčet bílých věcí: sůl, sníh, led, měsíc,
rýže, vlny, magnólie... Zároveň jde o autobi-
ograficky laděné rozjímání nad smrtí vypra-
věččiny sestry, která zemřela dvě hodiny po
narození. Han Kang napsala Bílou knihu během
rezidenčního pobytu ve Varšavě. Vypravěčka
prochází neznámým městem, všímá si po-
zůstatků války, míst zničených při náletu v roce
1944 a poté zrekonstruovaných. Starý pilíř,
který zůstal zachován, byl začleněn do nové
stavby. Vnímá existenci své sestry jako tenhle
pilíř, relikt patřící k vlastní minulosti. Tím, že 
o její smrti bude psát, jí může dát nový život.
Bílá kniha přináší nečekaně hluboký niterný
zážitek, zprostředkovaný citlivě budovanými
texty o truchlení, znovuzrození a vytrvalosti lid-
ského ducha. Ohromující pátrání po křehkosti,
kráse i nezvyklosti života.

Přeložila Petra Ben-Ari 

Vázaná, 184 stran, 259 Kč, 
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Já
To jaro, kdy jsem se rozhodla napsat knihu o bílých věcech,
jsem si nejdřív ze všeho vytvořila seznam.

Povijan
Novorozenecká košilka
Sůl
Sníh
Led
Měsíc
Rýže
Mořská vlna
Magnolie
Bílý pták
Bíle se usmát
Bílý pes
Bílé vlasy
Rubáš

S každým zaznamenaným slovem se má duše zvláštně zachvěla. Cítila
jsem, že tuhle knihu chci v každém případě dokončit, že proces psaní
možná dokáže cosi změnit. Že mi prospěje jako hojivá bílá mast nane-
sená na bolavou ránu, jako proužek gázy přiložený na ošetřené místo.
Ale když jsem seznam o několik dní později pročítala znovu, začala jsem
přemýšlet. Má vůbec smysl se těmihle slovy zabývat? Jejich působením
se z mého srdce bezděčně vyřinou věty podobné podivným, tklivým, sil-
ným tónům, jaké vydává kovová struna rozechvívaná smyčcem. Pomůže
něčemu, když ty věty obalím proužky gázy, abych je zakryla?

Odpověď na tuto otázku jsem
nacházela jen obtížně, a tak jsem
psaní stále odkládala. V srpnu
jsem na čas přesídlila do metro-
pole této neznámé země a ubyto-
vala se v pronajatém bytě.
Uplynuly téměř dva měsíce, když
jsem jedné noci najednou pocítila
chlad přicházející zimy. Nalila jsem
si hrnek horké vody, abych zapila
léky na migrénu, tu známou, 

a přesto ubíjející bolest. Jen
co jsem pilulky spolkla, došlo

mi to. Že není možné se do-
nekonečna schovávat.

Vnímání času je někdy pozo-
ruhodně ostré. Zejména tehdy,
když tělo schvátí bolest. Migréna,
která mě trápí zhruba od třinácti
let, se bez varování dostaví spolu
s žaludečními křečemi a zastaví
běžnou denní rutinu. Zatímco
musím zanechat všeho, co jsem 
v ten okamžik dělala, a jen se
ponořit do bolesti, čas padající po
kapkách se podobá korálkům se
zabroušenými žiletkami. Kdybych
přes ně přejela prstem, řízla bych
se do krve. Během nádechu si
zjitřeně uvědomuji, že překoná-

vám další dílek času. Až se vrátím ke svému běžnému
dni, tenhle vjem setrvá na svém místě a se zatajeným dechem na mě
bude čekat.
A tak pokračujeme dál za ten ostrý časový předěl, dál po tom
průhledném útesu, který se s každým novým okamžikem nastavuje.
Došlápneme na vratký konec odžitého času, mimovolně, aniž bychom
stihli zaváhat, a nakročíme druhou nohou do volného prostoru. Nepohání
nás nějaká výjimečná srdnatost. Prostě nemáme na výběr. I v této chvíli
cítím stejnou nejistotu. Řítím se do času, který jsem dosud neprožila,
pouštím se do knihy, kterou jsem dosud nenapsala.

Dveře
Stalo se to kdysi dávno.
Než se podepisovala nájemní smlouva, zašla jsem se na byt ještě jed-
nou podívat.Bíle natřené železné dveře už časem značně oprýskaly.
Špinavá barva se odlupovala a od vydrolených míst se šířila rez. Kdyby
to tím skončilo, zůstal by jenom neurčitý dojem z velmi starého a sešlého
kusu inventáře. Zarazilo mě ale, jakým způsobem bylo na dveřích
zvěčněno číslo bytu, „301“. Někdo – nejspíš jeden z dřívějších
nájemníků – vyryl čísla do kovového povrchu dveřního křídla čímsi
ostrým, snad hrotem šídla. Očima jsem pečlivě zkoumala jednotlivé tahy.
Ohromná, hranatá trojka. O něco menší, avšak silnými, několikrát se
překrývajícími rýhami vyvedená nula, která se proto zdála výraznější než
první číslice. A nakonec jednička, vší silou protažená do dlouhého vrypu,
nejhlubšího ze všech. Podél agresivních oblouků i úseček škrábanců se
táhly stopy rzi, podobné zaschlým krvavým strupům. Neberu žádný
ohledy. Ani na místo, kde bydlim, ani na dveře, kterýma denně procház-
im, ani na svuj vlastní podělanej život. Čísla na mě sveřepě zírala a zatí-
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nala zuby. To byly dveře bytu, který jsem si chtěla
pronajmout – bytu, kde jsem měla od zimy bydlet.
Druhý den poté, co jsem vybalila věci, jsem si
koupila plechovku barvy  a velký plochý štětec.
Stěny pokoje i kuchyně, nezakryté tapetou, byly
poseté malými i většími skvrnami. Hlavně v okolí
vypínačů se zeď černala mastnotou. Hodila jsem
na sebe světle šedé tepláky a starý bílý svetr, na
kterých by případné cákance nebyly tolik vidět, 
a dala se do malování. Zdaleka jsem neměla ambi-
ci vymalovat stěny do perfektní bělosti. I když
budou zdi flekatý, bílý fleky jsou pořád lepší než
špinavý fleky. S tou myšlenkou jsem si náhodně
vybírala tmavá místa a přetírala je barvou. Obrovskou skvrnu na stropě,
kam zřejmě kdysi zateklo, jsem vymazala několika tahy štětce. 
Z nahnědlého vnitřku umyvadla jsem nahrubo otřela ručníkem špínu 
a pak jej čistě natřela na bílo. Nakonec jsem vyšla ven a začala natírat
vchodové dveře.Pokaždé, když jsem po rozdrásaném povrchu přejela
štětcem, zmizel pruh špíny. Zmizela čísla vyrytá hrotem šídla. Zmizely
hrudky rzi, podobné krvavým šrámům. Vrátila jsem se do vyhřátého
pokoje, abych si trochu odpočinula, a když jsem za hodinu znovu vyšla
před práh, všimla jsem si, že se barva začala na vzduchu srážet. Jelikož
jsem nepoužila váleček, ale jen štětec, z povrchu nátěru zřetelně vy-
stoupily svislé rýhy. Nanesla jsem na dveře další vrstvu barvy,
dostatečně silnou, aby stopy štětce zakryla, a pak jsem se vrátila do
pokoje. Když jsem se za další hodinu zase vypravila před dveře zkon-
trolovat výsledek, venku se snášely velké sněhové vločky. V uličkách se
znenadání rozprostřela tma. Pouliční lampy ještě nesvítily. Rozpačitě
jsem zůstala stát, v jedné ruce plechovku s barvou, ve druhé štětec, 
a fascinovaně jsem sledovala pohyb vloček zvolna klesajících
vzduchem, jako by z nebe někdo rozhazoval stovky peříček.

Povijan
Čerstvě narozené děťátko je pevně zavinuté ve sněhobílém povijanu.
Dosud bylo zvyklé jen na dělohu, ten neobyčejně stísněný teplý prostor,
a tak jeho tělíčko sestra na novorozeneckém pevně stáhla pruhy látky,
aby se nevylekalo, když se svět kolem něj najednou rozprostřel do
nekonečna.
Člověk, který se poprvé konečně nadechl plícemi. Člověk, který netuší,
kdo je on sám, kde se teď ocitl, co se právě před okamžikem započalo.
Bezbrannější než právě vylíhlé ptáče nebo vyvržené štěně, nejnezralejší
ze všech zvířecích mláďat. 
Bledá žena, která ztratila mnoho krve, se dívá na tvářičku plačícího
dítěte. Rozpačitě bere dítě v povijanu do náruče. Člověk, který ještě
neví, jak utišit dětský pláč. Člověk, který ještě před okamžikem zažíval
dříve nepředstavitelnou bolest. Dítě znenadání přestane plakat. Možná
ucítilo známou vůni. Možná jsou spolu stále spojeni. Černé oči
novorozence, zatím nevidoucí, se upřou na ženin obličej, odkud přichází
hlas. Aniž by věděli, co se právě započalo, jsou stále spojeni. Uprostřed
ticha, ve kterém se vznáší vůně krve. Zatímco těla odděluje bílý povijan.

Novorozenecká košilka
První dítě, které moje maminka povila, prý zemřelo pouhé dvě hodiny po
narození. Byla to holčička s tváří bílou jako úplněk rýžového koláčku.
Přišla na svět předčasně, v pouhém osmém měsíci těhotenství, tělíčko
měla proto velmi drobné, ale oči, nos i rtíky prý ohraničovaly čisté
půvabné linie. Máma mi říkala, že nikdy nezapomene, jak holčička
otevřela černé oči a upřeně se na ni zadívala. Máma s tátou tehdy bydleli

v osamělém stavení blízko vesnice, kde tátovi
přidělili místo učitele na základní škole. Jednou
dopoledne, přestože do termínu zbývalo mnoho
času a máma se na porod zatím nechystala, jí
praskla plodová voda. Nablízku nikdo nebyl.
Jediný telefonní přístroj ve vesnici se nacházel 
v malém koloniálu naproti zastávce autobusu,
dvacet minut pěšky od domu. Do konce tátovy
pracovní doby zbývalo víc než šest hodin. 
Přicházely první mrazíky. Dvaadvacetiletá ma-
minka se po čtyřech odšourala do kuchyně,
popadla první hrnec, co byl po ruce, nalila do něj
vodu a vyvařila v něm nůžky. Když prohledávala

krabici se šitím, našla ústřižek bílého plátna, velkého právě tak na
košilku pro no-vorozence. Zatímco přemáhala bolestivé stahy, stehovala
látku  a u toho ji skrápěla slzami strachu. Když měla košilku hotovou,
připravila k ní malou pokrývku, kterou chtěla použít jako povijan, a dál
čekala mezi stále četnějšími  a pronikavějšími návaly bolesti. Pak
konečně o samotě porodila. Sama přestřihla pupeční šňůru. Na malé
tělíčko umazané od krve navlékla právě ušitou košilku. Neumírej, prosím
tě! opakovala polohlasně, zatímco k sobě tiskla tenkým hlasem plačící
děťátko, tak maličké, že se skoro vešlo do dlaně. Víčka, zprvu pevně
sevřená, se asi po hodině z ničeho nic otevřela. Maminka se zadívala do
těch černých očí a znovu zašeptala. Neumírej, prosím! Za další hodinu
holčička umřela. Máma zůstala ležet na boku s dítětem v náručí. Cítila,
jak z tělíčka postupně vyprchává teplo. Neuronila už ani slzu.

