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Christopher Moore
NEJHLOUPĚJŠÍ ANDĚL
Svátky se vkradly do Borové Zátoky jako ztělesněná
vánoční vlezlost: táhly za sebou řetězy, světýlka a ozdoby, vydechovaly vůni vaječňáku, čpěly borovicí a jako
omrzliny od dlouhého vysedávání pod jmelím kolem
sebe šířily úděsně slavnostní atmosféru.
Byl předvečer (no spíš předtýden) Vánoc a všichni obyvatelé městečka Borová Zátoka v Kalifornii zuřivě
nakupovali, balili dárky, sebe na cesty a všeobecně se
dostávali do té správné nálady.
Zdaleka ne všichni byli šťastní: malý Joshua Barker
zoufale toužil po vánočním zázraku. Ale Josh si byl
naprosto jistý, že právě viděl, jak Santa dostal po hlavě
rýčem, a tak se ten sedmiletý kluk urputně modlil:
Prosím, Santo, vstaň z mrtvých.
Ale počkat! Opodál právě poletuje archanděl Raziel,
který přišel na Zem hledat dítě, jehož přání není splnitelné lidskými silami. Náš anděl se bohužel nepyšní zrovna
nejostřejší svatozáří, a než stihnete říct „rolničky, rolničky“, celou svou posvátnou misi totálně zvoře a uvrhne obyvatele Borové Zátoky do nepředstavitelného vánočního chaosu.
Přeložil Tomáš Jeník
Vázaná, 296 stran, 299 Kč, ISBN: 978-80-7553-745-4, EAN: 9788075537454
Zakoupit můžete zde
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Vánoce přilézají
Svátky se vkradly do Borové Zátoky jako ztělesněná vánoční vlezlost:
táhly za sebou řetězy, světýlka a ozdoby, vydechovaly vůni vaječňáku, čpěly borovicí a jako omrzliny od dlouhého vysedávání pod
jmelím kolem sebe šířily úděsně slavnostní atmosféru. Borová Zátoka
nasoukala celou svou pseudotudorovskou architekturu do sváteční
nádhery – barevné svíčky poblikávaly na všech stromech podél
Cypřišové ulice, umělý sníh tvořil závěje v rozích výlohy každého
krámu, miniaturní svítící Santové a obří svíce se houpali na všech
pouličních lampách. Borová Zátoka
se prostě otevřela nájezdu
turistů z Los Angeles, San
Franciska a Central Valley, kteří se sem hrnuli
v touze najít ten pravý,
smysluplný okamžik vánoční komerce. Borová
Zátoka, ospalé městečko
na kalifornském pobřeží –
spíš takové městečko pro
panenky, kde najdete
víc galerií než benzinek
a víc degustačních sklípků než
železářství –, před nimi ležela jako opilá
královna plesu a Vánoce byly na spadnutí,
chybělo už jen pět dní. Vánoce se blížily – a s Vánocemi letos přijde
Dítě. Obojí nezměrné a neodolatelné a kouzelné. Borová Zátoka
počítala jen s jedním z nich. Což neznamená, že se místní nedokázali
vcítit do ducha Vánoc. Ty dva týdny před Vánocemi a po nich nabízely
vítaný příliv peněz do městské kasy, od letních turistických hodů
notně vyhladovělé. Každá servírka oprášila santovskou čepici a připínací sobí paroží a dvakrát překontrolovala, jestli má v zástěře
opravdu zastrčené čtyři píšící propisky. Recepční v hotelech se obrnili
a duševně připravili na vlnu změn rezervací za pět minut dvanáct
a pokojské vyměnily normální osvěžovače vzduchu, páchnoucí po
dětském zásypu, za slavnostnější smrad borovic a skořice. V místním
butiku přišpendlili ceduli Sváteční exkluzivita na příšerný sobí svetr
a desátý rok po sobě ho vystrčili do výlohy. Jeleni, Losi, Zednáři
a VZV, což byla v podstatě stejná banda ožralých staříků, zuřivě chystali každoroční vánoční přehlídku na Cypřišové, jejíž letošní téma
znělo Vlastenectví na korbě pickupu (hlavně proto, že to bylo téma na
čtvrtého července a všichni ještě pořád měli potřebné rekvizity).
Spousta lidí z Borové Zátoky se dokonce nabídla, že bude ve dvouhodinových šichtách šestnáct hodin denně postávat s kotlíky Armády
spásy před poštou a supermarketem. Navlečení v červených oblečcích s falešnými plnovousy řinčeli zvonci, jako by si šli pro zlatou ve
slintu na Pavlovově olympiádě.
„Naval drobáky, ty hamižnej parchante,“ povídá Lena Marquezová,
která měla to pondělí, pět dní před Vánocemi, právě službu u kotlíku.
Lena pronásledovala místního zlého developera Dalea Pearsona
přes parkoviště k jeho pickupu a pokoušela se mu vyzvonit díru do
hlavy. Když šel do krámu, kývl na ni a řekl: „Stavím se cestou zpátky,“
ale když se osm minut poté vynořil z obchodu se sáčkem zeleniny
a pytlíkem ledu, proletěl kolem jejího kotlíku, jako by v něm škvařila
sádlo z tlustých zadků stavebních inspektorů a on chtěl před tím
smradem utéct. „Neříkej mi, že si nemůžeš dovolit pustit pár babek

pro pár míň šťastných lidí.“ Obzvlášť hlasitě mu zařinčela zvoncem
těsně u ucha a on se otočil, přičemž se po ní asi v úrovni pasu ohnal
pytlíkem s ledem. Lena uskočila zpět. V osmatřiceti byla štíhlá, snědá, měla elegantní šíji a linii zad připomínající tanečnici flamenca.
Dlouhé černé vlasy měla po stranách santaclausovské čepice stočené do vrkočů à la Princezna Leia. „Nemůžeš se ohánět po Santovi!
To je špatné z tolika důvodů, že je ani nestihnu vyčíslit.“ „Myslíš
vypočítat,“ opravil ji Dale. Měkké světlo zimního slunce se zalesklo na
korunkách, které si zrovna nechal nasadit na přední zuby. Bylo mu
dvaapadesát, měl téměř úplně holou hlavu a tesařská ramena, která
zůstala široká a svalnatá, přestože mu pod nimi vyrostl
úctyhodný pivní mozol. „Prostě je to
špatné. Jsi mizera – a lakomec.“
S těmi slovy mu Lena strčila zvonec zase až k uchu a zatřepala
s ním, jako když teriér ve slušivém červeném kabátku
cupuje na kusy kvičící
měděnou krysu. Dale
sebou při tom zvuku trhl
a máchl pětikilovým pytlem ledu v širokém
oblouku, přičemž zasáhl
Lenu na solar plexus takovou silou, až o několik kroků couvla a zalapala po dechu. A tehdy
dámy v OBLINÁCH zavolaly policii – no, vlastně policajta. OBLINY
bylo ženské fitness centrum, které sídlilo na tak příhodném místě nad
parkovištěm supermarketu, že jeho členky mohly přímo z rotopedů
a šlapadel sledovat, kdo vchází a vychází z obchodu, aniž měly pocit,
že někoho aktivně šmírují. A tak se to, co pro šest z nich začalo jako
chvíle čirého veselí a mírného vzedmutí hladiny adrenalinu, když Lena naháněla Dalea po parkovišti, rychle změnilo v pořádný šok, když
se ten zlý developer ohnal po latinskoamerické Santince sáčkem
s kostkami ledu. Pět z těch šesti ani nevzdechlo a nenechalo se
vyvést z rytmu, ale Georgia Baumanová – ta si v tu chvíli nastavila
rotoped na závratných třináct kilometrů v hodině, protože se snažila
shodit aspoň šest sedm kilo, aby se vešla do přiléhavých koktejlových
šatů s červenými flitry, které jí manžel koupil v záchvatu sexuálního
idealismu – se svalila po zádech z rotopedu a přistála v pestrobarevném elasťákovém klubku studentů jógy, kteří cvičili na
žíněnkách za ní. „Au, moje prdelová čakra!“ „To je tvoje základní
čakra!“ „Bolí to jak moje prdel.“ „Viděli jste to? Skoro ji srazil na zem,
chudinku!“ „Neměli bychom se jít podívat, jestli se jí něco ne stalo?“
„Někdo by měl zavolat Thea.“ Cvičenci jako na povel vyklopili
véčkové mobily, vypadali v tu chvíli jako Tryskáči, když současně
vystřelí čepele nožů a ve scéně s válkou pouličních gangů ve West
Side Story si tančí pro smrt. „Proč si vlastně toho chlapa brala?“ „Je
to strašnej blbec.“ „Dřív dost pila.“ „Georgie, jsi v pořádku, zlato?“
„Dovolám se Theovi, když vytočím 911?“ „Ten hajzl si prostě odjede
a nechá ji tam.“ „Měli bychom jí jít pomoct.“ „Mám na tom předplacených ještě dvanáct minut.“ „V tomhle městě je fakt příšerný
signál.“ „Já mám Theovo číslo na rychlé předvolbě. Kvůli dětem. Já
mu zavolám.“ „Koukněte na Georgii a holky. Vypadá to, jako by hrály
twister a popadaly.“
„Haló, Theo. Tady Jane z OBLIN. Jo, no, právě jsem se tady dívala
z okna a všimla si, že by mohl být nějaký problém naproti u krámu.
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No, nechci se do toho míchat, ale řekněme, že jistý podnikatel praštil
jednoho ze Santa Clausů od Armády spásy pytlem ledu. Dobře, takže
budu vyhlížet tvoje auto.“ Zaklapla telefon. „Hned tu bude.“ Mobilní
telefon Theophila Crowea zahrál osm tónů Tangle Up in Blue, znělo
to dost protivně elektronicky, asi jako sbor much domácích v předsmrtné křeči nebo jako když Jiminy Cricket krká hélium nebo… vždyť
víte, no… Bob Dylan. Každopádně než se mu podařilo telefon otevřít
a hovor přijmout, věnovalo mu pět lidí v zahrádkářské sekci supermarketu sadu tak vražedných pohledů, že mu z nich div neuschla
roketa v košíku. Zakřenil se na ně, jako by chtěl říct – sorry, lidi, já to
taky nesnáším, ale co mám dělat? Hovor přijal s formálním „strážník
Crowe“, aby všem ukázal, že se tam jen tak nefláká, že je ZÁKON.
„Na parkovišti supermarketu? Fajn, hned jsem tam.“ Páni, to se šiklo.
To byla jedna z nejlepších stránek práce strážce zákona v městečku
s pouhými pěti tisíci obyvateli – nikdy jste to neměli k místu činu
daleko. Theo zaparkoval nákupní vozík na konci uličky, protáhl se
kolem pokladen a vyšel automatickými dveřmi na parkoviště.
(Vypadal jako kudlanka nábožná v džínách a flanelu, dva metry,
osmdesát kilo, a znal jenom tři rychlosti – šourání, lehký poklus
a postávání.) Venku uviděl Lenu Marquezovou, jak se ohýbá v pase
a snaží se popadnout dech. Její exmanžel Dale Pearson zrovna
nasedal do masivního pickupu s náhonem na všechna čtyři kola. „Hej,
Dale! Počkejte!“ křikl na něj Theo. Ujistil se, že Lena má jenom
vyražený dech a bude v pořádku, teprve potom se obrátil na podsaditého podnikatele, který se zastavil s jednou nohou na stupátku, jako
kdyby chtěl nasednout a odjet, jakmile auto trochu vychladne. „Co se
to tady dělo?“ „Ta kráva pitomá mě praštila tím svým zvoncem.“ „To
není pravda,“ vypravila ze sebe Lena. „Mám hlášení, že jste ji udeřil
pytlem ledu, Dale. To je napadení.“ Dale se kolem sebe rychle rozhlédl a všiml si hloučku ženských, které se nahoře v tělocvičně lepily
na sklo. Všechny uhnuly pohledem a zamířily k nejrůznějším strojům,
na nichž cvičily, když celý incident začal. „Tak se jich zeptej. Řeknou
ti, že mi ten zvonec div nevrazila do hlavy. Jenom jsem se v sebeobraně ohnal.“ „Tvrdil, že přispěje, až bude odcházet z krámu, ale
neudělal to,“ prohlásila Lena, která konečně popadla dech. „Jako
kdyby podepsal smlouvu o smlouvě budoucí. A nedodržel ji. A já ho
nepraštila.“ „Vždyť je to vypatlaná magorka.“ Dale to prohlásil, jako
kdyby oznamoval, že je voda mokrá – prostě něco, co každý ví.
Theo se díval z jednoho na druhého. Už s těmi dvěma měl co do
činění, ale doufal, že je to minulost, když se před pěti lety rozvedli.
(Dělal strážníka v Borové Zátoce už čtrnáct let – zažil na vlastní kůži
špatná období spousty manželských párů.) Prvním pravidlem v případě domácího násilí bylo oddělit strany sporu od sebe, ale to už se
zjevně stalo. Od Thea se čekalo, že bude nestranný, ale on zkrátka
měl slabost pro magorky – jednu si ostatně vzal –, a tak se rozhodl
vynést rozsudek a zaměřil se na Dalea. A mimoto, ten chlap byl
pěknej parchant. Theo poklepal Leně na rameno a přiklusal k Daleovu pick upu. „Ztrácíš čas, hipíku,“ zavrčel Dale. „Padám odsud.“
Vlezl do auta a zavřel za sebou dveře. Hipíku? blesklo Theovi hlavou.
Hipíku? Culík si ustřihl už před spoustou let. Přestal nosit birkenstocksky. Dokonce přestal i hulit trávu. Jak si tenhle chlap dovoluje říkat mu
hipíku? Hipíku? opakoval si v duchu, a potom nahlas: „Tak hele!“ Dale
nastartoval a zařadil rychlost. Theo se postavil na stupátko, naklonil
se nad přední sklo a začal na něj poklepávat čtvrťákem, který vylovil
z kapsy džínů. „Neodjíždějte, Dale.“ Ťuk, ťuk, ťuk. „Jestli odjedete,
nechám na vás vydat zatykač.“ Ťuk, ťuk, ťuk. Teď už byl Theo pěkně
naštvaný – tím si byl naprosto jistý. Ano, teď to byl zcela jistě vztek.

