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Lisa Jackson
TO MI ZAPLATÍŠ
Měl to být takový kanadský žertík, jaké k letním
táborům patří. Vedoucí dívčího oddílu Monica O'Nealová
celou dobu všem lezla na nervy, a tak se ji teď ostatní
rozhodnou trochu vystrašit. Nic se jí nestane, jen se
pořádně vyleká. Vždyť co by se mohlo zkazit? Bohužel
všechno.

O dvacet let později vyšetřuje detektiv Lucas Dalton nález lidských ostatků na pozemku
bývalého tábora. Lucas to místo dobře zná – jeho otec tábor vedl a Lucas tam pracoval
onoho osudného léta, kdy beze stopy zmizely dvě dívky. Jedna se podle všeobecného
mínění stala obětí uprchlého zločince, druhá se utopila. Lucas ví, že by měl případ s ta-
kovou mírou osobní zainteresovanosti odmítnout. Vždyť už teď je jeho kariéra v ohrožení.
Ale možná nastal čas, aby konečně někdo odhalil, jak to tehdy všechno bylo.
Do místa konání tábora přijíždějí další bývalé vedoucí, aby se společně pokusily posklá-
dat události osudové noci. Každá z nich něco ví. Každá z nich slíbila, že si to nechá pro
sebe. Nyní se rozhodnou tento dávný slib porušit. Jakmile se ale do toho pustí, přijde
všem vzkaz s jednoduchým výhrůžným sdělením: To mi zaplatíš. A pak se začne znovu
vraždit.

Překlad: Marie Čermáková–Frydrychová
Vázaná, 488 stran, 349 Kč, ISBN: 978-80-7498-272-9

https://www.dominoknihy.cz/napeti/to-mi-zaplatis
Zakoupit můžete zde

Ukázka z knihy a rozhovor s autorkou na dalších stranách

Temná tajemství jednoho léta ožívají. Dvacet let

čekal vrah na vhodnou příležitost k pomstě...
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Na mysu Podkova
Tehdy
Elle
Tak to je konec.
Její život se naplnil. V devatenácti.
Elle se chvěla brada. Přesvědčovala se, že musí být odvážná, ale
odvaha ji valem opouštěla.
„Pane Bože, pomoz mi,“ šeptala, i když ji nemohl nikdo slyšet.
Slova se ztrácela v šumění větru a hřmotu divokého příboje
sedm metrů pod ní. Stála nad propastí, bosá, prsty se jí ohýbaly
přes okraj převisu, bušící srdce cítila až v krku, světlé vlasy jí bi-
čovaly obličej. Blížila se bouře, na temných vlnách se tvořily bílé
hřebínky, v ostrém pronikavém vzduchu cítila příslib deště.
Nevěnovala tomu však pozornost, téměř ničeho kolem si nevší-
mala, protože sbírala odvahu; jen se přes tenkou látku noční ko-
šile dotkla svého břicha.
Skoč! Hned! Je to jediné východisko, a ty to víš. Pro tebe nejlepší
řešení. Nejlepší pro Lucase. Nejlepší pro dítě… Opravdu?
Nový život. Zatím nezrozený. Za očima jí tepala bolest a přepa-
daly ji výčitky, i když se přesvědčovala, že všechno činí s nejlepší-
mi úmysly.
Po tvářích se jí řinuly slzy. Věděla, že to, oč se pokouší, je šílené.
Přesto jí nezbývalo jiné řešení, neměla kam jít, komu věřit.
Na chvilku zavřela oči, zhluboka se nadechla slaného mořského
vzduchu a pomyslela na všechno, co se kdy mohlo stát, a co se
nyní proměnilo v prchavý sen. Tady, v tomhle trapném letním tá-
boře na oregonském pobřeží, který měl být oázou klidu, ba rájem,
avšak proměnil se téměř v předpeklí, kde se všechno hroutilo do
nejhlubších temnot.
Přijela sem na počátku léta, plná dychtivého očekávání. Věděla,
že bude pracovat s dětmi, šířit slovo Boží, udělá poslední krok
před podzimním nástupem na vysokou školu. A místo toho… ach,
Bože! Našla pouze nenávist a bolest, poznala lásku a odmítnutí,
odhalila zradu tak hlubokou, že po ní zůstala jen hořkost v duši.
A zhřešila.

Ach, ten Lucas! Při vzpomínce na něj jen polkla. Vysoký, svě-
tlovlasý, svalnatá ramena, ostře řezaná čelist a šibalský smysl pro
humor. Zamrkala, aby zahnala slzy smísené s dešťovými kapka-
mi, celá zoufalá a sama samotinká.
Dokáže to?
Prostě udělat krok a spadnout do vzdouvajících se ledových vln
Pacifiku? Opravdu je to jediné řešení? Kymácela se v poryvech
větru. Prudce otevřela oči a ještě našla rovnováhu. Pomrkávala,
ale v temnotě nerozeznávala linii obzoru. Cítila jen první kapky
deště padající z půlnoční oblohy.
Udělej to! Udělej to hned! Nemáš pro co žít. Nic ti nezbylo! Jenže
to není pravda. Zbylo.
Skřííííp!
Náhle měla dojem, že i přes téměř ohlušující hřmot moře zaslech-
la pronikavý zvuk, jakýsi skřípot nerovné kovové hrany o pevnou
skálu. Cítila, jak se jí ježí všechny chlupy, varovné znamení.
Cožpak tady není sama?
Nesmysl. Nikdo s trochou rozumu v hlavě by nevycházel ven 
o půlnoci za bouřky.
Odvážila se rychle ohlédnout, ale na planině zvedající se ke
skalnatému svahu rozeznávala jen pár pokroucených borovic. Za
skalisky se táhl jedlový prales, temný a zlověstný. Jenže dnes
večer je tady sama, ne? Samozřejmě! Kdo jiný by vyrazil v zuřící
bouři do lesa na kluzkou skalní římsu nad oceánem kromě šílené
holky, která nemá pro co žít?
Nikde ani živá duše.
Začínáš blouznit.
Spustil se hustý déšť, kapky pleskaly na kamenitý sráz, promá-
čely jí tenkou noční košili. Noční temnota byla ještě neproni-
knutelnější.
Snažila se překonat strach. Je sama a udělá to. Musí.
Znovu se zhluboka nadechla.
Hlavou se jí míhaly nesourodé vzpomínky na rodinu a přátele,
jeden obraz za druhým, ale žádný neměl takový účinek, aby ji od
jejího úmyslu odradil. Nenacházela ve svém životě nic pevného
nebo dostatečně jistého, čeho by se mohla zachytit drápkem,
neviděla ani nepatrný střípek naděje.
Je ztracená.
Hlavně se uklidni. Brzy bude po všem. Najdeš klid… ty i dítě. Nitro
jí pročísl pocit provinilosti a ona si v uklidňujícím gestu položila
dlaň na ploché břicho. „Všechno je v pořádku,“ šeptala
nenarozenému dítěti a hlas jí přehlušovalo vytí větru. „Budeme
v pohodě.“
Lhářko! Přemýšlíš o tom, že si vezmeš život – nejen svůj, ale 
i svého dítěte. A to není v pohodě, Elle. To je vražda! Málem ve
větru slyšela pronikavý hlas své matky, jak ji vyčítavě kárá: „Jestli
to uděláš, Elle, skončíš navždy v ohni pekelném. Opravdu to
chceš?“
Jenže matka tady není. Je sama. Hlas, který slyšela, byl pouze
její vlastní strach, který jí bránil udělat ten poslední osudný krok.
Skříííp! Trhla sebou. Otočila se. Zavrávorala. Opět našla
rovnováhu.
Kriste Ježíši, co to je? Jednoznačně kov, jak skřípe o kámen.
Jednoznačně něco, co by tu být nemělo. ...
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Narodila jste se v Oregonu na severozápadním po-
břeží Pacifiku. Co zde máte nejraději a jak vám
prostředí tohoto regionu pomáhá v líčení straši-
delných příběhů?  
Miluji to tady a to nejen kvůli čistému vzduchu, ale i rozmanitosti,
s níž se setkáte na každém kroku. Můžete si dát skvělý oběd 
v horské chatě Timberline Lodge na jižní straně Mount Hood
necelých sto kilometrů od Portlandu. V zimě si tu navíc užijete
skvělé lyžování, v létě zase turistiku. A stačí vám  zhruba tři
hodiny, abyste se procházeli po pláži a vychutnali večeři s výhle-
dem na Tichý oceán při západu slunce. Ano, čerpám tu atmosféru
pro své příběhy. Na zemi je spousta krásných míst, z nichž každé
má své jedinečné kouzlo, ale žádné se nevyrovná tomu, kde jste
se narodili.
Jak se dokážete vcítit do největších obav a strachu lidí? 
Všichni se něčeho obáváme a z něčeho máme strach. Já se
snažím předložit čtenářům nějakou napínavou scénu, nebo v nich
vyvolat hněv nad nějakou nespravedlností. Vyvažuji to romantic-
kými popisy.  Myslím ale, že je to všechno o představivosti. Sama
cítím velkou  propast mezi scénou děsivou a krvavou. Snažím se,
aby to čtenáři chápali podobně  
Děsí vás vlastní příběhy? 
Ano, a těším se na to. Pokud sama nebudu vzrušená, nemohu to
očekávat ani u čtenářů. Snažím se poskytnout jim vždy něco
dramatického na jejich cestě životem. Je to zábavné, myslím pro
obě strany… 
Co děláte, když potřebujete děj trochu odlehčit? 
Osobně, když je scéna pro mě příliš temná, dokončím ji a vypnu
počítač. Jdu se projít, luštím křížovku, hraji si se psem, navštívím
kamarády. Zkrátka, oprostím se od toho, co se odehrává v knize.
Pak se vrátím k práci a začnu psát jinou scénu, která předchází
té, od níž jsem odešla. Teprve pak se rozhodnu, zda případně
změním tu „problematickou.“ 
Jak vypadá spolupráce s vaší sestrou Nancy Bushovou? 
Námět vymyslíme společně, respektujeme své názory. Jakmile
příběh schválíme, začneme psát. Vytvořím scénu a sestra ji
přepíše, a obráceně. Tak pokračujeme, dokud není kniha hotová.
Kdy jste se rozhodla, že se stanete spisovatelkou? Máte ještě
jinou práci kromě psaní?
Mé psaní je práce na plný úvazek. Začala jsem, když si moje
sestra přečetla v roce 1981 článek v Time Magazine o mladých
matkách, které se živily psaním romantických příběhů. V článku

se říkalo, že si maminky po krmení a výměně plenek miminku,
sedly k psacímu stroji (připomínám, bylo to v osmdesátých letech
minulého století) a napsaly něco romantického. Když měly štěstí,
dostaly za to zaplaceno. Věděla jsem, že lidé čtou rádi romantické
romány. Tak jsem to také zkusila. Samozřejmě jsem nechtěla, aby
se má kariéra ubírala tímto směrem, ale při dvou malých dětech,
se mi to jevilo jako nutnost. Nancy jsem ukázala prvních sedm
stránek. Sestra mě podržela a vyzvala, abych pokračovala.
Rukopis bohužel všude odmítli, ale nás už psaní neopustilo.
Začaly jsme vydávat samostatně i společně. Jsme rády, že jsme
to po prvním nezdaru nevzdaly. 
Jaká jste čtenářka? Jaký žánr vás nejvíce baví?
Už od dětství čtu všechno, co se mi dostane do rukou. Zamilovala
jsem si především knihy s Nancy Drewovou, což je smyšlená
postava ze série tajemných příběhů, které vytvořil Edward
Stratemeyer.  Od té doby stále ráda čtu tituly s tajemstvím, v nichž
je i trocha hrůzy.  
Píšete spontánně nebo si předem vytvoříte koncept knihy?
Vždycky nejdříve vymyslím synopsi knihy. Je velmi podrobná.
Obvykle má padesát až šedesát stran. Je to jakási má cestovní
mapa, a mnohem jednodušší fáze tvorby než psaní vlastního
příběhu.
Jak vám dlouho trvá celý tvůrčí proces od námětu až po
vydání knihy? 
To je těžké. Asi dva měsíce příběh do detailu promýšlím. Pak
další tři až čtyři, než napíšu celou knihu. Za rok vydám dva až tři
tituly. 
Kde tvoříte?
Věřte tomu nebo ne, sedím na křesle s notebookem na klíně. Má
bolavá záda mi nedovolují sedět delší dobu u stolu. Obklopím se
sklenicí vody, šálkem kávy, mobilním telefonem a písemnými
podklady. Nastavím si internet, abych si mohla průběžně ověřovat
některá fakta. Pracuji v bytě, který je tichý, a záleží jen na mně,
jak využiji čas pro odpočinek a relaxaci. 
Z čím musíte při psaní nejvíce bojovat, myslím z technického
hlediska? Jak to řešíte?
Nejhorší je, když přestane fungovat internet nebo vůbec počítač.
Ale jsem velmi vynalézavá. Zavolám mým synům nebo webmas-
terovi.                                               (Ze zahraničních pramenů)