Rýžový koláček
Loni na jaře se mě kdosi zeptal, zda jsem v dětství prodělala zážitek,
který by mě sblížil se smutkem. Bylo to během nahrávání rozhovoru pro
rozhlasovou stanici. V ten okamžik jsem si náhle vzpomněla na onu
smrt. Na onen příběh, uvnitř kterého jsem dospívala. Nejbezmocnější
tvor mezi všemi mláďaty. Holčička rozkošná a bílá jako rýžový koláček.
Příběh toho, jak jsem se zrodila a rostla v místě její smrti.
Co znamená, když se řekne, že byla bílá jako rýžový koláček? Lámala
jsem si nad tím hlavu, až jednou, v necelých šesti letech, jsem to během
přípravy koláčků songpchjon na svátek čchusok najednou pochopila.
Koláčky z běloskvoucího rýžového těsta, pečlivě prohněteného a vy-
tvarovaného do malých půlměsíčků, vyzařovaly ještě předtím, než se
daly vařit do páry, nadpozemský půvab. Zatímco po uvaření, když pak
ležely vyskládané na talíři, navrchu ozdobené snítkami borovicového
jehličí, už tomu půvabu nedokázaly dostát. Koláčky, jejichž barva i textu-
ra se působením horkých par v napařovacím hrnci proměnily a jejichž
povrch se teď leskl sladce vonícím sezamovým olejem, sice chutnaly
skvěle, ale neměly nic společného s oslňujícím půvabem syrového
rýžového těsta. Máma musela mít na mysli neuvařený rýžový koláček,
napadlo mě tehdy. Tak čistý to musel být obličejík. Rázem se mi sevřel
žaludek, jako by na něj zatlačil kus oceli. Tenhle příběh jsem loni na jaře
v nahrávacím studiu nevyprávěla. Namísto toho jsem mluvila o psovi 
z mého dětství. Snížek umřel v zimě, když mi bylo pět. V jeho žilách kolo-
vala krev plemene čindo a byl neobyčejně bystrý. Zbyla mi po něm jedna
černobílá fotografie, na které spolu způsobně pózujeme, ale přestože to
zní překvapivě, nemám na jeho život žádnou vzpomínku. Jasně si
pamatuji jen ráno onoho dne, kdy vydechl naposledy. Bílá srst, černé oči,
dosud vlhký čumák. Od toho dne až dodnes zůstávám člověkem, který
nemá ke psům žádný vztah. Člověkem, který nedokáže vztáhnout 
k psovi ruku a podrbat ho za krkem.
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Han Kang je jihokorejská spisovatelka. Za své
romány Human Acts a The Vegetarian získala v roce
2016 Man Booker cenu. Její Bílá kniha je autobiogra-
fická meditace o ztrátě a zármutku.

V Bílé knize vzpomínáte na sestru, která zemřela dvě hodiny po
narození. Co vás přimělo o tom teď psát?

O své starší sestře jsem ani psát nechtěla. Vychovávali mě rodiče, kteří
na ni nemohli zapomenout. Když jsem psala Human Acts, česky Kde
kvete tráva, Odeon,  2018;  
(https://www.knizniklub.cz/knihy/220593-kde-kvete-trava.html), 
jsem v sobě nosila slova, které se mi stále připomínala: „Neumírej.
Prosím, neumírej. “ Najednou jsem zjistila, že pocházejí z paměti mé
matky. Sama mi řekla, že ta slova opakovaně šeptala sestře, která
zemřela předtím, než jsem se narodila.

Píšete o tom, jak jste se „narodila a vyrůstala jakoby v prostoru,
který dříve patřil smrti…“  Jak to ovlivnilo vaše dospívání?

Nejde jen o ztrátu. Bylo to o tom, jak jsme si vzácní. Moji rodiče řekli bra-
trovi a mně: „Narodili jste se nám za vzácných okolností a čekali jsme na
vás dlouhou dobu.“ Do jejich emocí se vtíral těžko popsatelný zármutek.
Byla to směs smutku a pocitu štěstí z možnosti darovat život.

V knize se zmiňujete, že kdyby vaše sestra nezemřela, vy a bratr
byste se zřejmě nenarodili. Jak jste se s tímto vědomím vyrovná-
vala?

Když matka se mnou otěhotněla, byla velmi nemocná, takže brala
spousty léků. A protože byla slabá, uvažovala o potratu. Ale pak cítila, jak
se v ní pohybuji, a rozhodla se, že mě porodí. Narodila jsem se do světa,
v němž se cítím šťastná.

Když jste začínala psát, zmínila jste se, že chcete, aby kniha
vyzněla jako průzračně čistá,  podařilo se vám to?

Ano, bylo to jako malý každodenní rituál, jako modlitba. Když jsem psala,
připadalo mi, že se den co den přibližuji určitému bodu uvnitř nás, který
nemůže být zničen, a který nemůže být ani poškozen.

Od časů dospívající, vás trápí vysilující migrény. Ovlivnilo vás to
nějak?

Moje migrény mi vždy připomínají, že jsem člověk. Protože když přijde
migréna, musím přestat pracovat, číst, takže to ve mně vždycky probudí
pokoru a pomáhá mi uvědomit si, že jsem smrtelná a zranitelná. Možná,
kdybych byla stoprocentně zdravá, nemohla bych být spisovatelkou.

Říkala jste, že jste se chtěla stát spisovatelkou už ve svých čtrnácti
letech. Jak jste na to přišla?

Hledala jsem odpovědi na základní otázky. A pak, jako čtenář, jsem si
uvědomila, že je vlastně hledají všichni spisovatelé, a protože se jich
nemohou dobrat, tak stále píšou. Tak jsem mě napadlo, že to budu také
zkoušet. 

Váš otec je rovněž spisovatel. Viděla jste v něm svůj vzor?

Svým způsobem ano. Když jsem vyrůstala, obklopovala mě v domě
spousta knih. Myslím, že to pro můj život byla ta nejdůležitější věc.

Které dětské knihy jste si oblíbila?

Milovala jsem mnoho korejských autorů a také přeložené knihy, zejména
od Astrid Lindgrenové.

Jsou autoři, o nichž byste mohla říci, že ovlivnili vaše psaní?

Z korejských spisovatelů miluji povídky Lim Chul-woo. A ze zahraničních
obdivuji Dostojevského.

Váš román Vegetariánky získal cenu Man Booker. 
(Česky Odeon, 2017, 
https://www.knizniklub.cz/knihy/212641-vegetarianka.html . 
Jaký dopad to mělo na vaši kariéru?

Setkala jsem se s více čtenáři a získala širší publikum. Brzy jsem se však
chtěla vrátit ke svému někdejšímu způsobu života. Spousta pozornosti
není pro spisovatele vždy dobrá. Je nemožné vyhovět velkému zájmu 
o vaši tvorbu a přitom stále psát.

Jihokorejská autorka Han Kang (1970) pochází ze

spisovatelské rodiny. Vystudovala korejskou lite-

raturu, koncem 90. let absolvovala seminář tvůrčího

psaní na univerzitě v Iowě. Roku 1993 debutovala

jako básnířka a povídkářka, za svá díla získala 

v Koreji několik ocenění. Vegetariánka je její první

próza, která byla přeložena do angličtiny. Roku

2016 za ni Han Kang obdržela Mezinárodní Man

Bookerovu cenu.



www.euromedia.cz

V obou vašich románech Vegetariánka a Kde kvete tráva
přesvědčivě popisujete  strašlivé násilné scény. Na co myslíte, když
podáváte takové obrazy krutosti? 

Snažím se vyhnout všem zjednodušením. Musím se přiznat, že jsem
sama citlivá na jakékoli násilí. Vzpomínám si, jak těžce na mě doléhaly
filmy o Osvětimi.
Bylo pro mě hodně těžké popsat násilné scény v obou knihách, ale nešlo
se jim vyhnout, když jsem je chtěla alespoň částečně pochopit a bez
uzardění přiznat, že jsem také „člověk“.

To zřejmě souvisí s vaším výrokem:
„Lidé jsou strašidelní a já jsem jedním
z nich.“ Co jste tím myslela?

V lednu 1980 jsem se s rodinou pře-
stěhovala z Gwangju (Kwangdžu) do
Soulu. Bylo to jen čtyři měsíce před
tamějším povstáním. Po nějaké době
byly tajně vytištěny a rozesílány obra-
zové knihy se svědectvím o hrůzách,
které tzv. Demokratizační kwangdžuské
hnutí doprovázely.  V knihovně otce jsem
jednu takovou knihu objevila, a prožila nad fotografiemi v ní obsažených
ohromný traumatizující zážitek. Bylo mi teprve dvanáct let a nebyla jsem
schopná si uvědomit všechny politické souvislosti.  Tak se mi hluboko do
paměti vryly hlavně četné mrtvé tváře znetvořené hlubokými ranami.
Když jsem knihu vrátila na polici, myslela jsem na to, jak jsou lidé strašní.
Nemohla jsem přijmout, že k nim patřím. V obrazové knize jsem ale
našla i fotografie svědčící o lidské důstojnosti a síle. Například jsem
viděla nekonečné řady obyčejných lidí, kteří chtěli darovat krev
zraněným hned po hromadné střelbě vojáků do demonstrantů. Najednou
přede mnou stály dvě neřešitelné otázky: Jak mohou být lidé tak násilní?
Co mohou lidé udělat  proti tomuto extrémnímu násilí? 

K čemu jste dospěla?

Násilí je součástí bytí člověka a pro mě je stále těžké přijmout, že jsem
jednou z lidských bytostí. Takové utrpení mě vždycky straší. Ano. Vždyť
násilí převládá i v každodenním životě. Vařit maso, jíst maso, všechny
tyto každodenní činnosti představují násilí, které bylo normalizováno.
Ve dvaceti letech jsem byla vegetariánkou a všichni kolem mě se snažili
mi to rozmluvit. Korejská společnost je velmi kolektivní. Bylo pro mě
těžké být jedinou, kdo jí jinak, ale já vydržela až do doby, kdy mi lékař
nařídil, abych se v zájmu svého zdraví vrátila k běžné stravě, tedy
i s masem.  