Dale přehodil automat na parkování a stáhl elektricky ovládané
okýnko. „Co je? Co chceš?“
„Lena vás chce obvinit z napadení – možná napadení smrtící zbraní.
Myslím, že byste si měl ten odjezd radši rozmyslet.“ „Smrtící zbraní?
Byl to pytlík s ledem.“ Theo potřásl hlavou a afektovaným, rozladěným tónem vypravěče kontroval: „Pětikilovým pytlem ledu.
Představte si, Dale, jak pustím v soudní síni porotě před očima
pětikilový kvádr ledu na zem. Slyšíte to? Umíte si představit, jak
sebou porotci trhnou, až pětikilovým ledovým kvádrem rozšmelcuju
meloun na stole vašeho obhájce? To že není smrtící zbraň? ‚Dámy
a pánové porotci, tento muž, tento zpustlík, tento násilník, tento
s prominutím kočičími výkaly napěchovaný kus chlapa udeřil bezbrannou ženu – ženu, která z dobrého srdce vybírala peníze pro
chudé, ženu, která jen…‘“ „Ale tohle není žádný ledový kvádr, je to!”
Theo varovně vztyčil ukazováček. „Už ani slovo, Dale, dokud vám
nepřečtu práva.“ Theovi bylo jasné, že se Daleovi dostal na kobylku
– developerovi vystouply žíly na spáncích a jeho holá hlava začínala
rudnout. Tak hipík, jo? „Lena na vás podá trestní oznámení, nemám
pravdu, Leno?“ Lena mezitím došla až k autu. „Ne,“ odpověděla.
„Kurva!“ sykl Theo – vyklouzlo mu to dřív, než se stačil ovládnout. Měl
to tak pěkně rozjeté. „Vidíš, jaká je,“ ozval se Dale. „Teď lituješ, že
nemáš po ruce pytel s ledem, co, hipíku?“
„Jsem strážce zákona,“ oznámil mu Theo a v duchu si usilovně přál,
aby měl pistoli nebo tak něco. Vytáhl z peněženky pouzdro
s odznakem, ale potom usoudil, že na to, aby se Daleovi prokazoval,
je trochu pozdě, jelikož ho zná už skoro dvacet let. „Jo, a já jsem
Jelen,“ odsekl Dale s větší dávkou hrdosti, než bylo na místě.
„Zapomenu na to, když mi do kotlíku hodí sto dolarů,“ ozvala se Lena.
„Ses snad zbláznila, ženská.“ „Jsou Vánoce, Dale.“ „Di do prdele
i s Vánocema!“ „Hele, Dale, tohle snad není nutné,“ vložil se do slovní
přestřelky Theo, z něhož se rázem opět stal strážce pořádku. „Můžete
si rovnou vystoupit z auta.“ „Padesát babek do kotlíku a může si táhnout,“ licitovala Lena. „Je to pro potřebné.“ Theo se prudce otočil
a podíval se na ni: „Nemůžeš přece smlouvat o výši dobrovolného
příspěvku. A navíc jsem ho měl už skoro na lopatě…“ „Sklapni,
hipíku,“ okřikl ho Dale. A potom povídá Leně: „Dostaneš dvacet
a potřebný se můžou jít klouzat. Můžou si sehnat práci jako my ostatní.“ Theo si byl jistý, že má ve volvu pouta – nebo že by zůstala doma
na pelesti postele? „Takhle to ne…“ „Čtyřicet!“ vykřikla Lena.
„Platí!“ souhlasil Dale. Vytáhl z peněženky dvě dvacetidolarovky,
zmuchlal je a vyhodil z okýnka, takže se Theovi odrazily od hrudi.
Zařadil zpátečku a začal couvat. „Okamžitě zastavte!“ poručil Theo.
Dale srovnal kola a vyrazil pryč. Když velký červený pickup míjel
Theovo o dvacet metrů dál zaparkované volvo, vylétl z okénka pytel
ledu a roztříštil se o jeho zadní dveře. Parkoviště zasypala sprška
ledových kostek, ale na autě nezůstalo ani škrábnutí. „Veselé
Vánoce, ty psychopatická krávo!“ zařval Dale z okýnka, když zahýbal
na hlavní. „A šťastný nový rok! Hipíku!“ Lena zastrčila zmuchlané
bankovky do svého santovského převleku, dívala se za mizejícím
pickupem a mačkala přitom Theovi rameno. „Díky, žes mě zachránil,
Theo.“ „O nějaké záchraně nemůže být řeč. Mělas ho obvinit.“ „Nic mi
není. Stejně by se z toho vyzul – má skvělé právníky. Věř mi, tohle
vím. A navíc mám čtyřicet babek!“ „Tomu říkám vánoční nálada,“
poznamenal Theo a nedokázal se ubránit úsměvu. „Vážně ti nic
není?“ „Je mi fajn. Není to poprvé, co mu ruply nervy.“ Poklepala si na
kapsu santaclausovského převleku. „Aspoň že to bylo k něčemu
dobré.“ ...
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Všichni andělé si nejsou rovni. Třeba Raziel je
vyslovený smolař a tohle není poprvé, kdy má
špatné výsledky. V knize Nejhloupější anděl pošle
Bůh Raziela do útulného městečka Pine Cove
v Kalifornii (v českém překladu Borová Zátoka),
aby malému chlapci splnil vánoční přání, na které
lidské síly nestačí. Ale ani Raziel si s tím neví rady
a způsobí mezi obyvateli značný chaos a čtenářům pomůže objevit jednoho z nejzábavnějších
amerických vypravěčů.
Proč jste se rozhodl psát a co předcházelo vydání první knihy?
Jednoho dne jsem vezl svého syna Tylera do školy a vyprávěl mu
další příběh o tom, jaké to bylo vyrůstat na Floridě. Ani jsem si
neuvědomil, že už ho mnohokrát slyšel. Řekl mi: „Tati, ty umíš tak
poutavě vyprávět, že mi ani nevadí, že už snad všechnom znám. Měl
bys napsat knihu, ať z toho mají také něco ostatní.“ Následující den
jsem se posadil k počítači a nastínil obrys svého prvního románu.
Do Nejhloupějšího anděla jste přivedl některé postavy z dřívějších románů. Co vás k tomu vedlo?
Věděl jsem, že kniha bude ve srovnání s jinými mými díly kratší, už
proto, že jsem s ní počítal na vánoční trh. A tím, že jsem se vrátil
k některým postavám, jsem si ulehčil práci. Už měli svou historii
a určitou dimenzi. A už jsem je znal a už žili v Pine Cove. Chtěl jsem
ukázat, jak funguje život na malém městě a Vánoce vytvářejí podle
mě dokonalý mikrokosmos maloměsta.
Jak byste charakterizoval příběhy, které píšete?
Nevím. Nějakým způsobem jsem si udělal pověst tím, že pro mě není
problém vystoupit z žánru.
Jediná věc, na které mi opravdu záleží, je to, že mé vyprávění musí
být zábavné a abych dokázal čelit nudě, vymyslím si něco
nadpřirozeného.
Zdá se, že humor není moc v beletrii zastoupen. Je tu poptávka,
ale není nabídka.
To je pravda. Nevychází mnoho vtipných knih. Proč? Nevím. Možná
je těžké je napsat. Nebo to vyžaduje určitou dovednost a lidé
s takovouto schopností pracují v televizi a ve filmu, kde si více
vydělají. Sám píšu humorné knihy proto, že si přeji, aby jich bylo víc.

Žádám i čtenáře, aby mi poslali náměty. Přečtu si je, a pokud se mi
líbí, umístím je na svůj web. Mám celou stránku „Chrisovy výběry:
Knihy, které si chcete přečíst.“
K mým autorům, nad jejichž knihami se pobavím, patří: – Douglas
Adams, Tom Robbins, Kurt Vonnegut a ještě pár dalších.
Přeji si, aby lidé, kteří hledají v knihách humor, sáhli i po těch ode mě.
Třeba zrovna tento rozhovor je nasměruje…
Na svém webu uvádíte seznam povolání, které jste vykonával,
než jste se stal spisovatelem: pokrývač, pojišťovací agent, DJ ...
Jakou hudbu jste hráli?
Alternativní rock and roll. To bylo na konci osmdesátých let. Měl jsem
slabost pro britské zpěváky. Byl mezi nimi například Richard Butler
z The Psychedelic Furs. A kluci jako Robbie Robertson a U2.
Působil jsem v rozhlase a snažil se být opravdu pozitivní. Dával jsem
přednost nočnímu vysílání a plnil nejrůznější přání. Třeba volal
posluchač: „Právě mě opustila žena. Zahráli byste mi Neila Younga.“
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Christopher Moore je autorem patnácti románů,
včetně mezinárodních bestsellerů, Lamb, A Dirty
Job, You Suck a Secondhand Souls (2015).
Chris se narodil v Toledu v Ohiu a vyrostl v Mansfieldu v Ohiu. Jeho otec byl dálniční hlídač a matka
prodávala v obchodním domě. Navštěvoval Ohio
State University a Brooks Institute of Photography
v Santa Barbara. Když mu bylo 19 let, přestěhoval
se do Kalifornie a žil na centrálním pobřeží až do
roku 2003, kdy se přestěhoval na Havaj.
Před vydáním svého prvního románu v roce 1992
pracoval jako pokrývač, prodavač potravin, noční
auditor hotelu a pojišťovací makléř, číšník, fotograf
a DJ rock. Chris čerpal ze všech těchto pracovních
zkušeností při tvorbě postav svých knih. Když
nepíše, oblíbil si Chris plavit se po oceánu, potápět
se, fotografovat a malovat.