Lisa Jackson přišla ke spisovatelské profesi
čirou náhodou. Nezačala psát proto, aby naplnila
své literární ambice, ale aby zaplnila smy-
sluplnou činností volné večery.
Svého rozhodnutí nemusela nikdy litovat. Každá
její novinka se bezprostředně po vydání ocitá na
špičce žebříčku nejprodávanějších knih nejen
v domovských Spojených státech, ale i ve třicít-
ce dalších zemí.
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Henry-louis de la Grange
GustAv MAHlEr
Francouzský muzikolog Henry-louis de la Grange
(1924–2017) dosáhl velkého úspěchu již 70. letech minu-
lého století, kdy publikoval první díl monografie o ra-
kouském dirigentovi a skladateli původem z moravských
Kališť Gustavu Mahlerovi, která vyšla nejdříve anglicky,
posléze revidovaná i francouzsky. Další díly ve Francii
vyšly na počátku 80. let a potvrdily mimořádný význam
publikace pro mahlerovská studia, poslední, čtvrtý díl, pak
autor vydal anglicky v roce 2008. Mahlerem a jeho dílem se
de la Grange zabýval systematicky po celý život a vý-
znamnou měrou tak přispěl k rozšíření obecného povědomí
o tomto skladateli v západní Evropě. Organizoval a vedl
několik mahlerovských festivalů, výstav či sympozií a díky
přátelství se skladatelovým žákem, dirigentem Brunem
Walterem, vdovou po Mahlerovi Almou Mahlerovou a jeho

dcerou Annou a také neúnavnému studiu shromáždil  nesmírné množství poznatků a do-
sud neznámých materiálů. Na své monografii de la Grande pracoval do konce života 
a nová vydání vždy revidoval a aktualizoval. získal za ni celou řadu cen, např. Grand Prix
de litterature musicale v roce 1984 či Prize of the royal Philharmonic society v londýně
v roce 1995. Právě vydávaná publikace je autorovým aktuálním počinem z roku 2007, 
v němž se s úspěchem pokusil o novou, byť stručnější syntézu dosavadních poznatků,
prostou však jakéhokoli schematismu. 
Překlad: Danuše Navrátilová
vázaná, 616 stran, 448 Kč, EAN: 9788025724590

https://www.kosmas.cz/knihy/241488/gustav-mahler/

Jiří Kamen 
Elvis zE záluŽí
soubor čtyřiadvaceti kratších próz, v nichž se autor za-
měřuje na zlomové situace jedince i společnosti, často 
v jejich paralelním prolínání a zrcadlení, na milostná pro-
citnutí a selhání, na popisy mechaniky lidských vztahů 
v kulisách příchodů a odchodů různých společenských
uspořádání. Jsou zde přítomné i typické doprovodné jevy
doby, v nichž se jednotlivé povídky odehrávají: různé podo-
by vyhnání či „odsunů“, proměny nálad, zrody a zániky
idolů a fetišů, mediální manipulace a masáže, role bul-
várních médií, rašení „obyčejného“ násilí v lůně měšťácké
spořádanosti. Autor své příběhy píše s jemným odstupem,
s použitím ironie, travestie, nadsázky, černého humoru;
hyperrealisticky traktované příběhy náhle přeskakují do
surrealistické nepravděpodobnosti a klaunské eskapády;
čtenářům jsou předkládané hororové a detektivní pastiše 
s překvapivými pointami. 

ilustrace: Jan Macúch
vázaná, 264 stran, 269 Kč, EAN: 9788025724149

https://www.kosmas.cz/knihy/234105/elvis-ze-zaluzi/
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Wolfram Wette 
Rotmistr 
Anton Schmid
Hrdina humanity a zachránce židů
Biografie z pera německého vojenského historika
zachycuje osudy příslušníka wehrmachtu, který 
v době holokaustu jako jeden z mála německých
vojáků aktivně a nezištně pomáhal Židům. Za tuto
činnost byl odsouzen a 13. dubna 1942 popraven.
Rakušan Anton Schmid (nar. 9. ledna 1900) byl
nenápadný člověk, pocházel z nižších vrstev a jeho
rodiče přišli do Vídně z moravského Hodonína. Ve
Vídni provozoval prodejnu a opravnu elektropří-
strojů. Jak dokládají svědectví, už při prvních anti-
semitských projevech ve Vídni se zastal svých
židovských známých. A aniž by se zaštiťoval něja-
kými velkými ideologiemi, dokázal projevit obyčej-
nou lidskou slušnost a křesťanskou lásku 
k bližnímu i v dobách, kdy to vyžadovalo značnou
osobní statečnost – během Hitlerova tažení na Vý-
chod.
Do wehrmachtu narukoval jako poddůstojník, ale
kvůli svému věku se vyhnul frontě a působil 
v zázemí. Tak se dostal i do „Jeruzaléma Východu“,
do Vilniusu, kde se stal proti své vůli velitelem shro-
maždiště rozptýlených vojáků. Jeho úkolem bylo
vyhledávat ztracené vojáky (příp. dezertéry) weh-

rmachtu a odesílat je dále k příslušným jednotkám.
Ač to s jeho prací přímo nesouviselo, stal se Anton
Schmid zprostředkovaně svědkem masového vy-
vražďování Židů ve vilniuském ghettu, a především
na místě zvaném Ponary. Byl osloven lidmi v nouzi
a neodepřel jim pomoc. Z vilniuského ghetta pře-
vezl „služebními“ nákladními auty stovky Židů do
jiných měst, kde jim v daný okamžik zdánlivě hro-
zilo menší nebezpečí. Mnohým obstaral falešnou
identitu, jiným pomohl nalézt úkryt v klášteře, další
skrýval ve svém bytě. To se týká i manželů Adle-
rových, a právě díky Hermannu Adlerovi, který se
stal později spisovatelem, vešlo Schmidovo hrdin-
ství ve známost a podnítilo zájem dalších badatelů. 
Wetteho práce se podrobně věnuje také dění na
okupované Litvě v rámci nacistického programu
likvidace židovského obyvatelstva. Vedle celkového
průběhu vyvražďování si autor všímá také příběhů
několika dalších německých vojáků a důstojníků,
kteří pomáhali židovským obětem.
Pozornost věnuje také Schmidovu odkazu v pová-
lečném Německu. Jen velmi pozvolna se zbavoval
příměsi „zrádcovství“ a ještě na přelomu tisíciletí
se skupina důstojníků bundeswehru dlouhou dobu
bránila pojmenování kasáren jeho jménem.
Příběh Schmidova zdánlivě obyčejného hrdinství lze
číst jako románové vyprávění; avšak i ti, kteří se
jinak vymlouvají „na dobu“ nebo „na rozkazy“, 
v něm mohou nalézt neokázalý a nezpochybnitelný
mravní vzor.
Přeložila Daniela Petříčková 

Ukázka z knihy a rozhovor s autorem na dalších stranách

Zakoupit můžete zde http://www.eprostor.com/cz/katalog-titulu/rotmistr-anton-schmid.aspx?referrerID=42
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Shromaždiště roz-
ptýlených vojáků, kte-
ré ve Vilniusu od
začátku září 1941
vedl na základě roz-
kazu polního velitel-
ství 814 rotmistr
Schmid, bylo umístě-
no v budově v Eisen-
bahnstrasse (dříve
Kolejowa) číslo 15, v
bezprostřední blízko-
sti vilniuského nádra-
ží. „Dům byl třípatrový
a zvenku se zdálo, že
je malý a nenápadný,
ale ve skutečnosti byl
prostorný a měl mno-
ho místností.“ Ke slu-
žebně byla přičleněna
řada dílen, v nichž
byli nuceně nasazeni
dělníci pracující pro

potřeby wehrmachtu. Bydleli tam se svými ženami a dětmi. „Dílny pro
truhláře, ševce, krejčí a čalouníky se nacházely … v různých skladech
a kůlnách, které dříve patřily k nádraží.“ Úlohou shromaždiště bylo 
v prvé řadě soustředit ztracené vojáky, vyslechnout je, výpovědi zapro-
tokolovat, postavit vojáky zase na nohy a potom je poslat zpátky na
frontu. Traduje se, že laskavý a lidský rotmistr Schmid zbloudilé vojáky
– nezřídka traumatizované válečnými událostmi –, kteří se hlásili v jeho
služebně, na jedné straně sice podrobil přísnému výslechu, na druhé
straně se však nesnažil obvinit je z deliktů trestaných smrtí, jako bylo
třeba nedovolené opuštění jednotky, zbabělost před nepřítelem či de-
zerce. Můžeme si výslechy představit tak, že Schmid
velmi dobře prohlédl, když mu nějaký zbloudilec
vyprávěl příběh, který se poněkud vzdaloval od čisté
pravdy. Ale za všech okolností chtěl zabránit tomu, aby
se ztracený voják musel zodpovídat před obávaným
vojenským soudem wehrmachtu. Podle všeho v tako-
vých případech dal Schmid nenápadným gestem na-
jevo, že bude věřit vyprávěnému příběhu o opuštění
jednotky. Tak patrně zachránil leckterého německého
vojáka před válečným soudem. V již zmíněné čalou-
nické dílně, která měla spravovat polstrování v že-
lezničních vagonech a vozidlech wehrmachtu, byli
vedle nuceně nasazených Židů také sovětští váleční
zajatci, přidělení ke služebně. Ti pracovali ve sklepě
shromaždiště, kde také bydleli. Rotmistr Schmid se
snažil chovat se ke všem stejně slušně: k nuceně
nasazeným Židům, k sovětským válečným zajatcům 
i ke zbloudilým německým vojákům. Viděl v nich – bez
ohledu na jejich národnost nebo formální status – pře-
devším lidské bytosti, které se ocitly v nouzi. Výslovně
to potvrzuje Hermann Adler, když říká: „Schmid neza-
chraňoval Židy proto, že byli Židé. Život Židů byl ale
ohrožen nejvíc. Schmid tedy nebyl žádný filosemita. 