To asi neIze brát takto absolutně.
Protože i  prostý krok po zemi je urči-
tou formou násilí, došlápnete-li na
trávu a ona pak na tom místě neroste.
I tráva sama o sobě představuje také
formu života. 

Pravda, pravda. Přestože lidé toto násilí
ztělesňují, mají také přirozený instinkt,
aby se mu vyhýbali.

Promiňte dvě hypotetické otázky na
závěr. Kdybyste se na jeden týden mohla proměnit v nějaké zvíře,
které by to bylo?

Pták – strašně ráda bych se naučila létat…

Kdybyste byla vyhoštěna na pustý ostrov a mohla si sebou vzít
pouze dvě věci, které by to byly?

Něco podobného jsem vlastně vzdáleně už zažila. Ve svých dvaceti
letech jsem  pracovala pro jeden kulturní měsíčník. Doslova mě ohromila
ta nekonečná spousta kancelářské práce. Tehdy jsem toužila mít při
sobě jen můj soukromý notebook. A ten bych si vzala i na pustý ostrov.

(Ze zahraničních pramenů)

Musím se přiznat, 
že jsem sama citlivá 

na jakékoli násilí.
Vzpomínám si, jak těžce 

na mě doléhaly filmy 
o Osvětimi.
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Alan Moore 
PROVIDENCE – 
limitovaná edice + plakát 

Nejnovější velký opus velmistra
komiksového média Alana Moora
vrhá světlo na dodnes neprozk-
oumané hrůzyplné aspekty děl H. P.
Lovecrafta. Opulentní hororový
komiks je proto právem oslavován
jako jedna z nejobsáhlejších knih
věnujících se znepokojujícím moti-
vům Lovecraftova díla. 
Dvanáctidílný epos představuje
události předcházející napsání
nejslavnějších povídek z mytologie
HPL. Zároveň ukazuje důsledky
jejich stvoření pro naši realitu a sny.
Moore nenechal nic náhodě a podílel
se na všech fázích výroby – od
příběhu přes kresbu a lettering až po
samotné vydání. Výsledkem je
mistrovské dílo posouvající hranice
žánru, které umožňuje znovu si
prožít všechny příběhy klasického
kánonu v nových, překvapujících
souvislostech.

Součástí limitované edice je plakát
H. P. Lovecrafta ve formátu 
70x100 cm.

Přeložil Marko Hauliš

Vázaná, 592 stran, 1 498 Kč, 
EAN 9788025730454, 
ISBN 978-80-257-3045-4

https://www.kosmas.cz/knihy/267644/providence-limitovana-edice-plakat/

David Walliams 
NEJHORŠÍ DĚTI NA SVĚTĚ –
BOX 

Jste připraveni setkat se s nejhorší-
mi dětmi na světě? Dárkové balení tří
dílů.

Knihy Davida Walliamse se už staly
celosvětovým fenoménem, byly
přeloženy do 53 jazyků, jen ve Velké
Británii se prodalo přes deset
milionů výtisků!

Přeložila Veronika Volhejnová

Flexi vazba, 3x kniha, 844 stran, 
859 Kč, EAN 9788025730263, 
ISBN: 978-80-257-3026-3

https://www.kosmas.cz/knihy/266473/nejhorsi-deti-na-svete-box/

Douglas Adams
STOPAŘŮV PRŮVODCE
GALAXIÍ – BOX 

„Pětidílná stopařská trilogie”, kterou
autor původně koncipoval jako roz-
hlasovou hru pro stanici BBC. Tato
bravurní parodie na sci-fi je dnes již
klasické dílo. Komplikovaný a ori-
ginální příběh začíná zničením Země,
která musí udělat místo nové galak-
tické dálnici. Hlavní hrdina příběhu,
docela obyčejný, ale sympatický
pozemšťan jménem Arthur Dent, má
to štěstí, že s pomocí svého přítele
Forda Prefecta, údajně nezaměst-
naného herce, z nehož se vyklube
mimozemšťan, stopne kosmickou
loď, a tak se mu podaří uniknout 
z místa katastrofy. 
Ilustrované vydání v boxu.

Přeložila Jana Hollanová

Vázaná, 1 132 stran, 1 298 Kč, 
EAN 9788025730256

https://www.kosmas.cz/knihy/266472/stoparuv-pruvodce-galaxii-box/
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Thavry Thon
DCERY KAMBODŽE
Pravdivý příběh mladé kambodžské ženy, která na své
cestě životem dokázala zpochybnit sociální a kulturní nor-
my, které v její zemi panují dodnes. Díky odvaze a houžev-
natosti se stala ambasadorkou boje za ženskou rovno-
právnost. Její příběh může inspirovat dívky a ženy ze všech
koutů světa.
Thavry vyrůstala v jižní Kambodži na malém ostrově
obtékaném řekou Bassac. Byla izolována od mnoha vý-
dobytků moderního světa a obklopovaly ji tradiční rituály,
názory a zvyky. Zatímco se Kambodža pomalu zotavovala 
z hrůz občanské války a diktatury Rudých Khmerů, život na
venkově se začal vracet k původním hodnotám a odvěkým
tradicím. Tato skutečnost znamenala, že se ženy vdávaly
velmi mladé, vzápětí se stávaly matkami a pracovaly na
rodinných farmách. To vše bez možnosti učinit vlastní rozhodnutí a zvolit si takový nebo jiný
život svobodně a nezávisle.
Thavřini rodiče, jejichž dětství bylo formováno čtyřletou krutovládou Rudých Khmerů, dceru
bezmezně podporovali. Odmala Thavry učili cenit si vzdělání a považovat ho za prostředek,
který jí pomůže vymanit se ze života na zaostalém venkově plném předsudků a zajistit si tak
lepší budoucnost.
Thavřin inspirující příběh poukazuje na skutečnost, že se vyplatí podporovat mladé ženy na
cestě za splněním vlastních snů o životě a rovnoprávnosti s muži. Jde o cestu vedoucí ke
svobodě a volnosti. 
Přeložila Eliška Lanzová
Brožovaná, 184 stran, 259 Kč, ISBN 978-80-7553-727-0, EAN 9788075537270

http://www.tridistri.cz/dcerykambodze?ItemIdx=14Zakoupit můžete zde

Ukázka z knihy a videorozhovor s autorkou na následujících stranách
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Některé rány
zahojí až
čas, ale život
plyne dál a je
potřeba ho
žít právě teď

Předtím, než se do čela kambodžské vlády dostali Rudí Khmerové,
vedla má matka jako děvče poměrně okouzlující život plný laskavého
rozmazlování milujícím otcem. V rámci každodenní pracovní rutiny ji
brával na přepychové snídaně. Tradičně si pochutnávala na čínské
nudlové polévce s vepřovým masem, na kávě, sladkém mléce
a pečivu. Byla to snídaně, kterou si v tehdejší době mohly dovolit
pouze bohaté rodiny. Táta jí také kupoval oblečení a šperky, ať už to
byly krásné šaty, sukně, košile, zlaté náramky nebo náhrdelníky.
Narozena na ostrově Koh Ksach Tunlea, obtékaném řekou Bassac,
v jižní Kambodži byla má matka jako malá princezna. To však nezna-
mená, že by pilně nestudovala. Právě naopak. Školu milovala a láska
ke studiu se také odrazila v jejích výsledcích. Byla považována za
nejlepší žačku své třídy, mezi čtyřiceti spolužáky. Její otec trval na
tom, aby do školy chodila každý den. Pomáhal jí s domácími úkoly,
před důležitou zkouškou si s ní opakoval učivo a každý měsíc jí za
odměnu za dobré výsledky koupil další nové šperky nebo oblečení.
Život mé matky se navždy změnil, když byl její otec zavražděn vojáky
Rudých Khmerů. K tragické události došlo v březnu roku 1975, pouhý
měsíc před koncem občanské války mezi tehdejší vládou a silami
vůdce Rudých Khmerů Pol Pota. Pouhý fakt, že matčin otec působil
jako soudce státního soudu v provincii Kandal, a byl tudíž s vládou
přímo spojen, z něj učinil terč Rudých Khmerů. Přitom vládu ani její
politiku žádným způsobem nepodporoval. Válečný stav v jeho zemi
ho silně znepokojoval a ve skutečnosti spolu se skupinou nejbližších
přátel a kolegů vytvořil malou místní politickou stranu, která usilovala
o nastolení míru. Matce bylo deset let a jejímu mladšímu bratrovi
pouhých dvacet sedm dní, když byl jejich otec zabit. Jednoho dne
přišel domů, vysadil si mámu na ramena a spolu se vydali na
procházku k řece. 
Když se vrátili, vstoupili do domu dva neznámí muži a požádali jej,
aby je následoval. Odešel beze slova. Bylo to naposledy, co ho rodina
viděla. „Tati, kam jdeš? A kdy se vrátíš?!“ křičela má matka, naprosto
šokovaná z pohledu na milovaného tatínka odcházejícího do nezná-
ma. Fakt, že Rudí Khmerové měli informace o jejich rodině, vyděsil
všechny v domě. Má matka se od této chvíle musela naučit samostat-
nosti. Musela se naučit, jak zůstat v bezpečí a jak se nedostat do
potíží. Kdokoli, kdo byl i jen nepatrně
spojen s bývalou vládou generála Lona
Nola, se mohl stát obětí náhodné
popravy. To se týkalo i mého dědečka.
Státní úředníci, učitelé a členové
ozbrojených sil byli Rudými Khmery
označeni za nepřátele nově nasto-
leného režimu. Režimu, který před-
stavoval agrární utopii, v níž si byli
všichni rovni a ve kterém neexistovalo
rozdělení na společenské třídy. Peníze
byly zakázány a lidé byli násilím do-