Lidé vycítili, že nabízím hudbu s pozitivními emocemi, proto se na mě
často obraceli….
Do svých románů často zasazujete hrdiny různých povolání:
piloti, vědci, mořští biologové… Která profese se vám popisovala nejlépe?
Skvělý byl výzkum mořských biologů. Napsal jsem o tom knihu
Nestačilo být s úžasnými lidmi a sledovat jejich práci, ale musel jsem
přečíst i hromadu odborných knih. Ale to není jen můj případ. Třeba
Tom Clancy může vyhodit do vzduchu celou zemi, když má po ruce
spousty literatury.
Všechna povolání, která jsem osobně dělal, jsem popsal ve svých
prvních třech knihách. Když jsem psal čtvrtou, byl hlavní postavou
pilot. A tady mi osobní zkušenost chyběla. Proto jsem si vzal lekce
létání, strávil s piloty hodně času a zjišťoval, jak mluví a jaké jsou
jejich priority.
Hodně pracujete detaily, protože ty dodávají knize věrohodnost.
Ano, a hodně se přitom sám pobavím. Mořští biologové byli určitě
nejzábavnější. Ale při osvojování pilotáže jsem si také užil hodně
legrace. Naučil jsem se létat s vrtulníkem natolik, abych se dostal do
vzduchu, s přistáním to už ale bylo horší. Můj otec se věnoval
vymáhání práva, jeho zkušenosti se mi hodí, když popisuji práci policie. Snažím se hodně mluvit s lidmi. Hodilo se mi to, když jsem psal
knihu, v níž jsem celou vesnici Pine Cove zbavil antidepresiv.
Do posilovny jsem chodil s chlapem, který byl diagnostik v nedaleké
nemocnici, takže věděl hodně o psychotropních drogách. Čtyřicet pět

minut denně jsem ho griloval. „Tak co se stane, když jim dáte drogy?”
Ale to není všechno, co jsem si musel osvojit. Třeba jsem potřeboval
vědět, jak ukrást Boeing 747, což jsem pak použil v jednom svém
románu. Když jsem se to chtěl dovědět, vzpomněl jsem si na pilota,
který mi kdysi řekl, že pokud budu někdy potřebovat něco vědět
o létání, ať mu napíšu. Poslal jsem mu mail s prosbou, ať mi poradí,
jak ukrást Boeing 747. Odpověděl mi, že musím udělat to, a tohle …
V té době to nebylo citlivé téma a odpověď mailem vypadala neškodně.
Velmi těžko se už hledá námět, který by nebyl zpracován.
Uvědomujete si to?
Jistě, ale k tématu lze přistupovat i jinak, a tím být první. Před takovou
výzvou jsem stál, když jsem se chystal napsat román Lamb: The
Gospel According to Biff, Christ's Childhood Pal (2002).
Nebyl jsem zběhlý v Bibli víc než většina lidí. Ale když jsem se dočetl,
že téměř třicet let Kristova života je zahaleno záhadou, napadlo mě
zabývat se tím. Šlo o to zaznamenat nejen chybějící roky, ale učinit to
vtipným a důvěryhodným způsobem. Byla to velká výzva, nejtěžší
věc, kterou jsem se kdy pokusil udělat.
Jak vypadala vaše práce?
Chtěl jsem vyprávět příběh, učinit ho zábavným, a přitom nikoho
nenutit ke změně názoru nebo dokonce zapochybovat o své víře.
Předpokládal jsem, že čtyři evangelia jsou pravdivá a Ježíš je tím, co
se v nich dočteme. Nezáleží na tom, zda tomu věřím; tak jsem definoval postavu. Ale celá hromada věcí není vysvětlena nebo nedává
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smysl, tak jsem se snažil je pochopit. Chtěl jsem jen odhalit tajemství
tohoto mimořádného příběhu.
Jakmile jste přijal nápad doplnit dosud neznámě roky Ježíšova
života, bylo logické to učinit prostřednictvím jeho nejlepšího
přítele…
Kniha byla inspirována scénou z Bulgakova románu Mistr a Markétka.
Autor v něm popisuje soud s Ježíšem z pohledu Piláta Pontského. Je
to příběh, o němž jsme všichni slyšeli tisíckrát, ale když jsem to četl,
myslel jsem si, že se to děje právě teď. Najednou to bylo reálné, což
jsem si nikdy předtím neuvědomil. A tehdy mě napadlo, že bych mohl
také vytvořit příběh, o němž nebudou pochybnosti, že je skutečný.
Zjistil jsem, v kterém domě žil, v kterém patře a jaký vedl každodenní
život. A je to skvělý příběh. Představte si převzít odpovědnost za to,
že jste synem Božím. Představte si odpovědnost za to, že jste
nejlepším přítelem Božího syna…

Ježíš nebo „Joshua“, jak mu říkáte v knize, má lidskou podobu,
nebál jste se toho?
Jen jsem se držel toho, co řekl, a pak jsem z něj udělal člověka. Jeho
oběť by nic neznamenala, pokud by byl bůh. Snažil jsem se být věrný
duchu jeho laskavosti a dívat se na věci logicky. Proč by měl existovat Nový zákon? Protože pomstychtivý bůh Starého zákona možná
jednoho dne vstal a řekl: „Páni, opravdu bych se takhle neměl chovat.
Bylo to ode mě trochu dětinské, chtít ovládnout celou populaci. Pak
se dozvíte o vztahu Židů k Bohu, který se liší od toho, jak ho vnímají
křesťané. Je to obousměrná ulice s Židy: Vybral nás, takže má určitou
odpovědnost.
Hledal jsem kořeny antisemitismu, a našel je v Janově evangeliu
a vrcholí smrtí milionů lidí.
Kolik lidí byste v ideálním případě chtěl oslovit svými knihami?
Chci oslovit každého, kdo rád čte. Mým cílem je mít v knize něco, co
by se dotklo každého a o čem je ochoten přemýšlet.
(Ze zahraničních pramenů)
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Karel Cubeca
VYMĚŘENÝ ČAS
Sny o dokonalém světě berou za své, když planeta přichází o magnetosféru a stává se smrtící
pastí. V nastalém chaosu ukrývá profesor svoji
dceru Karru do odlehlého vězení, kde nastoupí
na pozici psycholožky. Poté co i sem prosáknou
informace o kritické situaci, nezbývá než vytvořit nesourodou skupinu, která se vydá na dobrodružnou cestu za záchranou života. Někdo má
ale snahu výpravu překazit, podezření padá na
každého.
Vázaná 384 stran, 319 Kč,
ISBN 978-80-7633-166-2
Zakoupit můžete zde
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1. díl
ZPRÁVY
Mars, 1659 let, 2 měsíce a 17 dnů před zánikem civilizace
Zpráva z tisku:
Vědci po dlouhodobém výzkumu pomocí genealogických grafů
a s nimi spojených algoritmů dospěli k jednoznačnému závěru:
Demonstrací výsledků, dosažených použitím genotypových dat
získaných od současných žijících jedinců, propojených s informacemi o jejich současných i historických genealogických vztazích, se po
dařilo rekonstruovat významné části genomu jejich jediného předka. Získali a ověřili dostatečné množství chromozomálních
fragmentů spojených s tímto jedinečným dědictvím po našich předcích, aby po dalších genetických analýzách, ověřeních
a genealogických kontrolách dokázali, že všichni pocházíme z jedné
jediné matky. Toto zjištění část vědců odmítá, část je s nadšením
podporuje.
Mars, 502 let, 3 měsíce a 12 dnů před zánikem civilizace
Zpráva z tisku:
Společnost je od nepaměti rozdělena na ty, kteří táhnou lidstvo
vpřed, a na ty, kteří je strhávají ke stagnaci a rozpadu. Brzdí
rozvoj překrucováním faktů, strašením nevědomých a jalovým řečněním o rizicích, která jsou spíše výplody jejich bojácných
myslí než skutečným odrazem vědeckých poznatků. V jedné
věci ale mají pravdu. Měli bychom zpozornět, když se zaposloucháme do jejich varování, že postupná devastace životního prostředí včetně narušování ozónové vrstvy patří mezi nejzásadnější
problémy zasahující život i celou naši planetu.
Všichni víme, že mechanismus ozónové ochrany představuje jeden z nejzásadnějších principů napomáhajících udržet život
v podobě, který se vyvíjí na naší planetě už miliardy let.
Nikdo nezpochybňuje fakt, že ultrafialové záření, jehož kratší
vlnové délky 10–300 nm jsou pro život nebezpečné, nelze brát
na lehkou váhu. UV záření dopadá na svrchní vrstvy atmosféry
a ve výškách 10 – 0 km nad povrchem Marsu se setkává s molekulami kyslíku. Energie tohoto UV záření rozbíjí dvouatomové molekuly kyslíku na jednotlivé atomy, které jsou vysoce reaktivní a agresivně reagují s jinými dvouatomovými molekulami kyslíku a tvoří
molekulu tříatomovou – ozón.
Jenomže energie ultrafialového záření s vlnovou délkou větší, pohybující se okolo 20 – 300 nm, ozón zase rozkládá.
Tento proces je obousměrný, je vyvážen a záření, jehož energie se
takto v reakcích kyslíku a ozónu přemění na teplo, pak
nemůže dopadat ve velkých objemech na povrch Marsu a poškozovat živé organismy. Ozónová vrstva tak tvoří přirozený deštník rozptýlených molekul ozónu nad povrchem Marsu, které zachycují ultrafialové záření, a na povrch planety dopadá jen jeho přiměřené
množství, které netlumí fotosyntézu rostlin, nepoškozuje sítnice očí
ani nepůsobí negativně na zdravotní stav kůže.

Jenomže náš průmysl ve velkém produkuje chlorované a fluorované uhlovodíky a ty aktivně reagují s ozónem a po reakci se
opět uvolňují, jeden atom chlóru tak může poškodit až několik
desítek tisíc molekul ozónu. Kdybychom neučili protiopatření,
může se stát, že ultrafialové záření by mohlo vážně poškodit
křehkou rovnováhu prostředí a života na Marsu.
Zatím se není čeho obávat, ale měli bychom si na UV radiaci
dávat pozor. A nejenom na ni.
Mars, 175 let, 6 měsíců a 14 dnů před zánikem civilizace
Zpráva z tisku:
Většina pobřežních ledovců na krajním severu a krajním jihu
sahá do hloubky více než 200 metrů pod hladinu moře. S tím
souvisí fakt, že ledová voda se rozprostírá výše než zmíněných
200 metrů. Těsně pod ní pozvolna protékají teplé proudy vody
o teplotě 2 až °C. Nejhlouběji ponořené části ledovců přímo
vystavené teplejší vodě pak tají stále rychlejším tempem.
Je pravděpodobné, že pokud tento proces bude akcelerovat,
zvýší se hladina moří nejenom o několik centimetrů, ale přímo o decimetry a budou zaplavovány nejníže položené části pevniny.
Mars, 134 let, 2 měsíce a 23 dnů před zánikem civilizace
Zpráva z tisku:
Navzdory opatřením k nápravě pokračuje globální oteplování,
stále rychleji tají ledovce a zvyšuje se vodní hladina moří. Ekologická situace je podle vědců i ekologů kritická, mnoho let se promarnilo planým řečněním, šance na zmírnění dopadu se snižují a praktické řešení je v nedohlednu.
Světové klima je stále méně předvídatelné. Hurikány, povodně, požáry, zemětřesení, prudké bouře a dlouhodobá sucha, to
vše rok od roku představuje stále běžnější kolorit každodenní existence.
Politické špičky se problémem zabývají, ale v zásadě jej neřeší, protože na prvním místě jsou hlasy voličů, a většinu voličů
tvoří ta část populace, které jsou globální problémy mnohem
vzdálenější, než jejich každodenní život. A v něm se chtějí mít
dobře. Hned. Pořád. Vzdálenější budoucnost neřeší...