K záchraně Židů přivedly Schmida zvláštní okolnosti, s nimiž se v roce
1941 ve Vilniusu setkal. Ten, kdo vykonával v jedné z dílen, které byly
přičleněny ke shromaždišti, práci vojensky důležitou, dostal od ně-
mecké civilní správy potvrzení, jímž se vykázal jako dělník pracující 
v provozech wehrmachtu. Když tento doklad předložil během některé
z mnoha razií a kontrol, zpravidla – nikoli však vždy – unikl zatčení po-
chopy SS nebo litevské pomocné policie. Pro pronásledované Židy
proto bylo nanejvýš důležité, aby mohli předložit toto pracovní potvr-
zení, neboť bylo čímsi jako dočasnou „poukázkou na dovolenou ze
záhrobí“. Kdo ji neměl, žil ve stálém – a psychicky zničujícím –
nebezpečí, že bude na ulici, v ghettu nebo na cestě do dílny terčem
násilí, že bude odvlečen do vězení Lukiskes, potom deportován do
Ponar a tam zastřelen. Z hlediska německé okupační moci představo-
vala pracovní potvrzení neobyčejně působivý mocenský nástroj. Ně-
mecké policejní orgány to totiž zařídily tak, že pracovní potvrzení měla
pouze časově omezenou platnost. Po určité době se vydával další do-
klad, ale v jiné barvě a v omezeném počtu, což pro ty, kteří si nebyli
schopni nové potvrzení obstarat, znamenalo, že jim hrozilo uvěznění
a likvidace nebo museli zmizet v ilegalitě. Z pohledu německé civilní
správy – pracovního úřadu i policie – měla tak pracovní potvrzení dvojí
funkci: zaprvé skýtala možnost oddělit práceschopné a dobře vy-
školené židovské řemeslníky od práceneschopných anebo méně
výkonných. Tímto způsobem byli selektováni, zatčeni a zavražděni lidé
„nadbyteční“, tj. nekvalifikovaní, slabí, staří, ženy a děti. To se ve Vil-
niusu roku 1941 odehrávalo nesčíslněkrát. V době od září 1941 do
konce ledna 1942, v měsících, kdy rotmistr Schmid vedl shromaždiště
rozptýlených vojáků, tam bylo podle očitého svědka Hermanna Adlera
„stále zaměstnáno 150 Židů jako ševci, krejčí a čalouníci a ti byli vy-
baveni takzvanou poukázkou na dovolenou ze záhrobí, tedy ,žlutým
potvrzením‘“.Tak vysoký počet zaměstnanců lze jen obtížně ospravedl-
nit úkoly shromaždiště. „Ze sto padesáti Židů, které si vyžádal pro
,naléhavé práce‘, aby je ochránil před ,vysídlením‘ z ghetta, a o jejichž
stravu a případné ubytování se postaral, mohl v krajním případě

skutečně zaměstnat tak padesát. Ostatní byli jakýmisi
,pracovními statisty‘, jinak řečeno museli zdánlivě vy-
konávat nějakou práci, prostě ji předstírat. Rotmistr
Schmid rychle poznal, že mu jeho nijak zvlášť význam-
ná služebna – viděno v celku všech útvarů polního veli-
telství 814 – nabízí určitý akční prostor. Na jedné straně
tu mohl coby bezvýznamný rotmistr demonstrovat nad-
řízeným svou připravenost nechat Židy a válečné za-
jatce vykonávat práce ve prospěch wehrmachtu. Na
straně druhé mohl najmout značný počet pronásle-
dovaných Židů, vybavit je pracovními potvrzeními,
prohlásit jejich práci za důležitou z vojenského hlediska
a ochránit je tak před transportem smrti. Jak nás zpra-
vuje Hermann Adler, díky osobnímu nasazení vysvo-
bodil Anton Schmid vícekrát některé ze svých
chráněnců, kteří byli vzdor svému pracovnímu povolení
chyceni a ocitli se ve vězení Lukiskes, a zachránil je
tak před jistou smrtí. V říjnu 1941 podnikla německá
civilní správa další rasově motivovaný krok k vyhlazení
velkého množství vilniuských Židů, později označovaný
jako „akce žlutých potvrzení“. Z 27 000 Židů, kteří v
tento okamžik ještě žili v „Jeruzalémě Východu“, mělo
být zavražděno 15 000, tedy více než polovina....



Byl Anton Schmid svými humánními
postoji výjimkou v řadách wehrma-
chtu? 

Rotmistr Anton Schmid z Vídně, za-
chránil v litevském Vilniusu více než
300 Židů před jistou smrtí. Někomu se
možná může zdát, že je to vzhledem
k téměř  140 000 zavražděných Židů 
v Litvě málo. Ale bylo to maximum
možného. Vedlo ho určitě křesťansky
motivované rozhodnutí nehledět na
sebe, postavit se zvůli a pomáhat ohro-
ženým. Za to zaplatil vysokou cenu.
Polní tribunál ho odsoudil k smrti
zastřelením. O mnohých dalších „za-
chráncích v uniformě“ víme, že po-
máhali třeba tím, že vězněným Židům
a sovětským válečným zajatcům,
pracujícím v armádních dílnách za fron-
tou,  vystavovali potvrzení, že předsta-
vují pro válku nepostradatelné pracovní
síly. 
Náš výzkum prokázal, že mnoho pří-
slušníků válečné generace mělo pro-
blém přijmout tyto „neopěvované
hrdiny“, a zařadit je do naší kolektivní
paměti.
Mnoho dnešních pomocníků uprchlí-
kům z válečných oblastí jako by nava-
zovalo na tradici zachránců z nacistické
doby, i když jsou okolnosti samozřejmě
velmi odlišné.

Hodně energie jste také věnoval
odhalení a dopadení nacistických
zločinců, zejména SS-
Standartenführera Karla
Jägera. (Pomáhal při brutál-
ním a systematickém vyvra-
žďování židovské komunity
v Litvě.  V roce 1943 byl po-
slán zpět do Německa 
a jmenován velitelem SD 
v Reichenbergu – Liberci.
Po válce pracoval pod faleš-
nou identitou jako farmář.
Zatčen byl až v roce 1959,
ve vězení spáchal sebe-
vraždu. Pozn. KNIHY). Jaké
potíže vás provázely?

Brzy jsem pochopil, že infor-
mace o sebevraždě Karla
Jägera jsou ve Waldkirchu
(zde Jäger před válkou pra-

coval a říkalo se mu „Waldkirchův
Hitler“. Pozn. KNIHY) jsou nežádoucí 
a byla zjevná tendence je nešířit. My-
slím, že pro mnohé byla prvořadá
pověst města Waldkirch, a na sku-
tečnost, co se stalo se Židy v Litvě, ra-
ději zapomenout. Na pomoc místních při
mém výzkumu jsem se tudíž nemohl
spolehnout. 

Podařilo se vám zjistit, jak rotmistr
Anton Schmid přišel na myšlenku
pomáhat ohroženým Židům?

Zkoumání zaměřené na činy vedoucí 
k záchraně konkrétní osoby ukázalo, že
ve většině případů vycházela iniciativa
od pronásledovaného či pronásledo-
vané. Ti oslovili nějakého člověka, který
se jim instinktivně zdál důvě-ryhodný, 
a položili mu otázku, může-li jim v ak-
tuální nouzi pomoci. To znamená: oběť,
pronásledovaný nebo pronásledovaná,
volá za extrémních  podmínek o pomoc
a její volání je vyslyšeno. Mezi zachrán-
cem a zachraňovaným vzniká existen-
ciální zkušenost „tváří v tvář“, jak ji
formuloval litevsko–francouzský filozof
Emmanuel Lévinas. Také bychom mohli
říci, že se tu vytváří bezprostřední lidský
vztah.
Pokud jde o rotmistra Antona Schmida,
můžeme s jistotou předpokládat, že byl
spontánně pobouřen, když se okamžitě
po svém příjezdu do Vilniusu setkal 
s pronásledováním, ponižováním a vra-
žděním Židů, jež se dělo na vilniuských
ulicích, aniž mu bylo jasné, jak by se

měl sám zachovat.
Minimálně v této době
ještě neměl žádnou
představu o tom, že za
těmito brutalitami, je-
jichž původci byli poli-
cisté, SS a muži z
litevské pomocné poli-
cie, stojí  promyšlená
vyhlazovací strategie.
Vraždění Židů  považo-
val zprvu za „místní
přehmaty“. S tím se po-
jila naděje, že německá
okupační správa brzy
nastolí pořádek a učiní
divokému pronásledo-
vání přítrž.

Wolfram Wette (narozen 11. listopadu 1940) je
německý vojenský historik a mírový badatel. Je au-
torem nebo vydavatelem více než 40 knih o dě-
jinách nacistického Německa, včetně seriálu 
o druhé světové válce z pramenů Německého
úřadu pro výzkum vojenské historie (MGFA).
Wetteova kniha Wehrmacht: Historie, mýtus, sku-
tečnost byla přeložena do pěti jazyků a zabývala
se problematikou zločinů wehrmachtu během dru-
hé světové války a legendou o jeho „čistých
rukách“. V roce 2015 byl Wette oceněn řádem Za
zásluhy o Spolkovou republiku Německo.

Hrdina humanity...



Ví se, koho zachránil Schmid jako prvního?

Jako prvního zachránil Schmid ve Vilniusu mladého muže jménem Max
Salinger, který pocházel z Bielska-Białé v Polsku a byl polským
občanem. Jak se setkali, není známo. Pravděpodobně se Salinger,
který mluvil plynně polsky a německy,
obrátil na německého rotmistra, pro-
zradil mu, že patří k pronásledovaným
Židům, a poprosil ho o pomoc. Schmid
byl ochoten pomoci a rozhodl se, že ze
Salingera udělá zatoulaného vojáka,
opatří mu doklady a zabezpečí jeho
budoucnost. Vybavil ho vojenskou
knížkou padlého vojáka Maxe Hup-
perta, tím mu dal novou identitu, na-
soukal ho do uniformy wehrmachtu 
a udělal z něj ve své služebně písaře. „Oživlý“ Huppert prokázal, že je
schopen se zařadit – možná sloužil v polské armádě, a znal tudíž vo-
jenské zvyklosti. Prý se choval s nápadnou pruskou energičností. 

Po válce řada stoupenců nacistických zločinů tvrdila, že nemohli
neuposlechnout rozkazy k vraždám. Zdokumentované příběhy
důstojníka wehrmachtu  Drossela a rotmistra Schmida tato tvrzení
vyvracejí....

V roce 1941 německý voják zastihl člověka na kukuřičném poli 

a označil ho za ruského partyzána. Pravděpodobně ho
zastřelil, i když nekladl žádný odpor. Nacisté často používali
termín „Partisan“, aby ospravedlnili zabíjení civilistů,
dokonce i starců, žen a dětí. 
Na jaře roku 1954 soudili v Darmstadtu důstojníka wehrma-
chtu, který byl zodpovědný za střelbu do židovských civilistů
v říjnu 1941 v Bělorusku. Nepopíral to, ale odvolával se na
povinnost splnit rozkaz. „Kdybychom ho nevykonali,“ řekl
„byli bychom sami do čtyřiadvaceti hodin zastřeleni.“ Když
už nešla účast na zločinech údajně „čistého“ wehrmachtu
popřít, nastupovala takováto argumentace.  

Co se ve vaší generaci vědělo o druhé světové válce 
a zločinech nacismu. 