nuceni opustit domovy ve městech a přesunout se na venkov.
Respektovat „Angkar“, tedy systém byrokratických pravidel a život-
ních zásad Rudých Khmerů, bylo prvořadé pro každého občana. Aby
se lidé co nejlépe přizpůsobili režimu, byli podněcováni ke špehování
sousedů, a důvěra se tak brzy stala neznámým pojmem. Mnoho lidí
se naučilo skrývat pravdu o svém životě před ostatními ze strachu, že
budou udáni a zabiti, a malým dětem bylo vtloukáno do hlavy, že
Angkar představuje jejich pravé rodiče. Má matka byla nucena opustit
zbývající členy rodiny a začít tvrdě pracovat. Organizovaná školní
docházka byla zrušena a z původně vzdělávacího zařízení se školní
třída jako taková pro-měnila v neformální útočiště starších dětí, které
si ve vzácných chvílích klidu špitaly informace důležité pro přežití.
Každé ráno musela máma vstávat ve čtyři hodiny, a pokud unavená
těžkou prací někdy zaspala, vychrstli na ni kbelík ledové vody, aby ji
probrali. Po mizerné snídani ji čekala náročná práce na rýžových
polích, a to až do večera s krátkou přestávkou na oběd. Jejím úkolem
bylo budovat zdi pozemků tak, aby byl zajištěn dostatečný přísun
vody. Každý den dopoledne i odpoledne musela postavit přibližně
půldruhého metru zdiva. 
Tato práce byla nesmírně namáhavá. To a více než skrovné příděly
jídla zapříčinily, že máma záhy vypadala nezdravě hubeně. Jak by
také ne… Ráno dostali všichni robotníci ve společné jídelně po
jednom kukuřičném klasu, který měl postačit na dvanáct hodin vysilu-
jící práce. K obědu byla řídká polévka s jedinou lžící rýže. Snad i ho-
spodářská zvířata byla živena lépe… Nicméně všichni se museli
smířit se skutečností, že doby hojnosti jsou pryč a jejich životy se
zásadně změnily. Musela se smířit i máma. Od chvíle, kdy Rudí
Khmerové odvedli jejího otce, byla nucena každý den bojovat
o přežití. Naštěstí v tom nebyla úplně sama. Dva mladší bratři –
pětiletý Hak a sedmiletý Chen – byli ve stejné dětské pracovní
skupině. Jejich každodenním úkolem bylo sbírat kravský a buvolí trus,
který byl používán jako hnojivo na rýžových polích. Sedmnáctiletá
sestra Chansok byla poslána do pracovního tábora pro mladistvé ve
vesnici Tuol Kroasang, vzdálené přibližně sedmnáct kilometrů.
Nejmladší bratr byl ještě batole, proto o něj pečovala babička.
Navštívit nejbližší bylo povoleno pouze jednou týdně. Na tuto
návštěvu se matka musela vydat časně ráno tak, aby měla dost času
vrátit se do tábora a připravit se na další vyčerpávající práci následu-
jící den. Její rodina byla držena přibližně sedm kilometrů západně od
ostrova, kde se nacházel pracovní tábor. Každý týden tak matka
musela cestou na návštěvu přeplout řeku na malém člunu, který řídil
jeden z mnoha vojáků Rudých Khmerů, a dál pokračovala pěšky. Nic
jiného jí nezbývalo, pokud chtěla strávit alespoň pár hodin se svou
rodinou. 
Nikdy nekončící dřina, nepřiměřený přísun potravy a odloučení od

rodiny spolu s drastickými změnami,
které nastaly v jejím životě, znamenaly
pro mou tehdy dospívající matku
utrpení. Jako dcera vzdělaného muže,
který byl kvůli byrokratickému spojení
s bývalou vládou zavražděn ve jménu
Angkar, byla ona i její rodina pod
neustálým dohledem. Tento dohled
však nezažívali pouze ze strany
Rudých Khmerů; bedlivě a podezíravě
na ně dohlíželi i sousedé. 

https://youtu.be/XBlwTBJQGrY

VIDEO
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Véronique
Mouginová 
KUDY PROJDE
JEHLA
Tomas, řečený Tomi, problémový le-
vák, palice dubová, drzoun a šikula,
je v roce 1944 ve věku čtrnácti let 
s celou rodinou odvlečen z rodného
Maďarska do koncentračního tábora.
Posléze projde táborů několik, je 
s ním i jeho otec, pánský mistr krej-

čovský. Tomi, který otcovým povoláním na svobodě nepokrytě pohrdal, v koncentráku 
s bezstarostností vlastní mládí předstírá, že umí šít, aby se dostal do tepla krejčovské
dílny. Zpočátku ale umí pouze navléknout nit do jehly, řemeslu se tajně, riskantně 
a postupně učí od ostatních dělníků v dílně. Tomiho zázračná pouť z malého,
středoevropského města přes peklo koncentračních táborů do ráje francouzské módy je
plná zákrutů historie, krásy i hrůzy, beznaděje, naděje, vzteku i humoru.

Vydání knihy podpořil Francouzský institut v Praze.

Přeložila Kateřina Vinšová

Vázaná, 400 stran, 398 Kč, EAN 9788025730119, ISBN 978-80-257-3011-9

https://www.kosmas.cz/knihy/259085/kudy-projde-jehla/Zakoupit můžete zde

Rozhovor s autorkou na následujících stranách

„Když jste vnučka, neteř nebo jiná příbuzná někoho,
kdo byl deportován, cítíte potřebu příběh poslat
dál.“                                        Véronique Mouginová 
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Jak dlouho jste psala román Kudy projde jehla? 

Strávila jsem více než tři roky přípravou této knihy. Začalo to
rozhovory u kávy s mým bratrancem. Příběh je totiž inspirován
jeho životem. Téměř nikdy nehovořil o své deportaci, třebaže 
k tomu byl mnohokrát vyzýván. Nevěděla jsem, že se naučil šít 
v koncentračním táboře, a jen velmi málo jsem měla informací 
o jeho skvělé kariéře v módním průmyslu po válce. Po nějaké
době se mi podařilo ho rozmluvit. Pravděpodobně i on čekal na
ten správný okamžik, bylo mu 85 a mně 37 let. Vyptávala jsem se
ho a jeho vyprávění zapisovala do notebooku. V dubnu 2015 při
příležitosti 70. výročí osvobození jsem navštívila koncentrační
tábory Buchenwald a Dora, kde můj bratranec pobýval od svých
15 let. Prostudovala jsem německé archivy, přečetla sborník 
o soudních řízeních a shromáždila  velmi bohatou bibliografii 
o tomto období dějin, zejména o deportaci dětí a vyvraždění
maďarských Židů. Nevynechala jsem ani šicí dílny v koncen-

tračních táborech, abych nasála
atmosféru a udělala si i představu
o zdejším prostředí.  

Jaké je procento pravdivosti 
a kdy jste si dovolila fikci. Jsou
všechny postavy skutečné? 

Jak už jsem říkala, román Kudy
projde jehla je inspirován vzpo-
mínkami mého bratrance; hrdina
Tomas je jeho předobrazem. 
Vzhledem k tomu, že jde o citlivé
téma, je první část knihy, kde
popisuji deportaci, naprosto prav-
divá a nemůže vyvolat jakékoli
spory. Ve zbytku příběhu jsem
udělala několik odboček na časo-
vé ose a vymyslela si několik
postav. Nechtěla jsem podat jen
další svědectví o hrůzách holo-
caustu, ani napsat životopis, ale
vylíčit příběh s přesahem do
současnosti. Život mého Tomase
je romantický, neuvěřitelný, plný
zvratů, musela jsem ho popsat
barevně, nikoli pouze černobíle,
aby bylo příjemné to číst. Vzpo-
mněla jsem si v této souvislosti
na Jorge Sempruna, který řekl,
že dobrý příběh musí být vy-
slyšen. Pokud mu čtenář nepo-
rozumí, nemůže být ani autor
úspěšný. 

Sběr materiálu je vaše silná
stránka, jste novinářka. Ale
jaké  to je pátrat v historii vlast-
ní rodiny? 

Všechno je intenzivnější, když
chystáte knihu, která se dotýká vašich nejbližších. Cítíte velkou
odpovědnost za vytvoření krásného příběhu, svůdného, ale
věrného realitě. A nesmějí chybět ani emoce, jimiž oživujete
mrtvé. Potěšení mi přináší také, když mohu vzdát hold životům.
Ale silnější než cokoli jiného je radost z jedinečného materiálu
(vzpomínky, fotografie, osobní archivy), který můžeme přeměnit 
v román. To je přesně to, co se mi líbí v Tomasově příběhu,
protože jde nad rámec rodinného vyprávění a svým způsobem
charakterizuje dvacáté století v Evropě. 

Část vaší knihy je věnována životu v koncentračním táboře.
Musela jste o tom toho hodně přečíst. Kteří autoři vás 
v tomto směru nejvíce inspirovali?

Samozřejmě jsem četla Eugena Kogona, Sterna a třeba 
i několikrát Kertésze, Leviho, Antelma, Appelfelda, ale nejen tyto
klasiky. V hromadě dokumentů jsem také vybrala méně známé
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knihy autorů, zejména přátel mého bratrance. Například Nicolase
Rotha nebo Tomkiewicze. Patřím už k autorům třetí generace 
a pro nás je velmi obtížné popsat hrůzy deportací, na jejichž
konci byly pro většinu plynové komory. Sedmdesát let po
osvobození táborů se některé scény staly samozřejmostí, na-
příklad příjezd na osvětimskou rampu, holení, selekce ... Jde to
vůbec ještě nějak nově vylíčit? 
Můj bratranec, stejně jako mnozí jiní odvlečení si na některé
události uchovali mimořádně živé vzpomínky.  Je to také jeden 
z příznaků traumatu, přesnost vzpomínek, jmen, míst, pocitů. Co
si ponechat a jak šířit tuto hypermnézii? Většina mých otázek
byla zodpovězena, když jsem opustila obrovské pole literatury
koncentračního tábora, abych se vydala na svou vlastní cestu.
Život mého bratrance dokonale ilustruje Sartrovu větu o Ge-
netovi, že genialita není dar, ale problém v zoufalých případech.
To jsem chtěla napsat! Ne kroniku holocastu, ale kroniku
povolání, krejčího.
Literární projekt byl tedy následující: představit hrdinu
předurčeného stát se instalatérem v Maďarsku, poté
odsouzeného k smrti v plynové komoře v Osvětimi, až nakonec
být mistrem pařížské „Haute Couture”. Kdy a jak se z jeho
malého života stal osud? V jakých přesných okamžicích se
změnila jeho existence? Prostřednictvím jakých setkání? Můj
příběh se tedy točí kolem těchto klíčových bodů. 

Která část kniha se vám psala nejobtížněji?  

Když byl Tomas deportován, z vyčerpání zraněn na noze, musel
předstírat, že je vyučený krejčí, aby byl přiřazen k méně
nebezpečné práci a zachránil si tak svou kůži... Když jsem psala
tuto scénu, chtěla jsem do ní zahrnout celou jeho existenci,
všechny nejdůležitější vlastnosti: mazanost, psychickou odol-
nost, schopnost jít štěstí naproti… Ocitne se tak v šicí dílně
koncentračního tábora, aniž by věděl, jak se navléká jehla.  Když
pod kápovým dohledem opravuje pruhované vězeňské uniformy,
riskuje smrt, pokud vyjde najevo, že není krejčí. To jsou přesně ty
klíčové momenty, které mě zajímají. Účelem knihy je vyprávět 
o těchto rozhodujících okamžicích, které utvářejí člověka, a dát
slovo těm, kteří gestem, slovem, rozhodnutím promění život
Tomase v osud. 