VIDEO

https://youtu.be/ZD06fL5lhWA
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Alan Hollinghurst
SPARSHOLTOVA AFÉRA
Alan Hollinghurst si se svými prózami dává na čas.
Románovou novinku známého anglického spisovatele,
básníka a překladatele dělí od té předchozí šest let. Je
tu nicméně „starý dobrý“ Hollinghurst, jak ho známe
z dřívějška; autor se drží svého tématu i formy. Klasická
struktura pěti obsáhlých částí zachycuje vždy jednu
konkrétní situaci nebo události, které se odehrávají
v mnohaletém časovém odstupu a sledují osudy postav
během několika desetiletí. První kapitola a východisko
děje se odehrává na Oxfordu v době letecké bitvy
o Británii. Děj se točí kolem příchodu nového sedmnáctiletého studenta Davida Sparsholta, oslnivého krasavce. Jeho spolužák Evert Dax, nesmělý syn slavného
spisovatele, se do něj beznadějně zamiluje. Po čase slaví
úspěch, i když, jak se nakonec ukáže, z Davidovy strany
šlo o protislužbu za finanční půjčku, která ho má vytáhnout z jeho problémů. Román dále sleduje Davidovy
osudy i cesty jeho syna Jonathana, které se v prostředí
britské kulturní a mediální smetánky neustále protínají
s životní dráhou Everta Daxe. Alan Hollinghurst se jako
mistrný vypravěč opět vyrovnává se zkušenostmi gayů
v proměnách doby a společenských poměrů. Elegantně
rafinovaný, přesný a výstižný styl je tentokrát okořeněn
britským humorem.
Přeložila Michala Marková
Vázaná, 544 stran, 499 Kč, ISBN: 978-80-207-1929-4, EAN: 9788020719294
Vydává ODEON
Zakoupit můžete zde
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Ukázka a rozhovor s autorem na dalších stranách
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Tuhle drobnou vzpomínku bude asi nejlepší začít dnem, kdy jsme
o Sparsholtovi slyšeli poprvé. Sešli jsme se u mě a mluvilo se o klubu.
Účastnil se Peter Coyle – ten malíř –, Charlie Farmonger a Evert Dax.
Proběhlo cosi jako hlasování a já z něj vyšel coby tajemník. Byl jsem
o rok starší než všichni ostatní, a jelikož jsem byl zproštěn vojenské
povinnosti, v jednom kuse jsem četl. „Freddie čte dvě knížky denně,“
prohlašoval Evert, a možná to byla i pravda; ohrazoval jsem se, že když
jsou to knihy v italštině nebo ruštině, mám tempo pomalejší. To byla moje
úloha a já ji ztělesňoval s povýšenou sebejistotou studentského herce.
Účelem klubu nebylo nic jiného než zvát známé spisovatele, aby tu
přednášeli nebo četli ze svých nejnovějších děl: nabízeli jsme jim slušnou večeři, což byl v té době slib dosti prekérní, a po večeři sál plný
nadšených mladých čtenářů – to bylo něco, co jsme mohli poskytnout
mnohem snáze. Od začátku bombardování lidi zajímalo, co si o něm
myslí spisovatelé. Charlie navrhoval Orwella a přišlo na přetřes i pár
jmen těch, které se nám nepovedlo oslovit loni. Co kdyby přijel Stephen
Spender nebo Rebecca Westová? Nancy Kentová už byla na programu,
ta nám měla povídat o Španělsku. Evert s nepraktičností sobě vlastní
zmínil Audena, který byl ovšem v New Yorku a bylo dost
nepravděpodobné, že by se vracel, dokud zuří válka. („A ještě že tak,“
prohlásil Charlie.) A nakonec Peter vyslovil něco, o čem musel určitě
vědět, jak toužebně si Evert přeje, aby to nikdo neřekl: „No a co kdyby
tady Dax poprosil Victora?“ Evertova otce sice celý svět znal jako A. V.
Daxe, ale my jsme si nárokovali tuhle zprostředkovanou důvěrnost. Evert
se už před chvilkou odplížil k oknu a teď u něj stál a soustředěně vyhlížel
na nádvoří. Mezi ním a Peterem, který své přátele s oblibou provokoval
a dokonce uváděl do rozpaků, odjakživa vládlo jakési napětí. „To nevím,“
prohodil teď přes rameno. „Momentálně to má docela složité.“ „Složité to
mají všichni,“ podotkl Charlie. Evert s ním zdvořile souhlasil, byť jeho
rodiče zůstali v Londýně a před několika dny bomba zničila kostel přímo
na konci jejich ulice. „Já se jen bojím, že by nikdo nepřišel,“ řekl s jistou
dávkou rozčilení. „Ale to víš, že by přišli,“ oponoval Charlie se zvláštním
úsměvem. Evert se rozhlédl a pak mě oslovil: „Ostatně co si o té jeho
nové věci myslíš ty?“ Do poloviny rozečtený Hermův dar ležel hřbetem
vzhůru na opěrce mého křesla, a i když se nedalo říct, že bych s četbou
uvízl na mrtvém bodě, stejně jsem ho už prokládal něčím jiným. Ta kniha
mi narušovala můj denní rytmus a číst ji bylo spíš jako potýkat se
s románem v cizím jazyce. I při tom tehdejším mizerném tenkém papíru
to byl tlustý svazek. „Jak víš, jsem jeho velký obdivovatel,“ řekl jsem. „No
tak to já taky,“ přidal se Peter až po chvilce, ale vřelejším tónem; on totiž
rozsáhlé symbolické romány A. V. Daxe miloval doopravdy, obdivoval
jejich malířskou kvalitu, jejich zvláštní atmosféru a barvu i propracovanou
psychologii. „Tou novou se prokousávám pomalu,“ připustil, „ale je to
samozřejmě skvělá kniha.“ „Jsou tam nějaké vtipy?“ zeptal se Charlie

a hluše se zasmál. „O to v Daxových románech obvykle moc nejde,“
odpověděl jsem. „Mimochodem, tys ji nečetl?“ zeptal se Peter a přešel
k oknu, aby zjistil, na co se to Evert dívá. Věděl jsem, že chudák Evert
z žádné otcovy knihy nikdy nepřečetl víc než pár prvních stránek. „Když
já nemůžu,“ řekl i teď. „Nevím proč,“ – a když si všiml, že se k němu
Peter připojil, s rozpačitým výrazem ve tváři se otočil zase do pokoje. Po
chvíli Peter řekl: „Bože můj… viděl jsi to, Daxi?“ „A copak jako…?“ zeptal
se Evert a bylo těžké rozlišit, který zmatek je ten původní a který už nový.
„Freddie, viděl jsi toho člověka?“ „Koho?“ Přešel jsem k oknu. „Aha, ty
myslíš toho exhibicionistu,“ řekl jsem. „Ne, už je pryč,“ utrousil Peter
a dál zíral ven. Zastavil jsem se vedle něj a taky jsem vyhlédl z okna.
Nastala ta krátká chvíle mezi západem slunce a tmou, kdy bylo vidět do
studentských bytů. Vysoké okenní tabulky, které celý den odrážely nebe,
teď tu a tam přívětivě zářily a odhalovaly postavy sedící u práce nebo
přecházející sem a tam za osvětleným mřížovím okenních rámů. Za
oknem přímo naproti dával starý Sangster, slepý profesor francouzštiny,
hodinu nějakému mladému muži zakloněnému tak, až to vypadalo, že
spí. A o patro výš, pod tmavou horizontální linií římsy a širokým frontonem, svítilo jediné okno, za nímž lampa na psacím stole vrhala na zeď
a strop jasný oblouk světla.
„Před pár dny jsem ho zahlédl,“ řekl jsem. „Asi nějaký ten nováček.“
Peter s předstíranou trpělivostí vyčkával a Evert, pořád ještě zachmuřený, se vrátil k oknu a taky vyhlédl ven. Teď se na tom vzdáleném
stropě začal pružně zvedat a zase klesat rytmický stín. „Aha, tenhle,“ řekl
Evert, když se zdroj onoho stínu zvolna objevil v dohledu: byl to muž
v lesknoucím se tílku, který pravidelným pohybem zvedal a spouštěl dvě
jednoruční činky. Prováděl to soustředěně, ale bez zjevného úsilí – což
se samozřejmě na tu dálku špatně odhadovalo, a na tu dálku také v tom
svém světelném čtverci působil mohutně a abstrahovaně, jako uhnětený
ze světla samotného. Peter mi položil dlaň na paži. „No tedy,“ řekl, „asi
jsem právě našel nový model.“ Načež Evert zalapal po dechu a vteřinu
na něj zuřivě hleděl. „Tak to bys sebou měl hodit,“ poznamenal jsem, protože nováčci tehdy mizívali stejně rychle a nenápadně, jako se objevovali. „Tu skvostnou hlavu musíš ocenit i ty, Freddie. Je jako římský gladiátor,“ řekl Peter. „A ta mohutná ramena, vidíš, jak mu na těch nadloktích vystupují žíly?“ „Bez dalekohledu ne,“ řekl jsem. Vyšel jsem ven na
chodbu napustit vodu do konvice a potkal tu Jill Darrowovou, která šla
zrovna po schodech nahoru: se zpožděním dorazila na schůzi, na které
by asi bývala taky ráda hlasovala. Byl jsem moc rád, že ji vidím, ale
s jejím příchodem se atmosféra v pokoji, která už stačila nabrat poněkud
zvrhlý nádech, náhle proměnila. Jill neměla výhodu deseti let strávených
v chlapecké internátní škole se vší tamější zakořeněnou zkažeností;
pochybuji, že kdy viděla nahého muže. „Vida, Darrowová,“ prohodil
Charlie, napůl vstal a pak se zase svezl na židli s nenuceností, která
mohla a nemusela být lichotivá. „Chceme, aby se Dax zeptal svého táty,“
řekl, když si svlékala kabát a obhlížela přítomné. Já začal chystat čaj.
„Aha,“ řekla Jill. V Evertově přítomnosti si nikdo nebyl jistý, co se o A. V.
Daxovi vlastně může říkat. Evert sám si u okna zřejmě vůbec nevšiml, že
přišla. On a Peter pořád ještě stáli a vzhlíželi k tomu pokoji naproti. Jejich
záda hovořila sama za sebe: Peter byl menší, měl husté a temperamentní vlasy a na sobě tvídové sako se záplatami na loktech, ze kterého
věčně vzlínaly nezřetelné chemické pachy ateliéru; a Evert úhledný
a váhavý, přísně vychovaný hoch v neobvykle kvalitním obleku, který na
veškeré potěšení hleděl, jako by leželo na opačném břehu řeky. „Na co
se to koukáte, vy dva?“ zeptala se Jill. „Ty se tam nedívej,“ otočil se na
ni Peter a zaculil se. Vyrazila rovnou k oknu a já v těsném závěsu.
Gladiátor byl pořád v dohledu, byť teď k nám byl otočený zády, a něco
kutil s jakýmsi kusem provazu. Skoro se mi ulevilo, když jsem pohledem
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zjistil, že kolejním sluhům začala pravidelná obchůzka. Nejdřív v jednom
okně a pak v dalším se objevila postavička v černém plášti, natáhla se,
zavřela okenice a smazala veškeré známky života. Do Sangsterova
pokoje naproti vešel sluha napůl schovaný za obdélníkovou
zatemňovací clonou, odnesl ji do ložnice, za minutku se zase vynořil,
obešel oba přítomné, klekl si do okenního sezení, pár vteřin zvědavě
vyhlížel ven a pak zavřel vysoké okenice. Kolem večeře už měly ty
velkolepé kamenné budovy být úplně prosty známek světla, jako
zříceniny. „Á, Phil,“ poznamenal Charlie – protože v tu chvíli vešel dovnitř
můj sluha, aby provedl totéž u nás. „Znáte toho člověka, Phile?“ zeptal
jsem se přísně.
Phil bojoval v bitvě u Loosu a po skončení té minulé války strávil patnáct
let v řadách oxfordské policie. Byl to dobrák a koleji byl oddaný, ale
někdy jako by ho mrzelo, že skončil takhle, že v zástěře utírá prach
a myje nádobí po mládencích, které nemá jak usměrnit. „Copak jste říkal,
pane?“ Opřel clonu o zeď a přikráčel ke mně dychtivě, jako bych právě
odhalil provinilce. Všiml jsem si, že mezi námi a ostatními okny se
vznášejí naše vlastní téměř neznatelné odrazy. Ukázal jsem vzhůru.
„Tamhle toho… směšného člověka,“ řekl jsem. „Aha, toho,“ pronesl Phil
maličko zklamaně, ale pak se pokusil zdvořile s námi zájem o tu světlem
ozářenou postavu sdílet. „Náhodou vím, že kolem něj byl trochu
rozruch.“ „Rozruch jakého druhu?“ zeptal se Peter. „Kvůli tomu hluku,
pane. Doktor Sangster si stěžoval.“ „Aha…?“ řekl Evert. „Hluk…?“ „Prý
takové rytmické vrzání, pane,“ vysvětlil Phil s poněkud truchlivým
výrazem. „Propána,“ hlesl Evert. „Ale k našim nepatří,“ řekl Phil. „Aha,“
odvětil jsem já. „On je z Brasenose,“ pokračoval Phil. Na naši rozleh lou,
ponurou kolej, jejíž schodiště byla od začátku války napůl opuštěná, byli
tu a tam přidělováni noví studenti z těch kolejí, které zrekvírovala armáda, zmatení prváci, kteří se hned na začátku stali zároveň i evakuovanými. Kolej Brasenose si pro sebe zabralo bůhvíjaké ministerstvo, které
podle mého tutora moc nevědělo, co si s ní počít. „Můžete mě omluvit,
pane Greene?“ „Samozřejmě, Phile.“ „Nevíte náhodou, jak se jmenuje?“
zeptala se Jill.
„Sparsholt, slečno,“ odpověděl Phil, tiše si odkašlal, plavným švihem
zavřel okenice a železná jisticí tyč bezpečně zapadla na své místo.
„Sparsholt,“ opakoval Peter. „To je zvláštní jméno,“ a potutelně se usmál
na Everta, který se tvářil, jako by mu právě svěřili velkolepé tajemství.
„Zní to jako nějaká součástka motoru nebo pušky.“ Phil na něj pár vteřin
letargicky hleděl. „Troufl bych si říct, že máte pravdu, pane,“ prohlásil pak
a vydal se do ložnice. Vytáhl jsem své nejlepší míšeňské šálky, které, jak
jsem doufal, by se mohly Jill líbit, a pak jsme se usadili, abychom si v tom
táflovaném pokoji, jemuž zavřené okenice právě dodaly na útulnosti,
vypili čaj.
Jill zůstala na večeři ve velké jídelně jako můj host a pak jsem s ní šel
k východu. „Doprovodím tě,“ prohlásil jsem. Bydlela na Svaté Hildě, asi
deset minut odsud, ale při zatemnění byla tahle cesta o něco náročnější.
„To vůbec není potřeba,“ řekla. „Ne, ne, jen se do mě zavěs,“ – což
s dojemnou poddajností provedla. Vyrazili jsme – já držel v ruce
přelepenou baterku a ona mi tiskla loket k boku tak těsně, až to vypadalo, že světlo ovládáme a směrujeme oba. Přesto jsem z ní cítil jistou
zdráhavost. Za chvilku se mi vymanila, aby si natáhla rukavičky, a takhle
jsme pokračovali podél vysokého plotu Mertonu, jehož robustní kapli
a věž jsme ve tmě nad sebou spíš cítili, než viděli. Jill střelila pohledem
vzhůru. Tma jako by se mezi nás snažila vlichotit, a přestože myslím, že
ji moje společnost těšila, ve vzduchu se vznášel ošemetný dojem, jako
by se k něčemu uvolila. Jak už jsem věděl, někdy bylo jednodušší