Pocházím také z rodiny, kde se o druhé světové válce 
a o vyvražďování evropských Židů nemluvilo. Během mého působení
v armádě jsem od bývalých důstojníků wehrmachtu slýchal o krutosti
a zákeřnosti ruských vojáků. Ale o německé vyhlazovací válce nic.
Teprve v průběhu studií v šedesátých letech minulého století ke mně

nějaké informace dolehly.  Jako historik
na MGFA Freiburg jsem se s těmito té-
maty zabýval profesionálně. Několik
mých kolegů bylo za války důstojníky
wehrmachtu, takže naše vědecké poz-
natky musely překonat před zveřej-
něním jejich negaci.  

Ve svých knihách často zdůrazňujete,
že politici dnes znovu prosazují mír
díky zbraním. Při pohledu zpět je
mnoho příkladů selhání této strate-

gie. Existují nějaké příklady, že tato strategie byla úspěšná? 

Existuje mnoho lokálních válek a občanských konfliktů. Příkladem, jak
jim předcházet, může být Evropská unie, která je skvělým nástrojem
pro zmírňování napětí mezi národy. Právem získala v roce 2012 No-
belovu cenu míru.  

Touha po míru a odmítnutí násilí, která je formulována velkou
většinou obyvatelstva, je doprovázena nárůstem ozbrojených
konfliktů a vojenských intervencí. Jak si tento rozpor vy-

světlujete? 

Drtivá většina Němců se poučila z morální, politické a vojenské
katastrofy dvou světových válek. Odvrátila se od předchozí poli-
tiky násilí. Politici jsou pod rostoucím tlakem, aby se přizpůsobili
státům jako jsou USA, Británie nebo Francie, které mají jiné his-
torické zkušenosti. 

Od osvobození od nacistického režimu uplynulo více než
sedmdesát let. Podařilo se Německu vrátit se k právu a lid-
skosti?

Od konce války v roce 1945 Němci krok za krokem znovu získali
svou lidskou orientaci. V převážné většině se učili demokracii 
a míru. Doufám, že poučení z historie nezůstane zapomenuto.
Velkou zkouškou je už teď uprchlická krize...

(Ze zahraničních pramenů)



Anna Jansson
PříšErNé tcHYNě

V pohádkách jsou macechy zlé. A i ve skutečném životě není dobré se
jim podřizovat. O tom je Angelika Lagermark přesvědčena. 

Ze zkušenosti.

Před šesti měsíci chytila Angelika svatební kytici, a teď se nemůže dočkat svatby. Ale
Angelika má pochybnosti. Je Magnus ten pravý? Jeho matka Judith, která se po nehodě ve
vlastním bytě k Angelice nečekaně přestěhovala, rozhodně není spolubydlícím, jakého
Angelika chce. Život je boj. Angelika nikdy neměla děti, po kterých strašně toužila, ale když jí
do života vstoupila malá Folke, dostala šanci být jejím dospělým vzorem. Folke trpí selháním
ledvin a potřebuje transplantaci. Ale najít dárce není snadné. A jak mluvit s dítětem, které
klade závažné otázky týkající se smrti?
Angelika se svou sestrou mají na Gotlandu dvě zavedené kadeřnictví, ale ve skutečnosti mají
jiný cíl: pomáhají lidem najít lásku. Setkáváme se s Egilem, který trpí posttraumatickým
syndromem, protože jeho přítelkyně mu oznámila, že by si měli dát pauzu a získat nové
zkušenosti. Nyní Egil dává každý týden do místních novin inzerát pod pseudonymem
„Nezkušený“ a hledá ženy, které ho naučí umění lásky. Určitě potřebuje pomoc.
to, že se jdete nechat ostříhat do Salonu lásky, nikdy není náhoda. A nikdy není příliš pozdě
na to najít lásku. Angelika vám již vychází vstříc!
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Larry Tremblay
CiTrusový sad
Když ahmed pláče, pláče i azíz. Když se
azíz směje, směje se i ahmed. Jsou to
chlapci, bratři, dvojčata, a oba by mohli
poklidně žít ve stínu citrusovníků, kdyby
jednoho dne z nebe nepřilétla bomba 
a kdyby jejich prarodiče nezemřeli v do-
mě, srovnaném se zemí. do citrusového
sadu přicházejí muži a žádají pomstu za
prolitou krev. ahmed, pokud to ovšem
není azíz, je vybrán, aby ve jménu
spravedlnosti přinesl tu největší oběť.
Živí i mrtví, všichni musejí zaplatit
mučednickou daň. v takovém světě je
těžké rozlišit čest od fanatismu a čisté
úmysly od falše. Pro syny dobrodružství,
pro otce povinná oběť, pro matku so-
phiina volba. 

Překlad: Katarína Horňáčková
vázaná, 176 stran, 228 Kč, EaN: 9788025724675

https://www.kosmas.cz/knihy/226523/citrusovy-sad/
Ukázka z knihy a rozhovor s autorem na následujících stranách
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Když Ahmed plakal, Azíz plakal s ním. Když se Azíz smál, Ahmed se
smál s ním. Lidé posměšně říkali: „Jednou se ti dva vezmou.“ Jejich
babička se jmenovala Šahína. Špatně viděla, a tak si je pořád pletla.
Říkala jim, že jsou její dvě kapky vody v poušti. Říkala: „Nedržte se
pořád za ruce, mám pocit, jako bych viděla dvojmo.“ Také říkala:
„Jednoho dne už nebudou kapky, bude prostě jen voda.“ Mohla říct:
„Jednoho dne bude prostě jen krev.“ Ahmed s Azízem našli prarodiče
v troskách domu. Babička měla lebku roztříštěnou trámem. Dědeček
ležel v posteli rozervaný na kusy bombou, která přilétla ze svahu hor,
za nimiž mizelo každý večer slunce. Když bomba dopadla, byla ještě
tma. Ale Šahína už byla vzhůru. Její tělo se našlo v kuchyni.
„Co dělala v kuchyni uprostřed noci?“ zeptal se Ahmed. „To se nikdy
nedovíme. Možná potají připravovala koláč,“ odpověděla mu matka.
„A proč potají?“ zeptal se Azíz. „Možná to mělo být překvapení,“
přesvědčovala syny Tamara a mávla rukou, jako by odháněla mou-
chu. Jejich babička Šahína měla ve zvyku mluvit sama pro sebe.
Vlastně si povídala se vším okolo. Chlapci ji viděli, jak se na něco ptá
květů v zahradě, jak rozmlouvá s potokem, který tekl mezi jejich
domy. Dokázala celé hodiny trávit skloněná nad vodou a něco jí
šeptat. Záhed se za chování své matky styděl. Vyčítal jí, že dává
jeho synům špatný příklad. „Chováš se jako blázen!“ křičel na ni.
Šahína skláněla hlavu a mlčky zavírala oči. Jednoho dne řekl Ahmed
babičce: „Slyším v hlavě hlas. Mluví sám od sebe. Nedokážu ho
umlčet, říká divné věci. Jako by se ve mně ukrývala další osoba,
větší, než jsem já sám.“ „Pověz mi, Ahmede, jen mi pověz, jaké
podivné věci ti ten hlas říká.“
„To nejde. Pokaždé to zapomenu.“ Byla to lež. Nezapomínal. Ve
velkém městě byl Azíz jen jednou. Jeho otec Záhed si pronajal auto.
A zaplatil řidiče. Vyrazili za svítání. Azíz viděl, jak se za okénkem
auta míhá nová krajina. Prostor, kterým si vůz prorážel cestu, mu
připadal krásný. Krásné mu připadaly stromy mizející z dohledu.
Krásné mu připadaly krávy s rohy nabarvenými na červeno, klidné
jako veliké balvany ležící na rozpálené půdě. Cesta byla pozname-
naná radostí a zlostí. Azíz se svíjel bolestí. A usmíval se. Jeho
pohled topil krajinu v slzách. A s tou krajinou jako by topil v slzách
obraz celé země. Záhed řekl ženě: „Zavezu ho do nemocnice ve
velkém městě.“ Tamara mu odpověděla jen: „Budu se modlit, jeho
bratr Ahmed se bude také modlit.“ Když jim řidič oznámil, že se
konečně blíží k městu, Azíz v autě omdlel a z nádhery, o které slyšel