Našly bychom i u vás geny švadleny? 

Bohužel ne, zdědila je sestra. Na druhou stranu se zdá, že jsem
po pradědečkovi, který vydal aritmetické manuály, dědečkovi,
který psal poezii a filosofické eseje, a rodičích, kteří byli autory
ornitologických knih, titulů z regionální historie a románů. 

Velká část vašeho románu se odehrává v Paříži po válce. Jak
se váš hrdina dokáže v tomto novém svobodném prostředí
zorientovat?

Tomas je z koncentračního tábora osvobozen v sedmnácti letech.
Nemá vlast zemi, doklady.  Sní o New Yorku, pašerák ho však
podvede. Ale klukovi je to jedno, protože se ocitne v Paříži. 
A všude kolem něho se pohybují úchvatné Pařížanky, jejich
půvabné nohy rezonují v ulicích, na nichž se nikdo nemusí
obávat pogromů. A jaká rozmanitost! Ve Francii jsou dívky všude,

blondýnky, brunetky. Tady je může Tomas pozorovat, jak chce,
aniž by byl zbit, i když je Žid. V Paříži se každý směje, má právo
dívat se na dívky, to je svoboda. Je toho tolik, co se dá obdivovat,
šaty, těsný pas, po válečných útrapách jsou tyto dámy hladové po
módě. Přichází nová módní vlna. Všude  hledají  krejčí, mode-
láře, vyšívačky. 
Tomas najde ve Francii skutečnou azylovou zemi, jako mnoho
jiných uprchlíků. Maďaři, Češi, Poláci, Rusové, osoby bez státní
příslušnosti: dílny jsou plné zahraničních rukou, ať už jsou to
Židé, ateisté nebo Sikhové. Chce se po nich jen talent a chuť
sloužit kultuře módy. Toto je Paříž roku 1946, opět světská,
smyslná, radostná ze svobody být sám sebou a mít možnost žít
svůj život a uspět v něm. Paříž je pro mého hrdinu určitě lepší než
Amerika. 

Při čtení knihy zřejmě nejednoho čtenáře napadne, že jste ji
psala s potěšením…

To jsem ráda, že to říkáte. Hodně mě bavily zejména kapitoly
věnované „Haute Couture.“ Označuje se tak oblečení, které je
nejen šité na míru pro určitého zákazníka, ale při jeho výrobě
jsou použité vysoce kvalitní a drahé látky. Šije se v ruce s extrém-
ním důrazem na detail a konečnou úpravu. Ušití jedněch šatů
trvá minimálně sto hodin a může se vyšplhat až na dva tisíce
hodin práce. I popis  módního domu mi nabídl dostatek prostoru
pro fantazii, protože jde o specifické prostředí, které má svůj
jazyk, zvyky, parfémy, barvy, materiály, zkrátka naprostá exotika.
A jeho obyvatelé! Tolik typů s autentickou minulostí, mániemi 
a neurózami. Mně při psaní umožnily pohybovat se na hranici
mezi tragédií a komedií.
Ale nejúžasnější bylo doprovázet mou postavu, Tomase, do stáří.
Ráda jsem ukázala, jak šití (ve skutečnosti, praxe a četnost
krásy), poté, co ho zachránilo v mládí, mu bylo příležitostí, aby se
po celou dlouhou dobu stával lepší a lepší a byl tak šťastný.

(Ze zahraničních pramenů)
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Jan Svěrák
BOHEMIA
Začíná nové milénium a nadějný český režisér Ivan
se srdcem floutka, rodinou na krku a hlavou v obla-
cích sní o tom natočit film v Hollywoodu. Náhoda mu
přihraje do cesty o pár let starší britskou producen-
tku, a protože si padnou do oka, začíná jeho sen
dostávat reálné obrysy. Stačí překonat manželčin
nesouhlas a pár nečekaných kulturních rozdílů a mů-
že dobýt celý svět. Anebo se v něm ztratit.

Vázaná 216 Kč, 299 Kč, ISBN: 978-80-249-4016-8
EAN: 9788024940168

Vydává IKAR

https://www.knizniklub.cz/knihy/395213-bohemia.html
Zakoupit můžete zde

https://youtu.be/eTTCk9jjMDU

Více na videu
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Yuval Noah Harari
21 lekcí pro 21. století 
(21 Lessons for the 21st Century)

BUDOUCNOST NEPOČKÁ, PŘIPRAVME SE NA NI…

Kniha Sapiens nám ukázala, odkud jsme přišli. Homo
deus hleděl do budoucnosti. Publikace 21 lekcí pro 21.
století se zabývá současností a dobou, která bude
bezprostředně následovat. V jednadvaceti kapitolách
věnovaných jednotlivým závažným problémům zkoumá
Harari, co znamená být člověkem ve věku šířícího se
chaosu.
Jaké důsledky pro člověka bude mít využívání robotů 
a umělé inteligence? Jak se vypořádáme s životem ve
světě zaplavovaném falešnými zprávami? Jakou váhu
bude mít národní a náboženské cítění? Čemu bychom
měli naučit svoje děti?
Harari upozorňuje na zásadní politické, technologické,
sociální a existenciální otázky, jež před námi vyvstávají
tváří v tvář proudu dezorientujících změn. Pokud chce
lidstvo přežít ve světě plném čím dál ostřejších

protikladů, musí na tyto otázky odpovědět. Dokážeme si pod přísným pohledem Velkého
bratra uchovat svobodu volby? Jaké budou požadavky na trhu práce a jak bychom se na ně
měli připravit? Jak se vypořádat s hrozbami terorismu? Proč je politický systém liberální
demokracie v krizi?
Přeložila Zdena Gubalová
Vázaná, 392 stran, 419 Kč, ISBN 978-80-7335-612-5, EAN 9788073356125

https://www.leda.cz/Titul-detailni-info.php?i=736Zakoupit můžete zde

Ukázka a rozhovor s autorem na následujících stranách
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ZKLAMÁNÍ
Konec dějin se odkládá
Lidé nepřemýšlejí v číslech, faktech a matematických rovnicích, ale
na pozadí příběhu, jehož vliv je tím větší, čím je ten příběh
jednodušší. Každý člověk i národ si vypráví své legendy a mýty 
a během 20. století si globální elity v New Yorku, Londýně, Berlíně
i Moskvě vytvořily pro vysvětlení minulosti a budoucnosti světa tři
velké ságy: fašismus, komunismus a liberalismus. Druhá světová
válka fašismus zlikvidovala a od čtyřicátých let do konce let
osmdesátých se odehrával zápas komunismu s liberalismem. Když
se proletářský příběh zhroutil, jediným výkladem minulosti 
a nezbytným průvodcem budoucnosti zůstal ten liberální – tak to
přinejmenším chápala globální elita.
Je to pochopitelné, protože jen on hlásá svobodu. Tisíce let žili lidé
v útlaku bez politických práv, ekonomických příležitostí a bez osob-
ních svobod. Nemohli volně cestovat a omezená byla i výměna
myšlenek a zboží. Zápas za svobodu však krok za krokem
postupoval, a ta nakonec na Západě zvítězila. Demokratické vlády
nahradily brutální diktátory, svobodné podnikání smetlo hospo-
dářské restrikce, lidé se naučili myslet sami za sebe, jít za hlasem
svého srdce a opustili úzkoprsé tradice. Dřívější zdi, hradní příkopy
a zadrátované hranice byly nahrazeny otevřenými silnicemi, ro-
bustními viadukty a rušnými letišti.
Liberalismus netvrdí, že všechno na světě je v pořádku ani že není
nutné překonávat velké překážky. Většinu planety dodnes ovládají
diktátoři, a dokonce i v nejsvobodnějších zemích trpí mnoho lidí
bídou, útlakem a násilím. Dobře však víme, jak na to – prosaďme
lidská práva, každý ať svobodně volí, osoby, zboží a myšlenky
nechť kolují celým světem. Takový svobodomyslný ideál jen s malý-
mi odchylkami uznávali vzájemní političtí odpůrci, jako třeba
američtí prezidenti George W. Bush a Barack Obama. Oba věřili,
že stačí liberalizovat a globalizovat náš politicko-ekonomický řád 
a zajistíme všem mír i blahobyt.
Čím dříve se určitý stát připojí k nezastavitelnému pochodu po-
kroku, tím dříve dosáhne hospodářského růstu a ve společnosti

zavládne mír. Zřejmě ještě nějaký čas
potrvá, než se Severní Korea, Irák nebo
Salvador začnou podobat Dánsku či amer-
ické Iowě, ale režimy, jež nehodlají otevřít
své hranice i trhy a liberalizovat politiku,
odsuzují svou společnost k velkému utrpení.
Od devadesátých let minulého století se
tento výklad stal samozřejmostí nejen na
Západě. Mnoho vlád od Brazílie až po Indii
přijalo liberální recept a připojilo se k ne-
úprosnému vývoji dějin. Opozdilci vypadali
jako pravěké vykopávky.
V roce 1997 napomenul americký prezident
Bill Clinton čínskou vládu, že se svou ne-
ochotou osvobodit společnost staví na
„špatnou stranu historie“.
Po globální finanční krizi v roce 2008 na-
stoupilo ve světě velké rozčarování a do
módy přišly opět zdi. Odpor vůči nekontrolo-
vané imigraci a obchodní liberalizaci stále
stoupá. Údajně demokratické vlády omezují

nezávislost soudů, svobodu médií a své politické oponenty obviňují
ze zrady.
Autokraté v Turecku a Rusku zavádějí nový typ neliberální
demokracie, v podstatě jde ale o diktaturu. Kdo by si však dnes
troufal tvrdit, že se Číňané nacházejí na chybné straně dějinného
vývoje?
Znamením doby se v roce 2016 stalo lidové hlasování za brexit 
v Británii a zvolení Donalda Trumpa prezidentem Spojených států
– jako by vlna zklamání zaplavila obě nejvýznamnější liberální
společnosti Západu. Není to tak dávno, co se Američané s Evro-
pany pokoušeli ozbrojenou misí osvobodit Irák a Libyi od diktátorů
– nyní mnoho lidí považuje liberální vizi světa za nevhodnou, 
v lepším případě za neuskutečnitelnou. Někteří dokonce touží po
hierarchické společnosti a chtěli by si uchovat svá etnická,
genderová a národní privilegia. Právem či neprávem se šíří názor,
že liberalizace a globalizace jsou vlastně velkolepý podvod,
spiknutí počtem nepatrné internacionální mafie, jež tak chce udržet
svou ohromnou moc na úkor mas.
V roce 1938 měli lidé na vybranou tři vize dějin, v roce 1968 dvě,
roku 1998 zůstala jediná a nyní to vypadá, že jsme na nule. Není
divu, že po tak dlouhé době vlády nad světem je liberální elita
zmatená a v šoku. Bylo příjemné udržet si jediný správný výklad
dějin. Elita najednou neví, co se děje, jako by osiřela, a má děsivý
pocit, že nic už nedává smysl, podobně jako to připadalo
sovětským vůdcům v osmdesátých letech minulého století.
Neexistuje-li rozumná alternativa na vysvětlení kolapsu, vybočily
snad dějiny z předepsané cesty? Proto dnes liberálové občas
propadají apokalyptickému blouznění a připadá jim, že bez vyhlíd-
ky na šťastný konec musí dějiny skončit armagedonem. 
Neschopnost porozumět současnosti vyvolává katastrofické scé-
náře asi tak, jako kdyby někdo považoval prudkou bolest hlavy za
neklamnou známku rakoviny mozku. Avšak ani brexit, ani Trump
neznamenají konec civilizace...
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Nyní jste velmi úspěšným veřejným
intelektuálem. Jak vás změnilo me-
zinárodní uznání?