počkat, až si oči zvyknou, a jít pak bez těch nečekaných záblesků
baterky. Kupodivu se tak člověk pohyboval s větší jistotou. Přitom jsme
mluvili skoro šeptem, jako kdyby nás mohl někdo omylem zaslechnout.
Za takových nocí, jako byla tahle, jste často mohli zničehonic zavadit
o jiné lidi, kteří dokonale neviditelní procházeli kolem nebo na někoho
čekali. Cesta se proměnila v úzký černý kaňon, jehož okraj značený štíty
a komíny jsme proti uhlově temnému nebi sotva rozeznávali. V mírových
dobách mraky nesly a rozptylovaly odlesky světel zdola, ale v čase
zatemnění tu panovala ničím nerušená tma. Myslel jsem si, že tuhle
stokrát prochozenou ulici znám, moje vzpomínky však tak docela
nepasovaly k nezřetelným projevům dveří, oken a zábradlí, která jsme
míjeli. Když jsem se Jill zeptal na její práci, ostych z ní částečně opadl.
Studovala historii, ale zajímala se hlavně o archeologii a o ty neobyčejné
věci, které blitzkrieg v Londýně odhalil. Vysvětlovala mi, jak se bomby,
které boří městské kostely, někdy prolomí do hlubších, tudorovských,
středověkých, římských vrstev a odhalí je tak, jak by se to žádným organizovaným lidským úsilím nemohlo podařit. Humánní aspekty té zkázy,
ztráty na životech a na obydlích, ji zjevně poznamenaly mnohem méně.
Vzrušeně vykládala o mincích, rakvích, cihlách, keramických střepech.
Řekl jsem, že ji musí mrzet, jak málo to schytal Oxford, a sledoval jsem
– pokud se v takové tmě dá něco sledovat –, jak ten vtip chápe a odkládá
stranou. Byla od samého začátku z těch, kdo studentským životem proplouvají s očima pevně upřenýma k budoucnosti: byla to pro ni nutná
procedura, nikoliv blažený odklad. Teď se budoucnost změnila nám
všem, město prostoupil duch pomíjivosti a takové – téměř – akceschopnosti, jakou doteď nikdy nezažilo. Byli moji přátelé téhož názoru jako já,
tedy toho, že válku nejspíš prohrajeme, a to brzy? Defétistické řeči se
vyskytovaly málokdy a cenzurovaly se hned v zárodku. Jill měla, pokud
jde o armádu, vybráno, ale duchem už byla u těch skvělých věcí, které
dokáže, jakmile bude válka vyhraná. Zastavil jsem se u brány koleje
Svaté Hildy a polovičatě jsem nám svítil k loučení. „Tak dobrou noc,“ řekl
jsem žertovně roztřeseným hlasem. Jill jako by se mi dívala někam přes
rameno. „Zajímalo by mě, jestli bude Peter toho člověka malovat.“
Pootočil jsem se. „Koho?“ „Toho nového,“ řekla. „Sparsholta.“ „Aha,
toho.“ Zasmál jsem se. „No, Peter obvykle dostane, co chce.“
„Každopádně mi připadá, že model to je dobrý,“ řekla Jill a podala mi
ruku. Nebylo to zrovna to, v co jsem doufal, a když jsem šel sám zpátky
po mostě a zase po Merton Lane, lekal jsem se vlastní nesmělosti
a umiňoval jsem si, že až se uvidíme příště, budu sebevědomější.
Natočil jsem si její tvář k sobě a kochal se krásou její symetrie. Měla
šedé oči, mohutnou bradu wagnerovské sopranistky a drobné bílé
zoubky. A zblízka omamně voněla. Prozatím jsem si s tím musel vystačit.
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Alan Hollinghurst žije v ulici s domy
z polorozpadlých červených cihel na okraji
Hampstead Heath, osm set let starého
parku v severním Londýně.
Narodil se v roce 1954 a vyrostl ve
Faringdonu, městě vzdáleném dvacet
kilometrů od Oxfordu. Jeho otec řídil místní
pobočku banky Lloyds Bank.
Hollinghurstův první román The Swimming–
Pool Library, vydaný v roce 1988, byl
oslavou prosperující gay subkultury, kterou
objevil, když se přestěhoval do Londýna ve
svých dvaceti letech. Sám se musel s homosexuální orientací dost těžko vyrovnávat. Je častým námětem jeho
knih.
Jaké bylo vaše dětství?
Byl jsem jedináček a hodně jsem žil ve svém imaginárním prostoru.
V nejvyšším patře našeho domu byla místnost, v níž jsem si často hrál
a kde jsem se mohl schovat a ztratit. Často jsem se cítil ohrožen. Bál
jsem se, že mě kdosi neznámý přemůže nebo donutí dělat něco, co
nechci. Každý rok jsme chodili na vánoční představení do Oxfordu. Texty
písní se objevily na obrazovce na jevišti, aby mohli všichni zpívat.
Většina se připojila, ale já to ne, přemohl mě pláč…
Líbilo se vám být jediným dítětem?
Vzpomínám si, jak mi otec jednou řekl: „Je mi to strašně líto, chlapče, ale
nebudeš mít žádné bratry ani sestry.“ Mně se obrovsky ulevilo, byla to
opravdu poslední věc, kterou jsem chtěl. Myslím, že být jediným dítětem
mně dodalo sebevědomí, za což jsem rád. Možná se mi tím vytvořily
dobré podmínky pro zdlouhavou samotu při mém pomalém psaní knih.
Když jsem dospíval, uvědomil jsem si, že jsem gay, a nevěděl, jak to říct
rodičům. Trávil jsem hodně času ve škole a pak na univerzitě, a to mně
od nich poněkud vzdálilo. Zvykl jsem si nesvěřovat se s problémy a své
nejvýznamnější události prožívat dál od domova.
Uvědomoval jste si v dětství přítomnost gayů kolem vás?
Vůbec ne. Nikdo v rodině, nikdo v okruhu známých rodičů o tom
nehovořil. Dospělého homosexuála jsem poznal až na univerzitě. Ale
tím nechci tvrdit, že v mém raném dětství gay komunita někde poblíž
neexistovala. Na okraji našeho města bylo malé panství z osmnáctého
století, které se jmenovalo Faringdonův dům, který byl od roku 1931
domovem Geralda Tyrwhitta, lorda Bernerse, bohatého spisovatele,
malíře a skladatele, o němž se tvrdilo, že vede výstřední život.
Berners zemřel před tím, než jsem se narodil, ale myslím si, že na mě
udělal zásadní dojem. Žil se svým mnohem mladším partnerem Robertem Heber-Percym, který ho přežil a udržoval Bernerovy tradice. Ve
Faringdonově domě byly úžasné obrázky. Přišel za mým otcem s Cézannovým obrazem, zabaleným do huňatých přikrývek a chtěl, aby ho
bezpečně uschoval v bance. Žil s několika dalšími přáteli a byl mnohem
méně diskrétní pokud šlo o jeho sexulní orientaci, než Berners.
Byl jste oznámkován, že jste do literatury uvedl gay sex. Můžete
s tím souhlasit?

Myslím si, že tomu tak není. O homosexuálech se dlouho nesmělo psát.
Jedna z fascinujících skutečností pro mě byla, když jsem psal svou první
knihu The Pool Pool Library, která vyšla 21 let po dekriminalizaci
odlišného sexuálního zaměření, že tato celá oblast lidské zkušenosti
není literárně zachycena. Takže jsem si myslel, že mám jedinečnou
příležitost podívat se na tuto oblast lidského chování. V pozdějších knihách jsem už nepotřeboval otevírat tolik osobních sexuálních aktivit.
Děj románu Sparsholtova aféra zachycuje časový úsek delší než
půl století a rozdělil jste ho do několika vrstev. Kterou část příběhu
jste začal psát jako první?
Mé knihy ke mně přicházejí různým způsobem. Nikdy jsem nezačal psát
a okamžitě věděl, co bude jejím obsahem. Protože pracuji velmi pomalu,
mám sklon hledat ve své mysli a v situacích, které rozvíjím, kompozici
knihy. Ale už si bohužel nepamatuji, co bylo v tomto případě na prvním
místě; jistě skandál a jeho účinek na lidi. Myslím, že jsem začal někde ve
střední části knihy a pak rozvíjel děj oběma směry. Napadaly mě různé
věci a později se začaly utvářet do nějaké podoby.
V knize píšete o vztazích rodičů a dětí. Co je pro vás důležité při
charakteristice generací?
Vztahy mezi generacemi mě vždycky zajímaly. Kontaky otec–syn jsou
v této knize častější než jsem popsal dříve. Ale vztahy mezi generacemi
mohou mladým lidem pomoci lépe pochopit minulost. Platí to i o psaní
o gay životě. Starší člověk může mladšímu odhalit tajné kódy toho života. Tyto věci mě fascinují.
O Davidově aféře uslyšíme až osm let poté, co se stala, když lidé, kteří
by o tom věděli, byli už podrobnostmi trochu unaveni. Zajímal mě portrét
mladého muže, který roste díky schopnosti využívat vlastní potenciál.
Samotný skandál mě nijak zvlášť nezajímal. Obecně se snažím zachytit
skutečnosti, které nejsou úplně pochopeny.
Je trochu překvapivé, že vaše příběhy nebyly zfilmovány. Nabízelo
se to už u první knihy The Swimming Pool Library, která se zabývá
tímto tématem…
Bylo by fascinující, kdyby se to stalo teď, přestože situace je odlišná od
té, kdy kniha vyšla poprvé. [v roce 1988]. Skvělý dramatik Kevin Elliot
napsal počátkem devadesátých let velmi dobrý třídílný scénář pro BBC,
ale realizace se nikdy nedočkal. Pak krize kolem AIDS poněkud ustoupila, nyní by to byl mnohem víc historický dokument. Ale byl bych rád,
kdyby se látky někdo ujal.
Ze zahraničních pramenů
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Hana Whitton
SÁGA RODU REISSOVÝCH
Historický román zasazený do českých zemí konce 18. a první
poloviny 19. století je ságou pozoruhodného rodu Reissových
a přibližuje prostředí české obrozenecké společnosti i reálných historických osobností, které tvořily naše dějiny. Antonín
Mikuláš Reiss se poté, co se mu podařilo uprchnout před
napoleonskými vojsky z Porýní, usadil v Rožmitálu pod Třemšínem. V té době netušil, že se stane zakladatelem rodu, který
se významně zapíše do kulturního, politického, emancipačního
a vůbec historicky převratného dění první poloviny 19. století.
Získal výnosné místo a přestěhoval se i s rodinou do Prahy,
kde se jeho tři krásné, vzdělané a chytré dcery Johana, Karolína a Antonie záhy staly středem
pozornosti pražské obrozenecké společnosti, s jejímiž představiteli se scházely v salonech
pořádaných Fričovými a Staňkovými. Dvě z Reissových dcer zde našly své životní partnery.
Nejstarší Johana se provdala za Josefa Františka Friče, známého pražského právníka
a politika. Prostřední Karolína si pak vzala obrozeneckého vlastence a neméně proslulého lékaře
Václava Staňka. Nejmladší Antonie se stala blízkou přítelkyní Boženy Němcové a stejně jako
Němcová okouzlila pražské obrozenecké
kruhy svou krásou, nadáním a vlasteneckým zápalem a vzbudila pozornost ovdovělého F. L. Čelakovského. Dramatické
osudy sester Reissových i jejich obrozeneckých současníků přibližují skutečné
osobnosti a události našich dějin a čtou se
jedním dechem.
Vázaná, 264 stran, 279 Kč,
ISBN 978-80-249-4021-2
Vydává IKAR