vyprávět, neviděl nic. Když přišel k sobě, ležel v posteli. V pokoji, kde
se nacházel, byly další postele a v nich další děti. Myslel si, že na
všech lůžkách leží on. Myslel si, že příliš silná bolest ho znásobila do
více těl. Myslel si, že to on se svíjí bolestí ve všech těch postelích,
ve všech těch tělech. Naklonil se k němu lékař. Azíz ucítil jeho ko-
řeněnou voňavku. Vypadal mile. Usmíval se na něj. Ale Azíz se ho
přesto bál. „Vyspal ses dobře?“ Azíz neodpověděl. Doktor se na-
přímil, jeho úsměv pohasl. Mluvil s otcem. Otec a doktor vyšli
z velkého pokoje. Záhed zatínal pěsti a zhluboka dýchal. Po pár
dnech se Azíz začal cítit lépe. Dávali mu pít nějakou hustou tekutinu.
Užíval ji ráno a večer. Byla růžová. Nechutnala mu, ale tišila bolesti.
Otec za ním chodil každý den. Řekl mu, že bydlí u bratrance Kasíra.
To bylo vše, co mu sdělil. Tiše se na něj díval, pokládal mu ruku na
čelo. Jeho dlaň byla tvrdá jako kámen. Jednoho večera se Azíz
s trhnutím probudil. Otec seděl na židli a pozoroval ho. Otcův pohled
ho vyděsil. Na vedlejší posteli ležela dívenka. Jmenovala se Nalífa.
Řekla Azízovi, že jí špatně narostlo srdce. „Srdce mi narostlo
opačně, víš? Špička není tam, kde má být.“
Tohle vyprávěla všem dětem, které v tom velkém nemocničním
pokoji spaly. Nalífa si totiž povídala se všemi. Jednou v noci křičel
Azíz ze spaní. Nalífu to vylekalo. Hned ráno mu řekla, co viděla. „Oči
ti zbělaly, vypadaly jako kuličky těsta, postavil ses na postel a máchal
jsi zeširoka rukama. Myslela jsem, že mi chceš z legrace nahnat
strach. Zavolala jsem na tebe. Ale byl jsi duchem nepřítomný. Tvůj
duch odešel neznámo kam. Přišly sestřičky. Kolem tvé postele
postavily plentu.“ „Měl jsem noční můru.“ „Proč existují noční můry?
Víš to?“ „Nevím, Nalífo. Maminka často říká: ‚To ví jen Bůh.‘“ „Moje
maminka to říká taky: ‚To ví jen Bůh.‘ A taky říká: ‚Bylo tomu tak ještě
před úsvitem času.‘ Před úsvitem času, říkala maminka, byla první
noc na světě. Byla taková tma, že když ji protnul první paprsek
slunce, vykřikl bolestí.“ „To spíš vykřikla noc, jak ji ten paprsek pro-
bodl.“ „Možná,“ opáčila Nalífa, „možná.“
Za několik dnů se Záhed Azíze zeptal, kam se poděla ta dívenka
z vedlejší postele. Azíz mu odpověděl, že si pro ni přišla matka,
protože Nalífa už byla vyléčená. Jeho otec svěsil hlavu. Nic neříkal.
Po dlouhé chvíli se narovnal. Pořád nic neříkal. Pak se ke svému
synovi naklonil a políbil ho na čelo. To bylo poprvé, co něco takového
udělal. Azízovi se z toho nahrnuly slzy do očí. Pak mu otec pošeptal:
„Zítra se také vrátíme domů.“ Azíz odjel s otcem a s tím samým
řidičem. Sledoval, jak ve zpětném zrcátku ubíhá silnice. Z jeho otce
vyzařovalo podivné ticho, v autě kouřil. Přinesl mu datle a koláček.
Než dorazili domů, Azíz se otce zeptal, jestli je vyléčený. „Do nemoc-
nice se už nevrátíš. Naše modlitby byly vyslyšeny.“ Záhed položil
synovi na hlavu svou mohutnou ruku. Azíz byl šťastný. Za tři dny
přiletěla v noci z druhé strany hor bomba a zabila mu prarodiče.
V den, kdy se Azíz se Záhedem vraceli z města, dostala Tamara
dopis od své sestry Dalímy. Ta před několika lety odjela do Ameriky
na stáž. Vybrali ji ze stovky uchazečů, byl to velký úspěch. Ale domů
se nikdy nevrátila. Dalíma své sestře pravidelně psala, i když jí Ta-
mara odpovídala jen zřídka. Sestra jí v dopisech popisovala svůj
život. Nebyla tam válka, což ji naplňovalo štěstím. A dodávalo odva-
hu. Často jí nabízela, že jí bude posílat peníze, ale Tamara pokaždé
nabídku pomoci suše odmítla. Dalíma jí v dopise oznamovala, že je
těhotná. Její první dítě. Psala, aby za ní i s dvojčaty přijela. Našla by
způsob, jak je do Ameriky dostat. Naznačovala, že by Tamara měla
Záheda opustit. ...
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Citrusový sad vypráví příběh o dvojčatech, jimž zbloudilá rake-
ta zabila prarodiče. Jejich otec je požádán, aby obětoval
jednoho z dětí k vykonání pomsty za smrt svých rodičů. Jak vás
napadlo napsat takový drastický příběh. 
Před několika lety jsem napsal hru nazvanou War Cantata, o původu
etnických konfliktů. Zajímalo mě, proč se etnických konflikty opakují,
kdy a jestli vůbec tomu může nastat konec. Doufal jsem, že hra
nabídne alespoň jednu odpověď. Varovný byl příklad vojáka, který
učil své malé dítě nenávisti. Citrusový sad pokračuje tam, kde hra
skončila: zkoumáním, jak se násilí přenáší, z člověka na člověka, po
generace, stále stejně…
Většina děje románu Citrusový sad se odehrává v nepojmeno-
vané zemi. Čtenáři si  však mohou okamžitě dosadit vlastní
představu. Mě například napadlo, že jde o román o izraelsko-
palestinském konfliktu. Nebyl jste záměrně konkrétní, vágní jste
také pokud jde o přesné určení etnického zázemí účastníků.
Máte pro tento přístup vysvětlení? 
Kdybych tento román napsal realističtěji, vystavil bych čtenáře
pokušení určit si, kteří lidé jsou špatní a kteří dobří. O to mi nešlo.
Chtěl jsem spíše čtenáře naladit na to, aby se zaměřil a přemýšlel 
o příčinách války, nenávisti a etnického násilí obecněji. Specifičnost
by mu stála v cestě. O čem mluvím, je bohužel mnohem
univerzálnější.

Při čtení vašeho románu se nelze ubránit myšlenkám na syrsk-
ou uprchlickou krizi. V knize o ni konkrétně nejde, ale mnohé
paralely se nabízejí. Jedno dítě z dvojčat se nakonec dostává do
Kanady. Myslel jste při psaní i na úděl uprchlíků?
O tomto tématu píšu hru. Během práce na  Citrusovém sadu jsem se
však více zajímal o izraelsko-palestinský konflikt a situaci v Libano-
nu. Ale otázka války a uprchlíků jde ruku v ruce. 
Váš román je neuvěřitelně úspěšný. V Quebecu se od jeho
prvního vydání v říjnu 2013 prodalo několik desítek tisíc výtisků.
Získal mnoho prestižních ocenění, včetně Ceny knihkupců 
v Quebecu. Byl také nominován na cenu generálního guvernéra
a na tři další kanadské a mezinárodní ceny. Kniha byla
přeložena do angličtiny, holandštiny, němčiny, španělštiny,
hebrejštiny, čínštiny a dalších jazyků. Nyní vychází česky. Co
pro vás znamená úspěch této knihy? Na co nejvíce reagují lidé?
To je těžké říci. Jde o univerzální příběh, který je alegoricky a citově
důležitým současným tématem. Nadějné je to, že lidé v reakci na
tuto knihu dokazují, že jsme se zatím nestali úplně lhostejní k situaci
ostatních. Jsem za to vděčný.

(Ze zahraničních pramenů)
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Podle románu Citrusový sad  napsal Larry Tremblay  hru. Uvedlo ji divadlo
Théâtre Le Trident v Quebeku.  Představuje ničivou vizi toho, co se stane, když
válka zasáhne do domova lidí, aby ukrátila nevinný život.
Tremblayova hra, stejně jako jeho román, je rozdělena na dvě části, první se
odehrává v nepo-
jmenovaném měs-
tě, někde na Střed-
ním východě. Když
bomba udeří do do-
mu prarodičů hrdi-
nů a oba zabije,
Amed a Aziz jsou

nuceni je pomstít, a to tím, že jeden z nich se stane sebevražedným atentát-
níkem. Druhá část je stuována do neoznačeného města v provincii Quebec,
několik let po sebevražedném útoku. Přežívající z dvojčat se stále těžce
vyrovnává se smrtí svého bratra.  

Larry Tremblay (* 1954) je frankofonní kanad-
ský spisovatel, básník, autor celosvětově úspěš-
ných divadelních her a herec. Za svá díla obdržel
několik ocenění a nominací na ceny, za Citruso-
vý sad získal v roce 2014 Cenu québeckých
knihkupců a v roce 2015 Cenu středoškolských
studentů. Kniha byla přeložena do několika ja-
zyků, adaptována pro divadlo a chystá se její
filmové zpracování.
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Kniha předního světového neurovědce Matthewa
Walkera odkrývá nejnovější poznatky z výzkumu
spánku a ukazuje, že evoluce nás touto bezbrannou
a neproduktivní fází denního rytmu nevybavila
náhodou. Díky převratnému rozvoji a dostupnosti
zobrazovacích metod dokáže věda poprvé v historii
zodpovědět, proč vůbec spíme, jak spánek prospívá
našemu tělu a mozku a proč má neřešená
dlouhodobá spánková deprivace tak ničivé násled-
ky pro naše zdraví.
Walker fascinujícím způsobem objasňuje vliv
spánku na logické rozhodování, učení a paměť, na
seřizování našich emocí a imunitní systém, ale i me-
tabolismus a chuť k jídlu. A přesvědčivě dokládá, že
chronický nedostatek kvalitního spánku nás může
nejen mnoha různými způsoby zabít, ale také
ovlivnit rozhodování a chování celé společnosti.
Seznamte se i vy s posledními vědeckými objevy,
díky nimž pochopíte, jaký elixír zdraví, štěstí 
i moudrosti ve svých životech (a postelích) máme. 
V knize najdete i rady, jak odstranit různé špatné
návyky a další překážky, které brání kvalitnímu
spánku vás i vašich blízkých. Kniha byla přeložená
do více jak 30 jazyků a již teď mění životy
jednotlivců i celých společností.

Přeložil Filip Drlík

Brožovaná, 416 stran, 339 Kč, 
ISBN: 978-80-7555-050-7

https://www.melvil.cz/kniha-proc-spime/
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Ukázka z knihy a rozhovor s autorem na dalších stranách

V knize se mimo jiné dozvíte

m jak poznat svůj chronotyp a pochopit
jeho neměnný vztah s cirkadiánním rytmem
těla
m že spánek významně snižuje riziko sr-
dečního infarktu a mrtvice, chrání před ra-
kovinou, Alzheimerovou chorobou a diabe-
tem typu II
m co nového víme o NREM a REM fázích
spánku a jaký mají vliv na odvádění toxic-
kých metabolitů z mozku
m jak sny zmírňují traumata i bolestivé
vzpomínky a podněcují kreativitu
m kdy nejpozději požívat kofein, proč se
držet dál od prášků na spaní a kdy si po-
moci tabletou melatoninu
m jak se mění vzory spánku v průběhu
života a proč nechat teenagery ráno dospat 
m o alarmujícím poklesu imunity po
probdělé noci 
m že stačí spát méně než pět hodin 
a riziko, že způsobíte za volantem vážnou
nehodu vzroste 10x
m o kolik procent stoupne počet infarktů
myokardu den po přechodu na letní čas
m a hlavně, jak se znovu naučit dobře
usínat a zdravě spát



Jan Melvil Publishing, s.r.o., Roubalova 383/13,  602 00 Brno, www.melvil.cz

Spát, či nespat?
Myslíte si, že jste minulý týden spali dostatečně? Pamatujete si, kdy
jste se naposledy probudili bez budíku celí svěží a odpočatí, bez
potřeby kofeinové vzpruhy? Pokud jste na kteroukoli z těchto
otázek odpověděli „ne“, rozhodně nejste sami. Dvě třetiny
dospělých lidí ve všech rozvinutých zemích nespí
v noci doporučených osm hodin. To vás jistě nijak
nepřekvapuje. Co vás však překvapit může, jsou
následky tohoto faktu. Spíte-li v noci pravidelně
méně než šest nebo sedm hodin, ničíte svůj
imunitní systém, což vede k více než dvoj-
násobně vyššímu riziku onemocnění rakovi-
nou. Nedostatek spánku je zásadní faktor
spjatý s životním stylem určující, zda se
u člověka rozvine, či nerozvine Alzheimerova
choroba. Nedostačující spánek (byť jen mírně
omezený po dobu jednoho týdne) narušuje hladinu
cukru v krvi natolik, že by lékaři stav dotyčné osoby
mohli prohlásit za předdiabetický. Pokud spíte málo, hrozí
vám větší riziko ucpání a kornatění cév a s tím spojená kardio-
vaskulární onemocnění, mrtvice a městnavé srdeční selhání. Jak
naznačují prorocká slova Charlotte Brontëové, „neklid na polštáři,
roztěkaná mysl“, špatný spánek přispívá ke vzniku nejrozšířenějších
psychiatrických poruch – deprese, úzkosti a sebevražedných ten-
dencí. Možná jste si sami všimli, že když jste unavení, máte větší
chuť na jídlo. Není to náhoda. Nedostatek spánku zapříčiňuje vyšší
hladinu hormonu navozujícího pocit hladu a zároveň potlačujícího
tvorbu spřízněného hormonu, který spouští pocit nasycení. I když se
člověk nají dost, chce i přesto sníst víc. Nedostatek spánku je za-
ručený recept na přibírání jak u dospělých, tak u dětí. Ještě horší je,
když držíte dietu, ale přitom málo spíte – takové snažení je úplně
marné, protože veškerá shozená kila nepůjdou z tuků, ale ze svalů.
Když všechna uvedená fakta shrnete, je snadné přijmout prokazatel-
nou spojitost – čím méně spíte, tím kratší máte život. Staré rčení
„vyspím se až v hrobě“ tedy není příliš šťastné. Nastavíte-li takto
svou mysl, umřete dříve a kvalita vašeho (kratšího) života bude nižší.
Se džbánem spánkové deprivace může člověk pro vodu chodit jen
určitou dobu, než se ucho utrhne. Je to smutné, ale lidské bytosti jsou
ve skutečnosti jediným živočišným druhem, který se dobrovolně
připravuje o spánek, aniž by to pro něj mělo jakýkoli rozumný přínos.
Zanedbáváním spánku postupně narušujeme své zdraví, náladu