No, mám mnohem méně času. Zjistil
jsem, že cestuji po celém světě a chodím
na konference a dávám rozhovory, 
v podstatě opakuji to, co si myslím, že už
vím, a mám méně a méně času na
výzkum nových věcí. Před několika lety
jsem jsem působil jako profesor historie
se specializací na středověkou historii.
Měl jsem asi pět studentů po celém
světě, kteří četli moje články na interne-
tu. Takže je docela šokující být teď v po-
zici, že něco napíšu a přečtou si to
milióny lidí. Celkově jsem spokojený 
s tím, co se kolem mě událo. Nechce se
mi jen mluvit do prázdna. Těší mě, když
mám posluchače. Považuji to za velké
privilegium. 

Přemýšlíte o nejnaléhavějších otáz-
kách doby, které to jsou?

21 lekcí pro 21. století byla vlastně
nejjednodušší kniha, co jsem kdy napsal.
Jde o rozhovor s veřejností. O jejím
obsahu rozhodovaly převážně druhy
otázek, které jsem dostával při veřejných
vystoupeních. Moje dvě předchozí knihy
se týkaly dlouhodobé minulosti a dlouho-
dobé budoucnosti lidstva. Ale nemůžete

žít v minulosti a nemůžete žít v budouc-
nosti. Můžete žít pouze v současnosti.
Takže pokud nelze říct něco o přistě-
hovalecké krizi nebo brexitu nebo fa-
lešných zprávách, co má vlastně smysl?

Myslíte si, že lidé chápou důsledky
probíhajících bio- a informačních
revolucí?

Před pěti lety zněla zmínka o umělé
inteligence jako sci-fi. Přestože v aka-
demickém světě a u soukromých pod-
nikatelů o ní alespoň něco málo věděli, 
v politické oblasti a ve veřejné sféře o ní
nebylo téměř slyšet. Pak si pár vlád
uvědomilo, co se děje. Mám dojem, že
první byli Číňané. Myslím, že to pra-
mení z jejich národního traumatu z prů-
myslové revoluce. Když zmeškali vlak,
zůstali pozadu a hrozně tím trpěli. Až 
v poslední době se přidávají i Evropané
a Američané. A zase záleží na tom, jak ji
využijeme. Bohužel uplatnění umělé
inteligence většinou podněcuje závody
ve zbrojení, což je velmi, velmi špatná
zpráva.

Proč je zvláště ohrožen liberalismus?

Liberalismus je založen na předpokladu,
že máte privilegovaný přístup k vašemu
vnitřnímu světu pocitů a myšlenek,

Yuval Noah Harari, 

narozen 24. února 1976) je izrael-

ský historik a profesor katedry

historie na hebrejské univerzitě 

v Jeruzalémě. Je autorem popu-

lárních vědeckých bestsellerů

Sapiens: Stručná historie lidstva
(2014), Homo Deus: Stručná histo-
rie zítřka (2016) a 21 lekcí pro 21.
století (2018). Jeho spisy zkoumají

svobodnou vůli, vědomí, inteligenci

a štěstí.

Harariho rané publikace se zabýva-

jí tím, co popisuje jako „kognitivní

revoluci“, ke které došlo zhruba

před 70 000 lety, když Homo sapi-

ens nahradil neandrtálce, vyvinul

jazykové dovednosti a strukturo-

vané společnosti, uskutečnil země-

dělskou revolucí a vytvořil vědecké

metody, která umožnily lidem vlád-

nout nad jejich prostředím.

Jeho nedávné knihy zkoumají

možné důsledky futuristického bio-

technologického světa, ve kterém

inteligentní biologické organismy

předčí jejich stvořitele; řekl: „Homo

sapiens, jak víme, zmizí za zhruba

století“. 
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rozhodnutí zůstává na vás a nikdo mimo vás tomu nemůže
skutečně porozumět. Proto jsou vaše pocity nejvyšší autoritou 
v  životě a také v politice a ekonomii – volič ví nejlépe, zákazník
má vždy pravdu. Přestože nám psychologie ukazuje, že neexistu-
je nic takového jako svobodná vůle, v praxi to dává smysl, protože
nikdo nemůže manipulovat s vašimi nejvnitřnějšími pocity. Ale
nyní spojení biotechnologií a informačních technologií v neuro-
vědě a schopnost shromažďovat obrovské množství dat o kaž-
dém jednotlivci a efektivně je zpracovávat, znamená, že jsme
velmi blízko k určení bodu, kdy externí systém dokáže lépe
porozumět vašim pocitům než vy sám. Už jsme to viděli v poslední
záplavě falešných zpráv, které sice existovaly vždy, ale tentokrát
můžete falešný příběh přizpůsobit konkrétním jednotlivcům,
protože znáte jejich způsob myšlení. Čím více lidí věří ve svobod-
nou vůli, v to, že jejich pocity představují nějakou mystickou du-
chovní kapacitu, tím snazší je manipulovat s nimi, protože nepo-
znají, že jsou manipulováni nějakým vnějším systémem.

Píšete jasným a přehledným stylem, ale čtenáři vám přesto
nerozumí?

Ano, to je docela přesné. Ale je to i pochopitelné. Někdy jenom
nechtějí rozumět. Třeba proto, že mnoho problémů je nových 
a komplikovaných. Nemyslím si, že přečtením jedné knihy si
objasní všechny problémy. Vědci jsou povinni hovořit co
nejpřesněji, když oslovují  širokou veřejnost. Ale nedělám si iluze,
že každý pochopí, co píšu tak, jak jsem to zamýšlel. 

Říkáte, že pokud chcete získat dobré informace, máte si za to
zaplatit.   Zejména online novinový průmysl to neakceptoval.
Je to moudré?

Myšlenka bezplatné informace je extrémně nebezpečná, pokud
jde o zpravodajství. Když existuje tolik bezplatných informací, jak
upoutat pozornost lidí právě na tu vaši? V současné době je
zřejmá snaha o upoutání pozornosti na určitou zprávu, která se
pak dá dobře prodat  inzerentům a politikům atd.  Na veřejnost se
tak dostává stále více a více senzačních příběhů bez ohledu na
to, jsou-li pravdivé. Některé falešné zprávy pocházejí z manipulací

ruských hackerů, ale většina má původ ve špatné nastavení
motivační struktury. Neexistuje žádný trest za šíření nepravdivé
informace. Jsme ochotni zaplatit za vysoce hodnotné jídlo, oble-
čení a auta, tak proč ne za kvalitní informace?

Žijeme v období bezprecedentních změn. Jsou lidé uzpůso-
beni k tomu, aby je zvládli?

Budeme si muset počkat a uvidíme. Můj strach je opravdu
psychologický – bojím se, zda máme dostatečnou psychickou
odolnost, abychom si na všechny změny, které se v posledních
dvou stoletích zrychlují, dokázali zvyknout. Mé babička je 93 let 
a mohu o ní říci, že je v pořádku. Celkově přežíváme. Ale neexis-
tuje žádná záruka, že se nám to bude dařit pořád. Musíme více
investovat do psychické odolnosti lidí.

Co pro vás znamená meditace a proč je tak důležitá?

Pro mě je to způsob, jak pochopit realitu – především pokud jde 
o mé fungování v ní,  a poté realitu o zbytku světa, bez příběhů,
fikcí a mytologií. Jen pozoruji, co se skutečně děje. Nejdůležitější
otázkou pro mě je, jak rozeznat rozdíl mezi fikcí a realitou, a proto
je meditace tak důležitá součást mého života. Jak je to pro ostatní,
záleží na nich. Má poslední kapitola v knize je více osobní, pro-
tože jde právě o meditaci. Bál jsem se, aby si lidé nemysleli, že
tvrdím, že meditace vyřeší všechny problémy. Může lidem pomoci
vyrovnat se se stresem, ale rozhodně to není lék na všechny pro-
blémy lidstva. 

Nemáte obavy, že se na vás lidé budou dívat jako na
moudrého muže nebo věštce a chtít po vás odpovědi na vše,
co je zajímá a trápí?

Ano, je to problém, protože na vše rozhodně nedokážu odpo-
vědět. Vím, že lidé chtějí, aby mezi nimi byl někdo, kdo jim dokáže
ve všem poradit. A to já rozhodně nejsem. Doufám tedy, že lidé
tuto knihu nebudou číst jako neomylný průvodce životem v 21.
století, spíše jako přehled možných otázek. Před debatou se
nemůžete dočkat odpovědí. Nejprve tedy musíme zahájit diskusi. 

(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

William Seward
Burroughs
NOVA EXPRESS 
Ve druhém svazku své „střihové“ trilogie nás William 
S. Burroughs ještě více vtahuje do hrozivě temného
světa nepředstavitelných bojů s přízračnými postavami
z galaktického podsvětí, jež mají jedinou touhu: zničit
náš svět a přetvořit jej v místo, proti němuž je peklo
rajskou zahradou. Zároveň demaskuje všechny ty para-
sitující instituce, korporace a správní rady, zrádce
humanity i cynické lháře – a vyzývá-li k aktivnímu odboji,
není to patetický apel, ale strohá výzva postavit se
hrozivé konspiraci. Burroughsova Nova Express je dnes
ještě aktuálnější než v době, kdy tyto temné vize
budoucnosti psal – jeho prorocké texty jsou totiž
především varováním, zároveň nesené výraznou a zcela
osobitou poetikou. Pohled do zrcadla, jež William
Burroughs nastavuje je možná děsivý, možná hrůzný,
rozhodně však pravdivý.