Více na videu

Zakoupit můžete zde
https://www.knizniklub.cz/knihy/354680-saga-rodu-reissovych.html

https://youtu.be/az6hJYAXTk8
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Tim Powers
BRÁNY ANUBISOVY
Brendan Doyle, odborník na dílo básníka raného
devatenáctého století Williama Ashblesse, neochotně
přijme pozvání od výstředního milionáře, aby skupině
cestovatelů v čase posloužil jako odborný průvodce.
Ovšem poté, co se v roce 1810 zúčastní vytoužené
přednášky Samuela Taylora Coleridge, je unesen do
špinavých uliček Londýna, kde temné a nebezpečné
síly dobře znají tajemství bran v čase. Ztracený v čase,
zapletený do vražedných intrik mezi znepřátelenými
bandami žebráků a pronásledovaný egyptskými
čaroději Doyle kupodivu přese všechna nebezpečenství
přežívá. A dozvídá se o tajemném básníkovi Ashblessovi mnohem víc, než by kdy
považoval za možné…
Jeden z nejvěhlasnějších románů na pomezí science fiction a fantasy mísí literární
historii, lykantropii, templářské rytíře, egyptskou magii a prazvláštní přehlídku
skutečných i fiktivních postav v patrně nejoriginálnějším příběhu o cestování v čase,
jaký byl kdy napsán. Román v roce 1983 získal Pamětní cenu Philipa K. Dicka. Nové
upravené a ilustrované vydání je opatřeno krátkou autorskou předmluvou a množstvím
vynechaných scén s Powersovým komentářem. Znalci jistě ocení rovněž novelu odehrávající se ve stejném prostředí jako slavný román, jenž se stal základním kamenem
literárního subžánru zvaného steampunk.
Přeložil Václav Kříž
Vázaná, 440 stran, 428 Kč, EAN 9788025730720, ISBN 978-80-257-3072-0
Zakoupit můžete zde

https://www.kosmas.cz/knihy/214111/brany-anubisovy/
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PROLOG: 2. ÚNORA 1802
„Ač mnohé je vzato, mnohé však zbylo; a třebaže
nyní již nemáme sílu, jež za starých dnů hnula
zemí a nebesy, tím, čím jsme, jsme stále…“ –
Alfred, lord Tennyson
Z prostoru mezi dvěma stromy na hřebenu kopce jeden velice
starý muž pozoroval s nostalgickou touhou, ačkoli si myslel, že
schopnost pociťovat něco takového již dávno ztratil, jak poslední
skupina lidí sbalila košíky, nasedla na koně a odjížděla z pikniku
na jih – pohybovali se poněkud spěšně, však to také bylo zpátky
do Londýna dobrých šest mil a rudé slunce už prozařovalo siluety
větví stromů podél řeky Brent vinoucí se dvě míle na západ. Když
odjeli, stařec se otočil a sledoval pozvolný sestup slunce. Lodice
milionů let, pomyslel si, lodice umírajícího boha slunce Re klesá
po západní obloze k prameni temné řeky protékající podsvětím
od západu k východu, během dvanáct hodin dlouhé noci dospěje
k nejvýchodnějšímu okraji, kde se zítra ráno opět objeví a ponese
mladistvé, znovu zažehnuté slunce. Nebo to je, pomyslel si
stařec hořce, obrovitá nehybná koule hořících plynů, kterou od
nás dělí taková vzdálenost, jakou by vesmír správně ani neměl
mít dovoleno pokrývat, kolem níž se kulička této planety valí jako
kousek trusu postrkovaný vrubounem. Můžete si vybrat, řekl si
v duchu, když začal pomalu sestupovat z kopce… Ale pro svou
volbu buďte ochotni zemřít. Musel kráčet obezřetně, protože mu
japonské dřeváky na nerovné hlíně a trávě klouzaly. Mezi stany
a vozy už zapálili ohně. V chladném večerním vánku se k němu
nesla směsice divokých pachů: ostrý, zemitý zápach uvázaných
oslů, kouř z hořícího dřeva a aroma opékaného ježka, jídla, které
si jeho lidé zvlášť oblíbili. Zdálo se mu, že také ucítil jemný závan
zatuchliny z bedny, která dorazila odpoledne – plesnivý puch,
jako nějaká zvrácená koření, která měla vyvolat spíše odpor než
chuť k jídlu. Ten pach se téměř zoufale nehodil k tomu, aby jej
unášel čistý větřík z Hampstead Heathu. Jak se přibližoval ke
stanům, došel ke dvojici táborových psů; jako vždy když ho
poznali, před ním ucouvli, jeden se otočil a odběhl do nejbližšího
stanu; druhý s patrným zdráháním doprovodil Amenophise
Fikeeho do tábora. Na psí výzvu zareagoval tmavý muž v pruhovaném kabátci z manšestru. Vyšel ze stanu a kráčel po trávě
k Fikeemu. Stejně jako psi se zastavil v určité vzdálenosti od
starce. „Dobrej večír, raja,“ pozdravil. „Vezmete si něco k večeři?
Na ohni je hočeviči a voní moc kušto.“ „Asi stejně kušto, jak může
vonět jenom hočeviči,“ zamumlal Fikee bezmyšlenkovitě. „Ale ne,
děkuji. Snězte to sami.“ „Já ne, raja – moje Bessie měla vždycky

ráda pečenýho hočeviči; takže jsem ho vod tý doby, co múlovala,
už nikdy nejed.“ Fikee přikývl, ačkoli zjevně neposlouchal. „Tak
dobře, Richarde.“ Odmlčel se, jako by doufal, že ho Richard
přeruší, ale nic se neozvalo. „Až slunce úplně zapadne, řekni pár
čhave, aby tu bednu odnesli po břehu do stanu doktora
Romanyho.“ Cikán se poškrábal v naolejovaném kníru a poněkud
v rozpacích přešlápl z nohy na nohu. „Tu bednu, kterou dneska
přivez ten námořnickej čhavo?“ „O které jiné bedně bych podle
tebe mohl mluvit, Richarde? Ano, právě tu.“ „Čhavům se ta bedna
nelíbí, raja. Říkají, že v ní leží něco mulo dosta beršes, moc let
mrtvý.“ Amenophis Fikee se zamračil a přitáhl si plášť těsněji
k tělu. Poslední paprsky slunečního světla nechal na vrcholku
kopce a takhle mezi stíny jeho zbrázděná tvář nevyzařovala víc
života než kámen nebo kmen stromu. Konečně promluvil: „Nuže,
to, co v ní leží, spatřilo určitě dosta beršes – mnoho, přemnoho
let.“ Usmál se na bázlivého Cikána a vypadalo to, jako kdyby
odpadla část úbočí kopce a odhalila starý bílý kámen. „Ale není
to mulo, jak jsem si… jak doufám. Ne moc mulo.“ Tím ovšem
Cikána příliš neuklidnil; otevřel ústa, aby vyjádřil další uctivou
námitku, jenže Fikee se otočil a odcházel po mýtině ke břehu
řeky, plášť za ním ve větru pleskal jako krovky obrovského brouka. Cikán si povzdychl a belhal se k jednomu ze stanů; trénoval
kulhání, což by ho, jak doufal, mohlo osvobodit z práce, která je
čekala: přenášení té hrůzné bedny.
Fikee se pomalu ubíral po stále temnějším břehu řeky ke stanu
doktora Romanyho. Kromě chraptivého kvílení větru byl večer
nezvykle tichý. Cikáni si zřejmě uvědomovali, že dnes ve
vzduchu visí něco závažného. Pohybovali se stejně ostražitě
a tiše jako jejich psi. Dokonce i ještěrky se přestaly míhat
a šplouchat v rákosí na břehu řeky. Na mýtině, v ohnisku takového množství šňůr a lan – natažených ode všech nedalekých
stromů –, že by vystačila docela velké lodi, stál stan. Šikmé
provazy, kterým napomáhal tucet vztyčených kůlů, držely pleskající, vzdouvající se, mnohovrstvý a náhodný tvar Romanyho stanu. Vypadá, napadlo Fikeeho, jako obrovská jeptiška v hábitu pro
obzvlášť chladné počasí, shrbená u řeky při jakémsi obskurním
obřadu. Sklonil hlavu pod několika provazy a došel ke vchodu.
Odhrnul závěs a vkročil do hlavní místnosti. Zamrkal, jak ho oslnilo světlo, jež tucet lamp vrhalo na rozprostřené koberce, které
tvořily zdi, podlahu a strop stanu. Doktor Romany vstal od stolu
a Fikee pocítil vlnu beznadějné závisti. Proč si loni v září
v Káhiře, tázal se sám sebe jedovatě, nevytáhl krátkou slámku
Romanelli? Svlékl ošumělý plášť a klobouk a mrštil jimi do kouta.
Ve světle lamp jeho holá hlava svítila jako nedokonale vyleštěná
slonovina. Romany přešel pokoj, groteskně se přitom pohupoval
na vysokých botách s pružinami na podrážkách a silně mu stiskl
ruku. „Je to velká věc, kterou my – vy – dnes večer podniknete,“
pronesl hlubokým zastřeným hlasem. „Kéž bych tu jen mohl být
s vámi a osobně.“ Fikee trochu netrpělivě pokrčil rameny. „Oba
jsme služebníky. Mé stanoviště je Anglie, vaše Turecko. Naprosto
chápu, proč můžete být dnes večer přítomen pouze“ – mávl
nejistě rukou – „jako replika.“ „Snad ani není třeba zdůrazňovat,“
zanotoval Romany a klesl hlasem hlouběji, jako by se snažil
vymáčknout ozvěnu z koberců, jež je obklopovaly, „že kdybyste
dnešního večera náhodou skonal, můžete být ujištěn, že budete
nabalzamován a uložen do hrobu s veškerými patřičnými ceremoniály a modlitbami.“ ...
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Vždycky jsem se bál setkání sám se sebou
Kdyby se měly vaše knihy rozdělit podle žánrů, mnozí by je S magií zacházíte jako s něčím starodávným, co už mizí
zařadily pod fantasy, sci-fi, horrory, historii a steampunk. Jak z naší paměti. To je docela vzácné, protože mám pocit, že
byste definoval svůj styl?
mnoho autorů nyní používá magii jako prvek, který může
vyřešit jakýkoli problém, jako by to byl žolík ...
Vždy jsem si myslel, že pokud píšete fantasy příběh, chcete, aby
čtenář věřil, že se to děje. Nestojíte o to, aby si myslel: vždyť Ano, ale u mě je to velmi odlišný druh fantazie. To, co píšu,
tohle je jen příběh. Proto ho zasazuji do reálných kulis: Londýna, pochází z tohoto světa, ale když se podíváte do tajných koutů,
Madridu, Paříže, Říma. A proto, pokud se chystáte napsat, že se uvidíte, že tam byli duchové a upíři. Na druhé straně je tu taková
v jednom z těchto měst odehrává něco magického, posunujete fantazie, která může mít původ v Los Angeles, kde najmete exorse do roviny tajemství, protože o tom se samozřejmě nedočtete cistu, jsou zde viditelné gangy upírů a pokud potřebujete někoho
v novinách, ale musíte zároveň říci: „Podívejte, tady jsou akčního, vybavíte ho létajícím kobercem. Líbí se mi mít skutečný
skutečnosti, které dokazují, že se to opravdu stalo.“
základ a neopouštím tento svět. Pokud jsem svou práci odvedl
dobře, přečte si čtenář mou knihu tak, jak čte špionážní román,
Když uvažujete o námětu své nové knihy, kde hledáte ve kterém by se mohla akce odehrát právě tak, jak mu ji
konfliktní situace?
předkládám.
Ano, chci se podívat do historie a najít v ní něco, co by mohlo Pro své knihy jste si půjčil mnoho skutečných postav: Mary
čtenáře zajímat. Pokud to uvedete určitým způsobem, může to Shelley, lord Byron. Samuel Taylor Coleridge… Jak si je
vypadat jako vodítko k nadpřirozenému příběhu. Takže pomocí vybíráte?
historie se snažím být pro čtenáře důvěryhodný, protože chci,
aby si vždy mysleli: „No, Londýn má tuto ulici, protože se už o ni Obvykle čtu nějakou knihu pouze pro zábavu – biografii nebo
zmínil Shakespeare! Možná je tento příběh pravdivý! A proto historický román – a narazím na něco divného a pomyslím si: „To
používám historii, vědu a literaturu, aby čtenář cítil, že říkám je ale diskutabilní“. A pak objevím druhou podivnou věc a pomyspravdu. Někdy se dokonce sám přesvědčím o tom, co píšu, lím si: „Jsem si jist, že tu něco máme“. Například, jakmile jsem
a v noci mohu říci: „Myslím, že je to skutečné! Odhalil jsem tajem- četl biografii Thomase Edisona našel jsem v muzeu v Michiganu
ství! “
dokument, podle něhož Henry Ford řekl Edisonovým dětem: „Váš
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Tim Powers – americký autor fantastiky,
narodil se 29. února 1952 v Buffalu, ovšem od
svých sedmi let žije v Kalifornii, kterou si
zamiloval. Zpočátku se věnoval žánru science
fiction, ovšem uspěl až s dvojicí historických
fantasy Stáčení temné-ho piva (1976) a Brány
Anubisovy (1983), z nichž ten pozdější,
spletitý příběh cestovatele v čase, jenž se
v Londýně devatenáctého století utká se
zlovolnými mágy, kteří chtějí obnovit slávu
Egyptské říše, je autorovým dodnes nejčastěji
vzpomínaným dílem. Posléze se stal takřka
nepřekonatelným mistrem ve spřádání historických reálií a magických propriet, ať už
v pirátské fantasy Na vlnách podivna (1987),
jenž inspiroval jeden z dílů filmové série Piráti
z Karibiku, v románové dvojici Silou svého
zraku (1989) a Hide Me Among the Graves
(2012), či ve svém posledním románu
Medusa’s Web (2016).
O podivné události není nouze ani v autorových románech ze současnosti, k nimž
patří i jeho pozdní tituly Declare (2000) a Tři
dny do nikdy (2006).
otec je můj starý přítel.” Pak jsem četl Edisona, v pozdějším věku,
a narazil na dopis vědeckému americkému časopisu, že dalším
projektem, kterému se chce věnovat, je telefon, pomocí něhož by
se šlo domlouvat s mrtvými lidmi. Tak jsem začal číst další
Edisonovy biografie. Nešlo mi o to, dovědět se, jaký skutečně byl,
ale jakéhom si dokážu vymyslet. A takto jsem přistupoval
k některým jeho vynálezům, které by na první pohled mohly vypadat opravdu nesmyslně. Ale co kdyby nebyly nesmyslné? Co
kdyby to bylo chytré nebo velmi chytré, co by se dalo dělat
v magickém kontextu? “
Vytýkal vám někdo, že jste použili život skutečných lidí jako
základ svých příběhů?
Ne, i když se toho někdy obávám. Pokud budu psát o Byronovi,
žádný problém. Ale psal jsem o Bugsy Siegelovi, americkém
gangsterovi, který byl velmi špatný muž. Má děti, které jsou stále
naživu, a já si myslím: „Urazí je to? Ale z jejich otce jsem udělal
trochu lepšího chlapa, takže by měly být vděční!“
James Blaylock, K. W. Jeter a vy jste vytvořili pojem „steampunk“. Jeter v roce 1987 řekl, že viktoriánská fantazie byla
velká věc. Myslíte si, že už tím vystihl podstatu žánru?
Ano. Tehdy byl velmi silný cyberpunk, a když Jeter řekl slavnou
větu, kterou jste právě zmínil, naštěstí uvedl i mé jméno.
Nemyslím si, že bych byl jinak považován za spoluautora steampunku. Za jednu z prvních knih steampunk je považován Anubis
Gates (1983) Tima Powerse. Samozřejmě někteří psali podobně
už předtím, jako Michael Moorcock s The Warlord of the Air