i sociální život – náklady se projevují po lidské i finanční stránce. A to
do takové míry, že Světová zdravotnická organizace (WHO) už
vyhlásila epidemii nedostatku spánku napříč průmyslovými zeměmi.
Není náhoda, že v zemích, ve kterých došlo v posledním století
k nejdramatičtějšímu úbytku spánku, v zemích, jako jsou například
USA, Spojené království, Japonsko a Jižní Korea a několik evrop-
ských států, se také nejvíce zvýšil výskyt dříve uvedených fyzických
onemocnění a duševních poruch.
Já a ostatní podobně zaměření vědci jsme začali vyzývat lékaře, aby
spánek „předepisovali“. V porovnání s ostatními je takové zdravotní
opatření nejméně bolestné a dá se velice příjemně dodržovat. Ale
aby nedošlo k omylu – neznamená to, že by lékaři měli začít pře-
depisovat víc prášků na spaní. Právě naopak, protože u těchto léků
se objevuje děsivé množství důkazů o jejich nežádoucím vlivu na
lidské zdraví. Můžeme však zajít až do krajnosti a říct, že nedostatek
spánku člověka může rovnou zabít? Po pravdě ano – alespoň ve
dvou konkrétních případech. Za prvé můžeme zmínit velice vzácnou
genetickou chorobu, která začíná nástupem postupně se zhoršující
nespavosti ve středním věku života. Po několika měsících přestane
pacient spát už úplně. V této fázi zároveň začne ztrácet mnoho
základních mozkových a tělesných funkcí. Žádné doposud známé

léky pacientovi nepomůžou usnout. Po dvanácti až třinácti
měsících nespaní zemře. Tato nemoc je sice velice

ojedinělá, ale potvrzuje, že nedostatek spánku
člověka opravdu může zabít. Druhým příkladem

je smrtící situace, kdy člověk sedne za volant
motorového vozidla nedostatečně vyspaný.
Řízení v ospalém stavu vede každý rok ke
statisícům dopravních nehod a úmrtí. Ale to
už se nejedná pouze o život nedostatečně
vyspaného jedince, ale také o životy účast-

níků silničního provozu. Ve Spojených stá-
tech na následky chyby z únavy tragicky zemře

každou hodinu jeden člověk. Je velice znepo-
kojivé, že počet nehod zapříčiněných únavou

převyšuje součet nehod způsobených řízením pod
vlivem alkoholu a drog. Za to, že je společnost vůči proble-

matice spánku netečná, může zčásti fakt, že se vědcům doposud
nepodařilo vysvětlit, proč spánek potřebujeme. Spánek představoval
ještě donedávna jednu z největších biologických záhad. Ani všechny
ty převratné a mocné vědecké metody (genetika, molekulární biolo-
gie a supervýkonné digitální technologie) nedokázaly ke spánku najít
klíč. Rozluštit záhadnou šifru spánku zkoušeli ti největší myslitelé,
například držitel Nobelovy ceny Francis Crick, který objevil dvou-
šroubovici DNA, slavný římský učitel a řečník Marcus Fabius
Quintilianus, a dokonce i Sigmund Freud. Všichni marně. Abychom si
tento stav vědecké neznalosti uvedli do lepších souvislostí, před-
stavte si, že se vám právě narodilo první dítě. Lékařka v porodnici
vejde do pokoje a řekne: „Gratuluji, je to zdravý chlapeček. Dokončili
jsme předběžné testy a všechno vypadá dobře.“ Přívětivě se usměje
a vydá se ke dveřím. Pak se ale těsně před odchodem zarazí, otočí
se a řekne: „Ještě jednu věc vám vlastně chci říct. Vaše dítě bude od
této chvíle po zbytek svého života opakovaně a pravidelně upadat do
stavu zdánlivého kómatu. Občas vám možná dokonce bude připadat,
že zemřelo. Zatímco jeho tělo bude nehybné, jeho mysl budou často
naplňovat ohromné a prapodivné halucinace. V tomto stavu stráví
třetinu svého života, a já vůbec netuším, proč to bude dělat ani
k čemu to je dobré. Hodně štěstí!“ ...
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Matt Walker: 
Spím, abych se probudil
Co je spánek?
To je zásadní  otázka. Myslím, že mnozí z nás věří, že jen ztrácíme
vědomí a náš mozek a tělo si dopřávají odpočinku. Ale spánek není
o klidu. Existují části mozku, které jsou v některých fázích spánku až
o 30% aktivnější vzhledem k bdělému stavu.
Pokud půjdete do postele o něco později – možná o hodinu nebo dvě,
než je vaším zvykem,  a zeptáte se: „Kolik spánku jsem ztratil ve
srovnání s normálními osmi hodinami?“ Spočítáte si, že je to 25%,
protože jste usnuli o 2 hodiny později, než obvykle, a probudíte se ve
stejnou dobu. Ale to není pravda. Neztratili jste jen 25% svého
spánku. Pravděpodobně jste přišli o 60 až 70% svého hlubokého
spánku. Během uplynulých deseti let, během nichž věda úžasně
pokročila,  jsme prokázali, že v mozku a v těle neexistuje jediný fyzi-
ologický proces, který by nebyl narušen při nedostatku spánku.
Takže spíše než se ptát: „Jaká je funkce spánku?“, je lepší položit
takovou otázku: „Existuje něco, co nemá ze spánku užitek?  A odpo-
věď zní ne.
Jak množství a kvalita spánku s věkem klesá?
Pokud jde o spánek po celou dobu života, dochází k výrazným změ-
nám. Některé se vyskytují v prvních 18 až 24 měsících života. 
Struktura spánku se začne se stabilizovat.
Dítě má převážně tzv. rychlý spánek a velmi
málo hlubokého spánku. Je to běžné u té-
měř všech savců, které jsme studovali. Pak
je tu další změna, k níž dochází v dospí-
vání. Jde o změnu preferencí času spánku.
My-slím tím, že dítě chce jít spát zpravidla
pozdě a k zoufalství rodičů se  probouzí
brzy. V pubertě dojde k posunu v tom, co
nazýváme 24hodinovým biologickým ryt-
mem. Znamená to, že chcete později jít
spát a později se probouzet. A nedá se s tím
nic moc dělat. Neznám rodiče, kteří donutí svého teenagera usínat v
devět večer, protože se bude muset vzbudit v šest ráno, aby stihl
autobus. A to je jedna z nejhlubších tragédií společnosti v průmyslově
vyspělých národech – brutální donucování adolescenta dodržovat
spánkový režim proti jeho biologické přirozenosti. Vyvolává to u mlá-
deže deprese.
Pak se  tento pravidelný spánkový vzor udržuje až ke třiceti letům
věku. Někde mezi třiceti a čtyřiceti lety dochází ke zhoršení  kvality
spánku.  V sedmdesáti a osmdesáti letech  je skutečně velice obtížné
zaznamenat opravdu hluboký spánek. Během posledních pěti let
jsme udělali práci, abychom prozkoumali, proč tomu tak je.  Dlouho
převažovala myšlenka, že demence a Alzheimerova choroba
souvisejí se slábnoucí pamětí nebo špatnou poznávací funkcí. Nyní
k tomu přibyl i špatný spánek. Všechny uvedené faktory jsou vý-
znamně propojeny. A vymizení hlubokého spánku v pozdějším věku
je možná jedním z nejvíce podceňovaných faktorů, které přispívají
k tomu, co nazýváme kognitivní pokles, a nyní se zdá, že i ke vzniku
Alzheimerovy choroby.
Všechny poznatky poukazují na to, že potřeba spánku zůstává bě-

hem života stejně vysoká, ale schopnost produkovat kvalitní spánek
je erodována a klesá. Jinými slovy, starší dospělý mozek nemůže
vyvolat spánek, který organismus přesto stále potřebuje. Nyní se
zoufale snažíme nalézt inovativní nové způsoby obnovy spánku 
u starších osob. Je to jeden z velkých cílů v mé laboratoři. Byl by to 
i začátek efektivního boje proti poruchám, jako je Alzheimerova
choroba. To je právě teď skutečná naděje.
Existují nějaká pravidla, jak si zlepšit spánek?
Ano, je několik věcí, které můžeme udělat. Nazýváme je hygienou
spánku.
Za prvé, můžete se pokusit regulovat vaše rytmy. Jak jste starší,
pokud jde o spánek, začínáte se vracet do dětství. Chcete jít spát
dříve a dříve se probudit.
Druhá věc, kterou obyčejně dělají starší lidé, což je chyba, je usnout
odpoledne. Během dne, kdy jste vzhůru, se vytváří v organismu
jakýsi spánkový tlak. A po zhruba šestnácti hodinách bdění jste
většinou tak ospalí, že si rádi půjdete lehnout. A usnete přirozeně 
a snadno. Při spánku během dne si tento cyklus narušíte.
Můžeme si pomoci užíváním prášků na spaní?
Bohužel  ne, protože nenahradí přirozený spánek. Dostupné prášky
obsahují chemikálie, které nazýváme sedativní hypnotika. A ty nema-
jí regenerativní účinky jako přirozený  spánek. Pokud se podíváte na
elektrokardiografické křivky, pořízené během přirozeného spánku, 
a po užití medikamentů, uvidíte, že jsou odlišné.
Co bychom měli dělat, pokud nemůžeme spát?

Neměli byste delší dobu setrvávat v
posteli, ale jít do jiné místnosti 
a něco si přečíst.  Když ucítíte, že se vám
zavírají oči, běžte si zase lehnout. Mozek
je velice vnímavý a je potřeba mu zafixo-
vat, že postel je především ke spaní.
Pokud se vám nechce vstát a v jiné
místnosti si číst, je dobré meditovat. Jsem
docela stoický, těžce racionální vědec, 
a dlouho jsem nevěřil účinku meditace, Až
když jsem to zkusil, zjistil jsem, že jde 
o velmi efektivní metodu. Zklidní mysl 

a tlumí to, co nazýváme „bojovou“ větví nervového systému. 
Lze vyrovnat deficit spánku tím, že spíte déle?

Bohužel ne.  Spánek není jako banka, takže nemůžete hromadit dluh
a pak se ho pokusit uhradit.  Kdybych vás po celou noc zbavil spán-
ku,  a pak následující noc vám dopřál tolik spánku, kolik chcete, nikdy
nedostanete zpět všechno, co jste ztratili. Mozek nemá schopnost
vrátit ten ztracený spánek, který jste mu během týdne nedopřáli. 
Jak ovlivňuje spánek kofein?
U některých lidí zastaví usínání. Jiní však namítají: „Po večeři si
můžu dát šálek kávy a dobře usínám, takže nejsem jeden z těch, kteří
jsou citliví na kofein.“ A to je docela nebezpečné, protože víme, že
kofein především ovlivní hloubku spánku. 
A alkohol…? 
Alkohol je sedativní droga. Odstraňujete vědomí z mozku, ale
neumožňuje vyvolat přirozený spánek. Alkohol před spaním nelze
rozhodně doporučit. 