Přeložil Josef Rauvolf
Vázaná, 298 Kč, 208 stran, EAN 9788025729984, ISBN 978-80-257-2998-4

https://www.kosmas.cz/knihy/214159/nova-express/

Kateřina Blažková 
TYMIÁN Z OXARY
Podaří se obyčejné holce zachránit fantastický svět? 
V knížkách je možné všechno. O tom se Justýna už
brzy přesvědčí. Jednoho večera se v jejím pokoji
objeví kluk se jménem vonícím po tymiánu a žádá ji 
o pomoc. A to, co se stane pak, je vážně jízda: Přímo
do podmořské říše, kterou ve své knize stvořil spiso-
vatel Louskáček. Zemřel však před jejím dopsáním,
takže v knížkovém světě zavládl chaos a začalo se
šířit zlo. A napravit to má právě Justýna. Musí příběh
dokončit a dát mu řád. Než se tak ale stane, čeká ji 
i Tymiána nejedna těžká zkouška. Projdou začaro-
vanými stezkami, setkají se s mluvící mapou i jinými
podivuhodnými tvory, ocitnou se na hodinové hoře, 
v bitvě i na pláních časomírů. Vydejte se do Oxary 
s nimi! Stačí otevřít knížku a…

Kateřina Blažková ve své nové knize originálně propo-
jila fantasy žánr s reálným příběhem o potřebě
přátelství, o mezilidských vztazích a mateřské lásce. 

Ilustrace vytvořila Nanako Ishida, japonská výtvarnice žijící v Čechách. 

Vázaná, 256 stran, 298 Kč, EAN 9788025730096, ISBN: 978-80-257-3009-6

https://www.kosmas.cz/knihy/259088/tymian-z-oxary/
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Kniha Wendy Holdenové Sto zázraků 
o české cembalistce 
Zuzaně Růžičkové
je jednou z pěti nejlepších knih 
o hudbě roku 2019
Britský deník Financial Times vybral knihu Wendy Holdenové
Sto zázraků, pojednávající o životních osudech světoznámé

české klavíristky, cembalistky a hu-dební pedagožky Zuzany Růžičkové, mezi nejlepších pět knih
roku 2019 věnujících se klasické hudbě.
Kniha britské autorky a novinářky Wendy Holdenové provádí čtenáře více než půlstoletím života legendy české klasické hudby Zuzany Růžičkové.
Autorka shromáždila veškeré dostupné informace a rozhovory, které tato dáma poskytla, a z  jejího vyprávění tak plasticky vyvstává výjimečná osob-
nost ženy, která za druhé světové války prošla několika koncentračními tábory a zažila nelehká padesátá léta, ale navzdory všem těžkostem se jí
spolu s manželem, hudebním skladatelem Viktorem Kalabisem, podařilo svou celoživotní lásku k hudbě spojit s úspěšnou mezinárodní kariérou.
Proslula zejména jako interpretka děl Johanna Sebastiana Bacha, natočila přes třicet dlouhohrajících desek a její působení na světových koncertních
pódiích jí vyneslo přezdívku první dáma cembala.
Wendy Holdenová (*1961) napsala přes třicet knih, z nichž se
mnohé staly mezinárodními bestsellery. Několik let pracovala
jako editorka a novinářka v respektovaných periodicích, např. 
v Daily Telegraph. V současné době žije v anglickém Suffolku.
Tuzemským čtenářům se v roce 2016 dostal do rukou její
pozoruhodný román Narodili se, aby přežili. Dalším zajímavým
dílem Wendy Holdenové je také psychothriller I krása může zabí-
jet, inspirovaný českou sklářskou tradicí a milostným dramatem
české sklářky a anglického spisovatele z 80. a 90. let 20. století.

Wendy Holdenová: Sto zázraků, vydal Ikar, 432 stran,
doporučená cena 399 Kč.

https://www.knizniklub.cz/knihy/311766-sto-zazraku.html
Zakoupit můžete zde

Financial Times:
Wendy Holdenová
STO ZÁZRAKŮ –
mezi pěti nejlepšími
knihami o hudbě 
roku 2019

https://youtu.be/TMXG_gjc6SY

Více na videu



Zakoupit můžete zde:

Zakoupit můžete zde:

Zakoupit můžete zde:

R
o

z
h

o
v
o

r
 n

a
 d

a
lš

íc
h

 s
tr

a
n

á
c
h

R
o

z
h

o
v
o

r
 n

a
 d

a
lš

íc
h

 s
tr

a
n

á
c
h

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

https://www.kosmas.cz/knihy/171040/prichazim-ze-slunce/

https://www.kosmas.cz/knihy/177013/ami-chlapec-z-hvezd/

Bernadette von Dreien 

CHRISTINA
Kniha I.

Christině je sedmnáctlet a pochází  ze švý-

carského Toggenburgu. Narodila se s výraz-

ně rozšířeným vědomím, čímž se řadí k nové

generaci mladých evolučních myslitelů,

kteří lidskou existenci vnímají, popisují 

a prožívají jako komplexitu kvantových,

neuropsychologických a spirituálních jevů.

Bez námahy  a zcela přirozeně používá řadu

paranormálních vloh. 

V první knize vypráví její matka, Berna-

dette, Christinin příběh: o mimořádném

porodu, dětství a mládí.

Jsem tu, abych pomohla lidem rozšířit vědomí. Díky rozšířenému hori-
zontu mohou sami poznat, co dnes na této planetě není v  pořádku. Pak
budou schopni ve všech oblastech života vyvinout nová řešení a objevit
perspektivy, jež budou dlouhodobě úspěšné. Lidé ovšem mají svobod-
nou vůli. Vše záleží na jejich rozhodnutí.

– Christina von Dreien 

Flavio & Marcos Cabobianco: Přicházím ze Slunce 
Už od svých tří let rozvíjeli Flavio a Marcos myšlenky o životě na

mimozemských úrovních, teorie o struktuře Univerza, hmotě 

a antihmotě i o podstatě člověka. Jejich „vzpomínky“ otřásly do té

doby pevnými základy rodičovského pohledu na svět.

Enrique Barrios: Ami, chlapec z hvězd 
Za dva dny jsem knihu se šťastným úsměvem na rtech spolkla. Ami
nám ukazuje skutečný ráj a cestu do něj. Je  docela jednoduchá:
láska, láska, láska... Překrásná kniha pro děti i dospělé.

– Názor čtenářky 



WWW.ANCH-BOOKS.EU

V roce 1991 vydal vydal tehdy desetiletý Flavio Cabobianco
spolu s bratrem Marcosem knihu s názvem Vengo del Sol,
Přicházím ze slunce, v níž tvrdil, že je vyslancem hvězd 
a prožil už i jiné životy. Kniha se stala v Argentině best-
sellerem a byla přeložena do několika jazyků. Flavio se stal
mediální hvězdou a vystupoval v různých rozhlasových a
televizních programech. O dvacet let později se rozhodl
vydat svou knihu znovu a přijal návrh natočit dokument 
o  své rodině.

Na začátku natáčení je Flavio nespokojen se
záměry režiséra Manuela Abramoviche (Buenos
Aires, 1987). Pro něj je nemožné zaznamenat
historii jeho rodiny, aniž by ji změnil a jakkoli
upravoval. Flavio postupně zjišťuje, že jej film Solar
neukazuje jako geniálního spisovatele, ale spíše
jako osamělého mladíka se zraněnou duší. 
Netradiční dokumentární portrét o jednom nešťast-
ném dětství ve vleku rodičů? Psychologická studie
ambiciózního a k sobě nekritického mladého
muže? Nebo nelítostná přetahovaná mezi tvůrcem
a protagonistou o pomyslnou režisérskou židli? Ať
už je Solar tím, či oním, pochopíme, že dát kameru
z ruky nemusí být vždy ten nejlepší nápad. Jenže
co když je přepuštění autorských otěží jediná
cesta, jak zachránit film?  



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

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

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

Kdy jste si uvědomila, že Christina
je jiné dítě?

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

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

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

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

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

Zaznamenala jste také nějaké
negativní reakce?

Ani jednu. Ale pro někoho může být
obsah neuvěřitelný.

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

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

Christina patří 
k nové generaci

mentálně
nadaných,
evolučních

myslitelů, kteří
vnímají naši 

existenci jako
komplex kvantové

fyziky, 
neuropsychologie

a spirituality.



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

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

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

Jaké povinnosti na sebe Christina  bere?

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

chce přispět, i když
by to mohlo znít
moc pateticky. 
Nehledejte v tom
ani bezobsažnou
frázi. Lépe vyjádřit
to ne-dovedu.

Vy osobně věříte 
v život po smrti?

Ano, stejně jako
Christina, která po-
pisuje reinkarnační
proces v naší knize
lehkým způsobem,
aby byl pochopitel-
ný pro nejširší
vrstvy čtenářů.

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)

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

Protože jsme lidské
bytosti, učíme se

porozumět tomu,
co to znamená

měnit se láskou 
a skrze lásku, žít 

s pravdou a myslet
se svobodou.  



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

Enrique Barrios 

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

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

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

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

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



www.bhakti.cz
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Alexandra Kohoutová
SLOVA Z PEKLA

Výběr bizarních českých slov a slovních spojení navazuje na
populární instagramový účet s více než 20 tisíci sledujících.
Vystudovaná lingvistka v nich monitoruje ten nejbizarnější
jazykový paskvil, který lidé vypouštějí z úst. Jejímu hledáčku
neuniknou milovníci kávy, fotbaloví fanoušci, maminky z interne-

tových diskuzí ani manažeři z korporátů. Hlavním cílem knihy je pobavit a nastavit zrcadlo
tomu, jak mluvíme. Slovní hříčky, floskule a neologismy jsou doplněné o vtipné úlovky 
z fotobank a originální memes. Nechybí odborná předmluva ani doplňující komentáře 
k různým jazykovým jevům. Jedná se opravdu o díla ďáblova, nebo jsou pekelná slova
dokladem přirozeného vývoje jazyka? Pojďte si udělat vlastní názor.