(1971), a Harry Harrison s titulem Tunnel Through the Deeps
(1972), které byly rozhodně steampunk, ale Jeter to slovo
vymyslel, takže já, Blaylock a Jeter jsme všichni považováni za
autory steampunku.
Je nutné zmínit Williama Ashblesse, pravděpodobně vaši
nejslavnější postavu. Jak se to narodila?
No, vysokoškolské noviny obsahovaly poezii, ale byla to opravdu
špatná poezie, takže jsme si s Jamesem Blaylockem mysleli, že
bychom mohli psát ještě horší verše. Napsal jsem jeden řádek
a dal ho Blaylockovi, ten napsal také jeden verš a vrátil mi to atd.
Když jsme se dostali na konec stránky, ukončili jsme ji a ty básně
jsme poslali do redakce školního časopisu a oni je vytiskli. A tak
už nám chybělo jen jméno pro básníka, jedno z těch dvou
slovních jmen, jako Words-Worth nebo Long-Fellow. Takže jeden
z nás myslel na Ash a druhý na Bless a naštěstí jsme se
nerozhodli pro Blessashe. Když jsme pak začali prodávat
romány, často jsme měli bláznivého starého básníka a každý
z nás nezávisle myslel, že ho pojmenujeme William Ashbless.
A já jsem napsal The Anubis Gates a Blaylock napsal The
Digging Leviathan (1984) a poslali jsme je stejné editorce.
Zeptala se „Znáte se navzájem? Kdo je ten William Ashbless
v obou vašich knihách?” Nabídli jsme, že v jedné knize jméno
změníme, ale řekla, nám že to nevadí a ať nic neměníme. A pro
mě se stal William Ashbless jakýmsi symbolem štěstí. Vždycky
uvádím jeho jméno v každé knize, i když ne vždy používám
Ashbless, ale přizpůsobuji ho různým jazykům.
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

Ladislava Chateau
COLETTE, MÁ DRAHÁ,
VY VÍTE, CO MÁTE
UDĚLAT…
Pierr Drieu La Rochelle, někdejší levičák, z něhož se náhle vyklubal antisemita a kolaborant s německými okupanty Francie,
než se naposled a konečně úspěšně pokusil o sebevraždu,
zanechal na psacím stole svůj poslední vzkaz ženě, které téměř
po celý život ubližoval a kterou zachránil před strašným osudem
francouzských Židů. Slovy toho vzkazu nazvala Ladislava
Chateau svou knihu, která je především portrétem vynikající,
statečné, obětavé a citlivé badatelky Pasteurova ústavu, ztrácející se – až do tohoto dobovými dokumenty nasyceného esejistického románu – ve stínu skandální postavy jejího prvního
manžela, jejího kupodivu celoživotního osudového přítele. Přitom
je kniha hlubinnou sondou do tragicky komplikované tvůrčí osobnosti Pierra Drieu La Rochelle i směle pronikavým a nelichotivým vhledem do temných
stránek dějin obdivuhodné sladké Francie druhé
poloviny devatenáctého a první půle dvacátého
století, do stránek doposud často nepřipomínaných. Dá se čekat, že román vzbudí pozornost
také ve Francii, uskuteční-li se francouzské
vydání.
Brožovaná, 464 stran, 435 Kč,
ISBN 978-80-906617-8-63
Vydává Sumbalon

Více na videu

Zakoupit můžete zde
https://m.kosmas.cz/knihy/256477/colette-ma-draha-vy-vite-co-mate-udelat/

https://youtu.be/LRWhylYp-qI
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Než se dostaneme k závěrečnému titulu vaší
„božské trilogie“, řekněte nám něco o sobě. Prý
vaše jméno Rath je pseudonym?
Ano, jmenuji Hans Raeth, což se stejně vyslovuje
„Rath“, tak jsem se nakonec rozhodl prostě vynechat
„e“. Je pravda, že se mě na to lidé hodně ptají a často
to musím vysvětlovat. Studoval jsem filozofii, němčinu
a psychologii v Bonnu, a pracoval jako sezónní
obsluha čerpací stanice, stavební dělník a jevištní
technik. Pak jsem začal psát divadelní kritiky a pracoval v me-zinárodním vydavatelství novin. Když jsem
oslavil čty-řicáté narozeniny, vydal jsem se na dráhu
spisovatele na volné noze. Žiji v Berlíně, mojí ženou je
herečka Michaela Wiebuschová a spolu máme syna.
Titulem A Bůh pravil: Musíš mi pomoci vrcholí vaše
trilogie, jejíž první dva svazky se jmenují A Bůh
pravil: Musíme si pomoci a Ďábel je taky jenom
člověk. O co v něm jde?
Bůh nenechává nic náhodě a jde k lidem, aby instruoval své vyvolené pro –
jistě ne tak malý úkol – spásu lidstva.
Bůh by nebyl Bůh, kdyby si nevyvolil
správného člověka pro tento mamutí
záměr. Stane se jím Jakob Jakobi,
jehož Bůh jednoho dne, těsně před
Vánocemi, požádá: „Musíš mi pomoci!“
Ale to pro Jakoba není nic nového.
Je terapeut a Bůh se mu zjevuje
v podobě jeho pacienta Abela Baumanna a zjevně mu ovlivní život…

Ano. Bůh je starý přítel, a tak Jakob přijímá jeho plán,
který se zdá být úžasný a přijme roli Mesiáše. Očišťuje
lidstvo, aby každý mohl znovu žít v klidu. Ale spasení
se nemůže udělat za jeden den. A jedinec na to určitě
sám nestačí. Musí najít pomocníky. Nejlépe apoštoly.
Ale to vypadá jako by se historie opakovala…
Ano, svět potřebuje nové superhrdiny. Ovládají ho totiž
nenávist, závist, násilí, vraždy… Svět se zdá být jaksi
vyklouben. Bohovi je jasné, že svět není takový, jaký
stvořil. Nastal čas zatáhnout za záchrannou brzdu
a pokusit se napravit všechny škody. 2000 let po Kristu
Země čeká na nového Mesiáše. A to je signál pro Boha, aby znovu konal.
Jaký vývoj má vaše představa Boha v trilogii?
Když se Jakob v první knize seznámil s Abelem, byl asi
jediný, kdo si myslel, že se setkal s Bohem. Ve druhé si zažil dlouhé chvíle
pochybností a ve třetí už je mu to
jasné: Abel je vlastně Bůh. Teď už to
Jacob nemůže popřít. Pochopí, že
v Božím plánu má hrát důležitou roli:
má se stát novým Mesiášem. Mezi
lidmi má šířit dobré zprávy a převzít
doslova herkulovský úkol: Bude bojovat s hladem ve světě, zastaví všechny
války a navede lidstvo na cestu
k mírové, spravedlivé a šťastné
budoucnosti. Ve světě už nebude
chudoba, drogy, korupce, ničení životního prostředí. A neodradí ho ani
několik neúspěchů. Ty musí využít

a pomoci nebude
vůbec snadné.

Jak jste přišel
na
myšlenku
psát o Bohu?

S jakými skutky
hrdiny se čtenář
v knize setká?
Každý „záchranář
světa“
začíná
drobnými činy.
Jakob třeba vyzve
skinheady v metru, aby netyranizovali své bezbranné
oběti,
a oni toho skutečně zanechají. Vysvětlí také, kolik
utrpení, bolesti až smrti mohou přinést geneticky
upravované potraviny a protěžuje veganskou stravu.
Vrací svobodu zvířatům a mohl bych ve výčtu příkladů
pokračovat. Nechci však čtenáře připravit o překvapení.
Co jste chtěl knihou sdělit?
Především zábavným způsobem upozornit na problémy našeho světa a přemýšlet o tom, jak mohou být
alespoň částečně řešeny. V žádném případě nechci
čtenáře podceňovat. Nezobrazuji Boha jeho dokonalou
bytost, ale jako člověka s lidskými nedostatky v každodenním životě. Je jasné, že Jacob nemůže zvládnout
svůj monstrózní úkol beze zbytku. Vnímavý čtenář ale
může najít určité poselství a snad i naději.

A Bůh pravil:
Musíme si
promluvit !
Bůh stvořil svět v šesti
dnech. Sedmého dne odpočíval. A osmého dne začal
chodit na psychoterapii…
Jakob Jakobi je psychoterapeut, ale s vlastním životem si neví příliš rady.
V práci se mu nedaří,
manželka ho opustila… a navrch mu její nový přítel,
bývalý boxer, rozbil nos. Na
pohotovosti se Jakob setkává s Abelem Baumannem,
cirkusovým klaunem, jemuž štěstí taky dvakrát nepřeje.
Zdá se, že Abel trpí podivnou poruchou osobnosti –
sám sebe totiž považuje za Boha. A hledá terapeuta.
Jakoba jeho nový, sympatický pacient, který se může
pochlubit celou řadou nejrůznějších talentů, okouzluje
a fascinuje. Brzy si však už vůbec není jistý, s kým má
vlastně tu čest – a kdo z nich dvou ve skutečnosti
pomáhá komu.
Brožovaná, 303 stran, 330 Kč,
ISBN: 978-3-945803-04-2

Mohl bych nyní
říct, že to byl
jakýsi
návrat
k přesvědčení, že
jen Bůh může
vyléčit nemocnou
společnost. Ale
pravda je taková,
že se nápad zrodil v pozdní hodinu v restauraci v Kreuzbergu. A přiznám se, že ve hře
je také trochu červeného vína. Nápad se však
v příštích několika dnech a týdnech ukázal být zajímavý a životaschopný.
Vaše knihy se staly bestsellery. Změnilo to nějak
váš život? Cítíte se být velkým spisovatelem
zásadních témat?
To určitě ne. Nemám ani zájem ocitnout se ve středu
pozornosti, i když je docela možné, že bych se tam cítil
velmi dobře. Ale za nějaký čas by to bylo určitě
únavné. Proto i vážná témata se snažím balit do
lehčích obalů. Někteří recenzenti to zaznamenali
a našli v mých knihách i humorné stránky.