(Ze zahraničních pramenů)
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otfried Preussler
oDbila 
DvaNáctá hoDiNa
světově proslulý německý spisovatel otfried Preußler
vybral a nově převyprávěl třikrát třináct nejkrásnějších
a nejzajímavějších lidových pověstí o pokladech a je-
jich strážcích, o kouzelnících a čarodějnicích, o straši-
dlech a duších, které se tradují v německém prostředí.
jak sám uvádí v předmluvě, je vypravěč příběhů, nikoli
vědecký sběratel pověstí. Proto si osobuje právo
„vzájemně spojit rozličné verze jednotlivých pověstí
tak, aby se co nejvíce přiblížil ideálnímu typu dané
báje. v praxi to znamená, že k přesvědčivému začátku
pověsti pocházející ze saska připojí uspokojivější
závěr, jaký se tradičně vypráví v Durynském lese; do
toho přidá několik doplňujících detailů z lužice a ně-
kolik barevných tónů z eichsfeldu.“

Překlad: eva Pátková
ilustrace: barbora Motlová
vázaná, 200 stran, 298 Kč, eaN: 9788025724316

https://www.kosmas.cz/knihy/241419/odbila-dvanacta-hodina/

David Walliams
Nejhorší Děti 
Na světě 2
Četli jste Nejhorší děti na světě? a myslíte si, že
horší děti než hrdinové téhle vypečené knížky (sa-
mozřejmě kromě vás) neexistují? Pchá! šeredně se
mýlíte! Připravte se, že kluci a holky v „dvojce“ jsou
daleko příšernější! a tentokrát se můžete těšit i na
trafikanta rádže. sbírku deseti strašliváckých
historek napsal světoznámý britský šprýmař David
Walliams a ilustrace opět nakreslil báječný tony
ross. David dnes patří k nejoblíbenějším a nej-
prodávanějším autorům dětské literatury, jeho knihy
byly přeloženy do více než padesáti jazyků a po
celém světě se jich prodalo přes dvacet milionů. 

Překlad: veronika volhejnová
ilustrace: tony ross
Flexi vazba, 288 stran, 298 Kč, eaN: 9788025724941

https://www.kosmas.cz/knihy/241418/nejhorsi-deti-na-svete-2/

Zakoupit můžete zde

Zakoupit můžete zde
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Jojo Moyesová
ZakáZané ovoce
Poklidné přímořské městečko Merham se
ještě vzpamatovává z následků druhé
světové války, když poklidné místní vody
rozčeří příchod bohémské skupinky s ne-
jasnými vzájemnými vztahy, která se na-
stěhuje do moderního, na tu dobu archi-
tektonicky výstředního domu na pobřeží.
konzervativní obyvatelé Merhamu jsou
pobouřeni, mladou Lottie a její přítelkyni
celii však dům i jeho osazenstvo ne-
odolatelně přitahuje. a do pohybu se dává
lavina událostí, jejíž tragické následky
přetrvávají i po padesáti letech… 

Přeložila Lucie Mikolajková
vázaná, 448 stran, 379 kč, ISBn: 978-80-249-3622-2 

https://www.bux.cz/romantika/zakazane-ovoce-4
Zakoupit můžete zde

Více a rozhovor s autorkou na dalších stranách
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Odkud pocházejí nápady pro vaše postavy a jejich příběhy?
Rodí se všude kolem mě. Někdy zachytím úryvek konverzace. Uchovám
si ho v paměti a ve vhodný okamžik, který ale nemusí vůbec nastat, se
vynoří a stane se součástí příběhu.  Někdy mám také nápad na postavu,
a kolem ní se začne odvíjet nějaký děj. 
Vaše romány obsahují postavy, které jsou outsidery. Co vás přitahuje
k lidem žijícím na periferii, ať už emocionálně, fyzicky nebo ekono-
micky? 
Protože si myslím, že mnoho z nás se cítí stejně jako ti, o nichž se
zmiňujete. Lidi, kteří měli štěstí a začlenili se do společnosti a svůj život
naplnili podle svých představ, mě příliš nezajímají.  O to více mě fascinuje
napětí, které produkují lidé vymykající se zaběhnutým normám.  Myslím,
že většina z nás během života může něco podobného v jakékoli formě
zažít.
Je to tedy také důvod, proč jsou vaše ženské postavy velmi obyčejné
a obtížně se vyrovnávající se životními problémy?
Mám pocit, že jsem žila spousty různých životů.  O lidské přirozenosti  se
strašně moc naučíte, když chvíli pracujete v kanceláři, nebo dlouho do
noci ve fasfoodu nebo mícháte nápoje v baru. Jsem zvědavá, co se stane
s lidmi, kteří se snaží proniknout do společnosti, a ta je nechce a od níž
slyší, že nemohou uspět, že nemají žádnou šanci.
Součástí vašich knih je zpravidla milostný příběh. Co vás vede 
k tomu, abyste psala o lásce? 
Nemám ponětí! V reálném životě nejsem příliš romantická. Myslím, že
láska je inspirativní, je výrazem emocí, které nás mohou nebývale
povznést nebo na druhou stranu dostat na samé dno. Psát o takových
extrémech je vždy zajímavé.
Zažíváte sama při psaní příval emocí?
Vždy. Pokud mě nerozpláče vypjatá emocionální scéna, vím, že nedojme
ani čtenáře. Mé vnitřní reakce jsou takovým lakmusovým papírkem, který
mně naznačuje, zda příběh bude fungovat. Je to opravdu zvláštní způsob,
jak si vydělávat na živobytí.

Kde a jak píšete? Nastavujete hodiny nebo usedáte k psacímu
stolu, když na vás dýchne inspirace? 
Pracuji ve zhruba stanovených hodinách, ale u tří dětí a mnoha zvířat
musíte být flexibilní. Pokud nedojde k žádným mimořádným událostem,
vstávám z postele a hned usedám ke svému psacímu stolu a pracuji od
6:00 do 7:30 hodin. A pak znovu poté, co obsloužím zvířata, zhruba od
10:00 do 14:30. Můj ideální čas na práci by byl od 15 do 22 hodin – ale
bohužel to nastane jen tehdy, když odjedu z domova a schovám se 

v hotelu. 
Když vytváříte typologii postav, využijete některé vlastnosti lidí, kte-
ré znáte?
Ano – ale ne vždy se mi to nakonec hodí. Pokud popisujete negativní
vlastnosti, lidé se mohou poznat. I proto se snažím vybavit postavy mých
knih takovým charakterem, aby byl jejich vlastní a nerozpoznatelný.  
Kdybyste do svých snů mohla pozvat své kolegy spisovatele, kteří
by to byli a kde byste se sešli? O čem byste s nimi mluvila? 
Pokud by nezáleželo na tom, zda jsou živí nebo mrtví, vypadal by seznam
asi takto: Anaïs Nin, Hemingway, Xenophon, Haruki Murakami, Jessika
Mitfordová a Nora Ephronová. Setkali bychom se v zakouřeném baru 
v Paříži a já bych asi vůbec nemluvila. Jen bych seděla a poslouchala. 
Inspirují vás ještě někteří další spisovatelé? 
Ano. Mám ráda Kate Atkinsonovou pro její vynalézavost, její zápletky jsou
nečekané a překvapivé. Miluju Barbaru Kingsolverovou za její jazyk 
a Noru Ephronovou, která mě fascinuje svým vtipem a tím, jak píše 
o lásce. Vždycky je těžké číst příliš mnoho spisovatelů, kteří vás inspirují;
většinou jsou tak dobří, že se chcete vzdát vlastní tvorby a raději jít  pra-
covat do továrny. 
Změnil vás úspěch?
Pociťuji větší jistotu. Úspěch se dostavil po osmé knize. Těch předchozích
sedm se moc dobře neprodávalo. Už jsem se začala ptát same sebe, zda
to, co píšu, chtějí lidé vůbec číst. A pak, když se prodeje najednou ne-
uvěřitelně zvedly,  cítila jsem se nejen šťastná, ale i osvobozená.
Nedávno jste se připojila k Patricku Nessovi a dalším autorům, kteří
darovali 10 000 dolarů na záchranu děti syrských uprchlíků. Co vás
k tomu přimělo?
Cítila jsem, že situace je nesnesitelná a že je třeba pomoci alespoň dětem
a dát spoluobčanům pozitivní příklad. Laskavosti a štědrosti není nikdy
dost. 

(Ze zahraničních pramenů)

Jojo Moyesová (nar. 1969) vystudovala na University of
London žurnalistiku a novinařině se věnovala po deset let –
pracovala pro britský deník The Independent a pobývala též
v Hongkongu jako dopisovatelka listu Sunday Morning Post.
V roce 2002 jí vyšel první román Sheltering Rain a od té doby
je spisovatelkou na volné noze. Je autorkou více než desítky
románů, její parketou jsou především romantické příběhy,
které se však vyhýbají tradičním žánrovým klišé a za nimiž se
skrývá vážnější podtext. Její knihy jsou vydávány ve 43 ze-
mích a každý nový titul se pravidelně umísťuje na předních
místech evropských i amerických žebříčků bestsellerů. Jojo
Moyesová je také jednou z mála autorek, která získala
dvakrát prestižní britské ocenění Romantic Novel of The Year
Award, která už od roku 1960 udílí The Romantic Novelists’
Association – v roce 2004 ho získala právě za Zakázané
ovoce a v roce 2011 za Poslední dopis od tvé lásky (česky
2013). Ikar vydal ještě celosvětový bestseller Než jsem tě
poznala (2013), Stříbrnou zátoku (2015), Dívku, již jsi tu
zanechal (2015), Jednoho plus jednu (2016), Život po tobě
(2016), který je pokračováním hitu Než jsem tě poznala, 
a Krasojezdkyni (2017). Spisovatelka žije s manželem, novi-
nářem Charlesem Arthurem, a jejich třemi dětmi na farmě 
v hrabství Essex. Je velkou milovnicí koní a také vášnivou
jezdkyní. 



Více na dalších stranách



Uvolněte se, osvoboďte se,
odhoďte pouta a buďte tím,
kým skutečně jste. Ať tyto
pravdy vycházejí z vašeho
nejhlubšího poznání a pře-
svědčení, praktikujte je ve
svém životě; a ten se
začne utvářet přesně podle
vašich nejkrásnějších
představ a nezávisle na
současných okolnostech.
—  Kerstin Simoné 

Kerstin Simoné (*1963 v Berlíně ) je německou autorkou ezoterických knih. Pracuje také jako médium 
Už téměř třicet let se zabývá duchovními tématy a světem mysticismu a nadpřirozena. Její myšlenky 
a učení se točí hlavně kolem božstva Thovt, o němž publikovala mnoho knih. Připravuje odborné
semináře a na CD publikuje návody k meditaci. 
Simoné dodržuje přísnou životosprávu, je veganka. Jejím zájmem je i starost o životní podmínky zvířat,
zejména se věnuje  ochraně velryb a delfínů. 
Kerstin Simoné žije se svou rodinou poblíž Berlína. Tragická událost v roce 2003 ji přivedla do kontak-
tu s Thovtem. Od té doby je v úzkém a důvěrném vztahu s tímto „písařem bohů,“ ze starověkého
Egypta. Thovt jí pomáhá zvládat životní útrapy a jejím prostřednictvím sděluje lidstvu své poznatky.
Simoné je zveřejňuje ve svých knihách a objasňuje na seminářích.