Brožovaná, 96 stran, 299 Kč, EAN 9788088335481, ISBN 978-80-88335-48-1
V prodeji od 4. listopadu.

https://pointa.cz/project/7a12fb0e-6cc4-11e9-b0eb-001dd8b72061

Online nakladatelská služba Pointa má za
první rok fungování na kontě šestnáct vy-
daných knižních titulů, během letošního
listopadu a prosince jich do distribuce
vstoupí ještě čtrnáct. Pointa z nich vybírá
sedm žhavých novinek, a k tomu přidává
tipy na vánoční dárky rozdělené podle
kategorií: pro děti, pro mileniály, pro čte-
náře zralé i hloubavé, pro milovníky
poezie a pro ty, co mají raději obrázky.
Všechny knihy budou k dostání na 
e-shopu Pointy, ale i v tradičních knihku-
pectvích a jejich e-shopech.

www.pointa.cz

ŽHAVÉ NOVINKY 
NA PŘEDVÁNOČNÍM TRHU

Zakoupit možno zde



Eva Grestenbergerová
ZLO JE RODU MUŽSKÉHO
Představte si život v dokonalém míru. Bez nemocí, válek, násilí a strachu. Vítejte na
Kontinentu, v nejbezpečnějším státě v historii lidstva. Stačilo tak málo – svěřit budoucnost
ženám. Nepocházelo snad strašlivé zlo minulosti právě od mužů? Na Kontinentu jsou pod
přísným dohledem, sebemenší náznak agrese se v zárodku likviduje a většina žen muže
ani nevídá. Zdá se, že se není čeho bát… Do chvíle, kdy rovnováhu naruší násilná smrt
výstřední hlavy státu. Dystopický román o světě, kterému vládnou ženy, je prvotinou
nadějné české autorky.
Brožovaná, 384 stran, 299 Kč, EAN 9788088335245, ISBN 978-80-88335-24-5
V prodeji od 11. listopadu.

https://pointa.cz/project/0f4898c4-2f7f-11e9-aaa6-0a891f09afaa

David Teichmann
AMERICKÁ SPRCHA
„Rok au pairem v jižní Kalifornii“. Podtitul autobiografického románu mluví za vše. Dokáže
se David postarat nejen o sebe, ale především o Konora, Karissu, Krise a Karin, aniž by
mu explodovala kůra mozková? Kniha přináší neobyčejný příběh mladého muže, který se
ve svých 22 letech stal historicky prvním au pair mužského pohlaví v rodině Williamsových.
Se svérázným humorem vzpomíná na každodenní život se čtyřmi temperamentními dětmi
v jižní Kalifornii, ale čtenáře vezme i do Mexika, Las Vegas nebo na Havaj.
Brožovaná, 80 stran, 169 Kč, EAN 9788088335566, ISBN 978-80-88335-56-6
V prodeji od 21. listopadu.

https://pointa.cz/project/243f86f1-164a-11e9-8329-0a891f09afaa

Matěj Krejčí
DigiDetox
Digitálním médiím dnes věnujeme víc času než spánku. To, na co jsme dřív používali
rozum, za nás obstarávají počítače, chytré telefony, organizéry, navigace. Jak neztratit
kontrolu? Terapeut a lektor poskládal vědecká data, poznatky z psychologie a osobní
zkušenosti. V příručce s podtitulem „Jak na digitální minimalismus“ nabízí jedinečné know-
how i konkrétní nástroje ke zvládnutí digitální závislosti. „Pomáhám pochopit přemýšlení 
a chování spojené s digitálním světem,“ vysvětluje Matěj Krejčí. „Nechci zahodit telefon, ale
nastavit ho tak, aby byl prospěšný.“ 
Brožovaná, 240 stran, 289 Kč, EAN 9788088335429, ISBN 978-80-88335-42-9
V prodeji od 2. prosince.

https://pointa.cz/project/e44701ab-97e2-11e9-8fcf-001dd8b72061

www.pointa.cz
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Kateřina Lieskovská
SVOBODOMYSLNÁ
Životní příběh ženy, která prožila domácí peklo. Autobiografická kniha zachycuje autorčino
manželství s manipulátorem a psychopatem. Začíná společným odletem na Nový Zéland 
a postupně odhaluje příběh stupňující se psychické i fyzické šikany, ale nakonec také
hledání vnitřní síly. „Kniha je určena pro všechny, kteří jsou uvězněni v nešťastné životní
situaci a potřebují udělat radikální řez. Pro ty, kterým partner ubližuje, a možná mají pocit,
že jsou na celém světě úplně sami. A vlastně úplně pro každého. Protože každý z nás má
v okolí někoho, komu může dodat odvahu ke změně,“ říká Kateřina Lieskovská.
Brožovaná, 120 stran, 129 Kč, EAN 9788088335887, ISBN 978-80-883-3588-7
V prodeji od 2. prosince.

https://pointa.cz/project/8f00dc19-8f87-11e9-9d43-001dd8b72061

Sára Báchorová
AN(N)A.
Anna má skvělé rodiče, koníčky, spoustu přátel, první lásku. Jenže její idylku naruší Ana.
Není to nová kamarádka, ale anorexie, která ji postupně proměňuje v hromádku neštěstí.
Její život ovládne jídlo a počítání kalorií. Ana s sebou navíc přináší bulimii, deprese, lži 
a izolaci od okolí. Kniha osmnáctileté autorky o tom, kam až může zajít zdánlivě nevinná
dieta, čerpá ze skutečných událostí a nabízí autentický pohled na poruchy příjmu potravy.

Brožovaná, 168 stran, 179 Kč, EAN 9788088335641
V prodeji od 9. prosince.

https://pointa.cz/project/59bdca0e-6447-11e9-904a-001dd8b72061

Andrea Jakešová a Veronika Pourová
O VÝŽIVĚ
Srozumitelně podané informace o výživě, které jsou podložené vědeckými studiemi a ově-
řené praxí samotných autorek – nutričních terapeutek z poradny Ne hladu. Dozvíte se, jak
jednoduše vylepšit svůj jídelníček, jak rozumět složení a označení potravin a podle čeho je
vybírat, dočtete se, jak se vyznat v záplavě mýtů ve výživě, jak je rozeznat od ověřených
informací, a na závěr se dozvíte, jaké je úskalí většiny populárních diet prezentovaných na
internetu, které mají leccos společné.

Brožovaná, 160 stran, 359 Kč, EAN 9788088335689, ISBN 978-80-88335-68-9
V prodeji od 16. prosince.

https://pointa.cz/project/8fd649f5-725e-11e9-b0eb-001dd8b72061
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Ve slevě není kultura u po-
kladny, divadlo Spejbla 
a Hurvínka si za dvě vstu-
penky účtuje 440 korun,
žádná sleva se nekoná!
Představení Hurvínek mezi
osly, které je aktuálně na pro-
gramu zmíněného dejvic-
kého divadla, nechybí nic ze
zvukových, hudebních a ji-
ných efektů, výprava je
náročná, postav hodně, a di-
vadlo je pěkné, až na jedno
– na dětský smích, ten,
prosím, druhého listopadu
letošního roku v hledišti
nezazněl ani jednou!    
No nic, vrátím se tedy k jinému kul-
turnímu podniku, tentokrát pro dospělé,
který krátce předcházel Hurvínkovi 
a konal se v Památníku národního
písemnictví; ke konci se tam chýlila ko-
morní naopak bezplatná výstava v sále
Boženy Němcové s názvem Milan
Kundera (ne)ztracen v překladech.
Pro úplnost dodávám, že jde o výstavu
putovní a v Praze se konala ve dnech
od 26. 9. do 27. 10. letošního roku.   
Nejsem znalec díla Milana Kundery, leč
považuji tímto za nezbytné se se
čtenáři  podělit o své dojmy, zážitek byl
překvapující. Především výstava nic
příliš nového nepřinášela; zcela chy-
běly základní přehledně uspořádané
informace o významném autorovi
českého původu. Návštěvník, který
chtěl třeba jen vědět, kdy Milan Kundera odešel do Francie, kdy
byl (proti své vůli) zbaven československého státního občanství,
(před několika dny mu bylo vráceno české státní občanství)
hledal marně. Musel se sám domýšlet, odhadovat a dohledat,
kdy to tak mohlo asi být. Přínosné byly snad jen málo známé,
vtipné Kunderovy kresbičky. Zato nejhorší ze všeho byly závažné
gramatické chyby, které se v hojném počtu objevily zejména 
v citátech francouzských překladů z jeho knih; zmiňuji se jen 
o některých z nich, protože platí, že není třeba vypít celý sud,
stačí doušek, abychom věděli, že víno je kyselé. Hned v To-
tožnosti ve větě On n´aurait pas pu trouver miex, místo
správného mieux, následuje l´epoque, správně l´époque, další
chyba byla o kousek dál ve výrazu l´après- gierre, místo
správného (…) guerre. Další hrubka na sebe nenechala dlouho
čekat (…) d´autres grand mots, kde přídavnému jménu chyběl
znak množného čísla „s“, tedy správně  grands mots.  V jiné
větě byla zase hrubá chyba v 2. os. j. č. slovesa „faire“, správně
… que tu fais, nikoliv fait, stejně tak není obsédéé, ale je 

obsédée.  A na závěr ještě
nepříjemný laps ve větě Vat e
coucher!, správně Va-te
coucher! Pokračovat bych
mohla i déle. Opravdu
chmurné. Jako autor výstavy
(nikoliv kurátor?!) je uveden
ředitel MZK prof. PhDr.
Tomáš Kubíček, Ph.D.
V té věci jsem upozornila
Památník národního písem-
nictví, obratem přišla odpo-
věď v tom smyslu, že
Památník jen poskytl prostor,
a další se ho netýká!  
Zvláštní, logicky z toho plyne,

že výstavní sál je za pronájem k dis-
pozici čemukoliv; obsah a provedení
– nezajímá! Varováním už přece
mohla být nedávná výstava o sv.
Václavu v Národní galerii, ta přece
skončila v auditech, sporech a vá-
žných problémech. Pokud si vzpo-
mínám, tak zakopaný pes byl 
i v pražské výstavě o Oscaru Ko-
koschkovi, za kterou si pan Fajt
nechal vyplatit – řekněme – ne-
zvykle vysokou odměnu.  U výstavy
Milan Kundera (ne)ztracen v pře-
kladech to tak určitě nebylo, zato
lhostejnost byla velká. A dokonce 
i autor výstavy mi napsal, podobně
jako Památník, že za chyby může
někdo úplně jiný, a že panel, který
by uvedl alespoň základní informace
o Milanu Kunderovi, nemohl být in-

stalován s  ohledem na památkově chráněný prostor. Jiné panely
být instalovány mohly, ale tento ne. Také zvláštní. Stejně zvláštní
je, že autor výstavy francouzské texty (jak plyne z dopisu) patrně
vůbec neviděl, a to přece nelze považovat za vysvětlení, protože
mu jistě (i skromné) finanční prostředky dovolily, aby – pokud
sám není s to chyby rozpoznat, aby korekturu svěřil někomu
jinému a výsledek zkontroloval ve spolupráci s odborníkem. Toť
přece základní povinnost autora výstavy, nebo se pletu? 
Uvedená „díla“, byť velice nesourodá, mají společný jmenovatel
– kulturu; tu, která je určena nejmenším, ovládlo vyprázdnění 
a tvůrčí neschopnost. A výstavu pro dospělé ovládla zase ne-
dbalost.  Jakési zlevnění, výprodej hodnot a snahu vše obrousit,
zaktualizovat, popřípadě změnit na výrobní linku platí – až na
výjimky – skoro všude.  A tak hrozí, že brzy se s Hurvínkem vy-
dáme do Oslova společně. A pak bude na sto procent platit –
řečeno s Milanem Kunderou: A Nikdo se nebude smát.  

Ladislava Chateau, publicistka, esejistka

Kultura ve slevě