Volně podle zahraničních pramenů

Ďábel je taky
jenom člověk
Psychoterapeuta Jakoba
Jakobiho navštíví nezvaný host. Chlapík se jmenuje Anton Auerbach,
a nepřeje si nic menšího,
než koupit Jakobovu
duši. Ta má totiž od
chvíle, co se Jakob setkal
s Bohem, mimořádnou
cenu. Pro koho?
Pochopitelně pro ďábla.
Nikým jiným totiž Auerbach podle svého tvrzení není.
Rozčilený Jakob odmítá na prodej duše byť jen
pomyslet a „Toniho“ nebere vážně. Jenomže domnělý
ďábel má v rukávu nejedno eso. Jakobův život se den
po dni mění v učiněné peklo. Teď by se mu opravdu
hodila boží pomoc …
Druhý díl románu A Bůh pravil: Musíme si promluvit!

Brožovaná, 324 stran, 350 Kč,
ISBN: 978-3-945803-13-4

Co vás motivovalo k napsání této knihy?
V podstatě šlo o dvě události, tzv. „Whistleblowers“, které vedly k této knize. První byl
vnuk polsko–německého tlumočníka. Překládal pro starší vysoce postavené lidi,
například Willyho Brandta, hraběnku
Dönhoff nebo pana Kruppa a dobře tedy
znal poměry v těchto kruzích. Druhým byl
Ben Morgenstern, o němž jsem už psal
v knize Politicky nekorektní.
V knize je však uvedeno šestnáct informátorů ...
Ano. Počátečním impulsem byly tyto dva
kontakty, ale měl jsem i jiné. A tak jedna věc
vedla k druhé a mohl jsem v kombinaci
s existujícími informátory obsáhnout různorodá témata. Hovořil jsem například s plukovníkem Bundeswehru, který je zodpovědný za velké uprchlické centrum, nebo majitelem kliniky, který úspěšně léčí onkologické pacienty novými způsoby chemoterapie a další. Tato kniha pomáhá lidem
načerpat odvahu, aby se za žádných okolností nevzdávali a případné krize viděli jeko
startovací čáru k dalšímu plnohodnotnému
životu.
Jak dlouho jste na knize pracoval?
Celkem to bylo pět měsíců, některé kontakty
již existovaly, další jsem přidal během práce.
Kromě rozhovoru s Benem Morgensternem
jsem autorem všech ostatních. Za aktéry
jsem vyrazil do Německa, Švýcarska a Rakouska a najel asi osmnáct tisíc kilometrů.

S jakými výzvami jste se setkal, bránil
vám také někdo v práci?
Ohrožen nebo něco takového jsem rozhodně nebyl. Všechny rozhovory jsem zaznamenal na kazetě. Větší problém nastal, když
tři ze zpovídaných aktérů těsně před zahájením tisku knihy, zrušili svůj souhlas se
zveřejněním a chtěli po mně, abych je z rukopisu vyškrtl, protože dostali strach. Víme,
co se stalo s Julianem Assangem nebo
Edwardem Snowdenem. Sporné věci jsem
konzultoval s právníky a pom jejich
doporučení některé názvy v knize začernil,
nebo jsem přepsal určité popisy trestných
činů. Pak i ti tři, co zaváhali, souhlasili s uveřejněním rozhovoru s nimi. Ale stálo mě to
spoustu nervů...
Já se bránil tak, že jsem raději podrobnosti
o knize zveřejnil až v den jejího vydání. Chtěl
jsem se tím vyhnout možným represím
a tlaku, který by zkomplikoval distribuci.
Vzhledem k tomu, že dvě z mých knih byly
už zabaveny, vždycky se obávám toho nejhoršího.
Čeho třeba...?
Už dříve mi třeba za podivných okolností
zkolaboval na počítačí pevný disk a všechna
data byla zničena. Nebo se v den zahájení
tisku porouchala rotačka a opakovalo se to
i při dalším spuštění tiskového stroje. Jindy
mně kvůli výbušnému obsahu nechtěli vzít
knihu do prodeje. Tato kniha skutečně zažila
energické ataky. Někdo chtěl zjevně zabránit
tomu, aby se dostala ke čtenářům. Zradil,
zaprodal se..., tím mě častovali mnozí anonymní i konkrétní odpůrci.

Whistleblowing (z angličtiny doslova
hvízdání na píšťalku) je termín z přelomu 60. a 70. let 20. století, který
M. P. Miceli a J. P. Near v roce 1985
definovali jako označení pro případy,
kdy stávající nebo bývalý zaměstnanec
nějaké organizace – whistleblower, tedy
„ten, kdo hvízdá na píšťalku“ – upozorní
instituci nebo orgán oprávněný k prověření či zakročení na nelegitimní, neetické nebo nezákonné praktiky na pracovišti, které se dějí se souhlasem jeho
nadřízených a jdou proti veřejnému zájmu či ohrožují veřejnost, přičemž některé verze definice jsou navíc omezeny
podmínkou, že upozorňovatel jedná
v dobré víře a nesleduje vlastní prospěch a že situaci nelze vyřešit interními mechanismy. Podle MF Dnes se tak
označuje fenomén, kdy zaměstnanci
státní správy nebo velkých firem upozorní na trestné nebo podezřelé jednání, o kterém se dozvěděli jen díky
svému postavení a interním informacím. John Kiriakou whistleblowing (coby
právem definovaný termín) uvádí
„přinesení na světlo jakýkoli důkaz plýtvání, podvodu, zneužití [moci, vlivu, …],
nezákonného chování nebo hrozby vůči
veřejnému zdraví či bezpečnosti.“
Termín se týká případů, kdy je oznámení o závažné věci učiněno víceméně
nezištně příslušným úřadům nebo orgánům a oznamovatel přitom porušuje
loajalitu ke svým přímým nadřízeným či
vůbec ke svému zaměstnavateli, který
je za napadené jednání odpovědný,
čímž často riskuje ztrátu zaměstnání
nebo i bezpečí a klid své rodiny.
Wikipedie

Většina lidí bude překvapena, kolik
hrubosti a násilí se objeví, když na
někoho ukážete a popíšete jeho
skutky, jimiž by se ve slušné společnosti určitě nechlubil. Proto bych
i na tomto místě rád využil této příležitosti a dalším autorům a zasvěceným osobám dodal odvahy pro boj
proti nešvarům, které nás obklopují.
Pokud se setkají s útoky a překážkami, bude to hlavně z toho důvodu,
že jsou důležití! Kdyby nebyli, nikdo
by je nenapadal. Takové překážky
ukazují, jak jsou tvůrčí lidé nesmírně
důležití pro dosažení pozitivní změny na této planetě.
Které rozhovory vás překvapily – nebo dokonce šokovaly?
Ano, například rozhovor s členem mise „Lékaři bez hranic“. Hovoří
o tom, jak konflikt v Kongu a Rwandě naplánovaly americké
společnosti, které tam chtěly ovládnout těžbu vzácných surovin,
a také se jim to podařilo. Lidé, kteří na dotčených místech žili, stáli
v cestě těmto obřím firmám, takže museli odejít. Lékař to v rozhovoru detailně popisuje. Už jsem zvyklý na lecos, ale toto mě
opravdu šokovalo. Kniha je plná extrémně vzrušujících příběhů.
Připomenu třeba jenom muže ze švýcarské tajné služby, kterého
jsem vyzpovídal poblíž Lucernu. Bylo to také překvapující. Mluvil
o spolupráci Němců s ruskou carskou rodinou. To bylo pro mě až
dosud nové.
Konflikty v Kongu a Rwandě zůstaly v mé paměti. Ale bohužel
nejsou ojedinělé. Nejen v Africe, ale i v Asii a dalších částech světa
jjsou místa, kde miliony nevinných lidí – většinou domorodé národy
– jsou vyháněny ze svých tradičních bydlišť, aby ti bohatší z jiných
částí světa zde mohli těžit suroviny, nebo sem umístit výrobu
a využít levnou pracovní sílu. Musíte o tom přemýšlet. Je to tak
kruté, že se vám nedostávají slova.
Co ještě dalšího můžete předem říci o knize? Na co se mohou
čtenáři těšit?
V dřívějších knihách jsem spíše hovořil o duchovních záležitostech.
V té poslední se zaměřuji na politiku a ekonomiku, také kvůli
současné situaci s uprchlíky. A mluví v ní i několik zasvěcených
odborníků. Dále mladý hudebník a bývalý známý herec odhalí
zákulisí machinací ve filmovém průmyslu a možnostech manipulace
s hudebními nahrávkami a jejich hodnocením. Existují také alternativní léčebné metody a spousta volné energie. I o tom se dá velmi
zajímavě hovořit.
Po přečtení knihy určitě mnohý nabyde dojmu, že jde
o vaši nejlepší a možná nejdůležitější knihu. Souhlasíte?
Je to opravdu vzrušující. Kniha obsahuje informace, které mohou
zaujmout hodně lidí. Těším se na jejich reakce.
Máte vyhlédnuty další „informátory“?
Ano. Spousty rozhovorů už mám zpracovaných. Vyzpovídal jsem
policejní důstojníky, vojáky nebo zpravodajské agenty. V případě
invaze uprchlíků ukázala německá vláda, že nebere ohledy na
názor obyvatelstva. Proto ani my si je nemusíme brát. Tak to je!

Stefan Erdmann

Pro knihu Whistleblower jste udělal rozhovor s jihoafrickým
Benem Morgensternem, členem společenství illuminátů.
Dovíme se něco nového?
Spojení s ním stále existuje. Když Donald Trump vyhrál volby,
napsal jsem o něm Ben Morgensternovi a požádal jsem ho o názor.
Řekl, že Trumpa nevybraly „elity“ a že nemůže soudit, co z toho
vzejde. Byly jisté kruhy, které ho podporovaly – viz například
Goldman-Sachs. Několik manažerů společnosti za to obsadil do
svého týmu a uvolnil bankovní pravidla, která byla zavedena po
bankrotu společnosti Lehman.
Morgenstern ve svém rozhovoru v knize Whistleblower, vysvětluje,
proč ho vůbec nezajímá, kdo je prezidentem země a zda v zemi
vládne demokracie nebo komunismus či diktatura. Nejdůležitější
podle něho je, kdo ovládá světové zdroje. A to jsou skuteční páni
této planety a vždy mají své lidi na příslušných pozicích. A pokud
jedna z těch jejich „loutek" si myslí, že jde vlastní cestou, jako třeba
John F. Kennedy, nemůže dopadnout dobře. Trumpa by nyní mohl
potkat podobný osud, kdyby zašel příliš daleko – a především
změnil něco ve finančním systému.
(Ze zahraničních pramenů)
Jan van Helsing, vlastním jménem Jan Udo Holey, německý
autor, který své knihy publikuje ve vlastním vydavatelství Ama
Deus Verlag.
Od roku 1985 podnikal cesty po USA, Egyptě, Jižní Americe
a Asii, kde navazoval kontakty s lidmi z okruhu tajných služeb,
ale i z templářských a zednářských lóží a dalších skupin.
Získané poznatky publikoval v roce 1993 v knize o tajných spolcích – „Tajná společenství a jejich moc ve 20. století“ (Geheimgesellschaften und ihre Macht im 20. Jahrhundert). Kniha byla
velice populární, prodalo se na 100 tisíc exemplářů a byla
přeložená do osmi jazyků. Ve Švýcarsku a Německu byl však
její prodej kvůli údajnému podněcování k antisemitismu
zakázán. V roce 1995 bylo vydáno pokračování „Tajná
společenství 2 – rozhovor s Janem van Helsingem“ (Geheimgesellschaften 2 – Interview mit Jan van Helsing). Kniha opět
narazila na odpor německých a švýcarských úřadů. Další autorovy publikace se věnují různým historickým, konspiračním
a ezoterickým tématům.
Stefan Erdmann (nar. v roce 1966 v Hannoveru) zahájil
koncem osmdesátých let vlastní soukromý výzkum formou rozsáhlého šetření a několika výprav za poznáním původu a historie světového fenoménu pyramid. Sledoval také stopy
světové kultury stavitelů pyramid v před-dynastickém období,
o jejíž existenci byl přesvědčen. Středobodem jeho práce se od
počátku stala stavba pyramid ve starověkém Egyptě se
zaměřením na Velkou (=Cheopsovu =Chufuovu) pyramidu
v Gíze. Díky svému zkoumání v letech 2006/2007, prováděnému také s pomocí laboratorních analýz vzorků bahna
a hornin ve Freseniově institutu v Drážďanech, Erdmann
vědecky dokázal, že do dolní části Velké pyramidy přitékala
dlouhou dobu takzvaným Hérodotovým kanálem voda z Nilu.
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