Thovt je v řečtině používané a z egyptštiny ne zcela
jasným způsobem odvozené jméno staroegypt-
ského boha Džehutiho zobrazovaného 
v podobě muže s hlavou ibise (méně často
ibise samotného) nebo v podobě paviána 
a ztotožňovaného s řeckým bohem Hermem.
Přestože jej jménem nelze prokázat před 
4. dynastií, badatelé považují za jisté, že
ikonograficky je doložen už v Předdynastické
době v podobě ibise na standartě, svém
symbolu užívaném po celé faraonské
období. Tento symbol ostatně sloužil jako

ideogram pro variantu hieroglyfického zápisu Thovtova jména.

Thovt byl původně nejspíš bohem Měsíce. V rozvinuté teologii Střední a především
Nové říše se stal jedním z bohů – stvořitelů, původcem božské moudrosti a poznání ve
všech jeho formách. V pozdějších obdobích se stává také bohem magie a čarování: 
v této souvislosti Cicero poznamenává, že Egypťané se bojí už jen vyslovit jméno boha.
Pokud je toto sdělení pravdivé, mohlo by Džehutiho řecké pojmenování Thovt být
odvozeno z některého z mnoha dalších pojmenování či epitet, jimiž Egypťané pozdní
doby boha nepřímo označovali ve snaze vyhnout se použití jména.



Co vás motivovalo k napsání této knihy?
V podstatě šlo o dvě události, tzv. „Whist-
leblowers“, které vedly k této knize. První byl
vnuk polsko–německého tlumočníka. Pře-
kládal 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 infor-
mátorů ...
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 různo-
rodá témata. Hovořil jsem například s plu-
kovníkem Bundeswehru, který je zodpověd-
ný za velké uprchlické centrum, nebo ma-
jitelem kliniky, který úspěšně léčí onkolo-
gické pacienty novými způsoby chemoter-
apie a další. Tato kniha pomáhá lidem
načerpat odvahu, aby se za žádných okol-
ností 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 Ra-
kouska a najel asi osmnáct tisíc kilometrů. 

S jakými výzvami jste se setkal, bránil
vám také někdo v práci?
Ohrožen nebo něco takového jsem rozhod-
ně nebyl. Všechny rozhovory jsem zazna-
menal na kazetě. Větší problém nastal, když
tři ze zpovídaných aktérů těsně před zahá-
jením tisku knihy, zrušili svůj souhlas se
zveřejněním a chtěli po mně, abych je z ru-
kopisu 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 uve-
řejněním 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 nej-
horšího.
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 ano-
nymní i konkrétní odpůrci. Je to nepřed-
stavitelně velká síť, která překonává celou

Whistleblowing (z angličtiny doslova
hvízdání na píšťalku) je termín z pře-

lomu 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 prově-
ření či zakročení na nelegitimní, neetic-
ké nebo nezákonné praktiky na praco-

višti, které se dějí se souhlasem jeho
nadřízených a jdou proti veřejnému záj-
mu či ohrožují veřejnost, přičemž někte-

ré verze definice jsou navíc omezeny
podmínkou, že upozorňovatel jedná 
v dobré víře a nesleduje vlastní pro-

spěch a že situaci nelze vyřešit interní-
mi mechanismy. Podle MF Dnes se tak

označuje fenomén, kdy zaměstnanci
státní správy nebo velkých firem upo-
zorní na trestné nebo podezřelé jed-
nání, o kterém se dozvěděli jen díky
svému postavení a interním informa-

cím. John Kiriakou whistleblowing (coby
právem definovaný termín) uvádí

„přinesení na světlo jakýkoli důkaz plýt-
vání, podvodu, zneužití [moci, vlivu, …],
nezákonného chování nebo hrozby vůči

veřejnému zdraví či bezpečnosti.“
Termín se týká případů, kdy je ozná-

mení o závažné věci učiněno víceméně
nezištně příslušným úřadům nebo orgá-

nům 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



populaci a všechny oblasti života.
Většina lidí bude překvapena, kolik
hrubosti a násilí se objeví, když na
někoho ukážete a popíšete jeho
skutky, jimiž by se ve slušné sp-
olečnosti určitě nechlubil. Proto bych 
i na tomto místě rád využil této pří-
ležitosti a dalším  autorům a zasvě-
ceným osobám dodal odvahy pro boj
proti nešvarům, které nás obklopují.
Pokud se setkají s útoky a překáž-
kami, 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 roz-
hovoru 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!

(Ze zahraničních pramenů)

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 spol-
cích – „Tajná společenství a jejich moc ve 20. století“ (Geheim-
gesellschaften 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“ (Geheim-
gesellschaften 2 – Interview mit Jan van Helsing). Kniha opět
narazila na odpor německých a švýcarských úřadů. Další auto-
rovy 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 roz-
sáhlého šetření a několika výprav za poznáním původu a hi-
storie 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. 

Stefan Erdmann



Rozhovor 
Jana van Helsinga
s Michaelem
Morrisem
Jan van Helsing: 
Pane Morrisi, Vaše první kniha Co
nesmíte vědět! vyšla v dubnu 2011 
a stala se bestsellerem, neboť nejenže
brilantně popsala fungování peněž-
ního systému a chyby eurozóny, ale
také jmenovala konkrétní osoby.
Kromě vaší knihy neznám žádnou,
která by se věnovala celosvětovým
spiknutím a zveřejnila informace 
i o Rottschildy kontrolovaných fir-
mách Blackrock a Blackstone. Také
vaše poslední kniha Co nesmíte
vědět!2 je vysoce aktuální a je za-
měřena na témata, která nás právě teď všechny zajímají, jako
jsou například stoupající nespravedlnost a nejistota v Evropě,
pozadí mezinárodního terorismu nebo konflikt na Ukrajině. Co
bylo Vaším podnětem, abyste tuto knihu napsal?
Michael Morris:
Jsem přesvědčený o tom, že za úspěchem mé první knihy stojí
maximální snaha, aby se pravda dostala na světlo. Předložil jsem
čtenářům srozumitelnými slovy dobře podložené informace. 
Zveřejnil jsem cíle a osoby v pozadí, které jsou poplatné novému
světovému řádu, jelikož mě popudila zbabělost a poddajnost main-
streamových sdělovacích prostředků. Totéž platí i pro moji novou
knihu. Impulsem pro její napsání se stal konflikt na Ukrajině, což je
vlastně zástupná válka mezi USA a Ruskem. Chtěl jsem proti
falešným zprávám a jednostrannému podsouvání viny postavit text
založený na komplexní znalosti situace, nikoliv na propagandě.
Druhým důvodem pro napsání této knihy je, že si nepřeji, aby se
Evropa plíživým způsobem stala 51. státem USA. Je pro mě dů-
ležité napsat pravdu o TTIP (=Transatlantické obchodní a investiční
partnerství), TISA (=Dohoda o obchodu v oblastí služeb) a CETA
(=Komplexní hospodářská a obchodní dohoda).
Jan van Helsing:
Toto téma dnes hýbe Evropou, protože lidé cítí, že se zde
provádí politika proti jejich vůli a k jejich neprospěchu.
Skutečnost, že se německá zpravodajská služba BND projevila
jako loutka americké zpravodajské služby NSA, nám ukazuje,
jak je vaše kniha aktuální a jak dokázala vystihnout ducha
doby. Byl jsem otřesen, když jsem se dočetl, co všechno výše
uvedené smlouvy obsahují.

Michael Morris:
Právě to je přiměřená reakce. Evropané musí konečně pochopit, že
Evropská unie a Euro nejsou původními evropskými myšlenkami.
Je to koncept USA, které se již od roku 1955 pod pláštíkem
„Akčního výboru pro Spojené státy evropské“ snažily o ovládnutí
Evropy. USA dominovaly ve 20. století světu hospodářsky, politicky
i vojensky, přičemž si podrobovaly jednu zemi za druhou. Ame-
ričané jsou přesvědčeni o tom, že jsou vyvoleným národem.
Ovšem americké impérium se začíná rozpadat, a proto jeho vládci
divoce bijí kolem sebe. Pokud země jako Rusko, Čína, Brazílie,
Indie nebo Írán budou mít odvahu k tomu, aby se postavily agre-
sivní americké zahraniční politice, získala by tím Evropa čas i pros-
tor k vlastní emancipaci. Tajná světovláda již několik desítek let
plánuje, že spojí Evropu a Severní Ameriku v jeden obrovský stát 
s jednotnou měnou a společnou vládou.
Tyto „Spojené státy severoamerické a evropské“ by pak byly logic-
kým krokem směřujícím ke světovládě. Jsou pro finanční elitu ne-
zbytné, neboť by jinak podlehla spojenectví Číny s Ruskem. 
Americký dolar mele z posledního. V zásadě ho nikdo nechce
používat. Euro bylo od počátku mrtvě narozeným dítětem, jehož
existence visí na vlásku. Sjednocení Evropy a Severní Ameriky je
jedinou šancí na přežití pro bohaté anglosaské rodiny, jež ovládají
všchny velké koncerny, banky, politiky i sdělovací prostředky.
Jan van Helsing:
Tím jsme se dostali ke smlouvám TTIP, CETA a TISA... Tyto
tajné smlouvy jsou představovány jako „dohody o volném
obchodu“ a tvrdí se,  že vytvoří statisíce nových pracovních
míst. Co si o tom myslíte?
Michael Morris:
TTIP a CETA nejsou „dohody o volném obchodu“, nýbrž smlouvy
sloužící ke zrušení demokracie, svobody slova a lidských práv.



Nevytvoří nová pracovní místa, ale namísto toho pracovní příleži-
tosti ve velkém stylu zruší. V případě TTIP a CETA jde o tajné
smlouvy mezi Evropskou unií, USA a Kanadou s cílem zrušit národ-
ní parlamenty, zákony a nařízení. Všechna moc parlamentů bude
převedena na nadnárodní, tedy americké velké koncerny. Žádná
evropská země nebude moci bez svolení těchto koncernů vytvářet
nové zákony a nařízení. Mezi jiným má být zrušeno i národní soud-
nictví a zastavena podpora kultury. Mají se privatizovat vodní zdro-
je a banky získají ještě více pravomocí, než dosud mají.
Jan van Helsing:
Popisujete také, že na evropské straně jsou do vyjednávání 
o smlouvách zasvěceny pouze čtyři osoby, přičemž nejen
občané, ale i volení politici jsou klamáni. Odkud máte tyto
informace?
Michael Morris:
Z důvěrných zdrojů.... Ano, čtyři osoby bez jakéhokoliv pověření 
a oprávnění připravují drastické omezení práv obyvatel Evropy a je-
jich zotročení velkými koncerny. Můžeme poděkovat několika
odvážným jedincům, že toto spiknutí bylo
odhaleno a tajné informace se dostaly na
světlo. Tím bylo možné  zabránit prozatím
nejhoršímu. Petici proti TTIP doposud
podepsalo 1,7 miliónu lidí. Ovšem stále
není nic vyhráno, neboť vládnoucí síly 
v USA i Evropě se dají jen málo přesvědčit
akcemi svých občanů. Získali jsme sice
trochu času, ale občané musí tlak na
mocipány zvýšit.
Jan van Helsing:
Jaký je Váš záměr s touto knihou? Čeho chcete dosáhnout?
Michael Morris:
Chci poskytnout lidem informace a skutečnosti, které dosud ne-
znaly. Chci jim ukázat důležité souvislosti a propojení. Chtěl bych je
přimět k tomu, aby byli kritičtí a pokládali správné otázky.
Jan van Helsing:
Čtenáře sotva překvapí, že z vašeho pohledu se za tím mnohé
skrývá. Odhalujete mimo jiné také, že se tajné služby a NATO
několik desítek let podílely na teroristických operacích a do-
konce spoluzakládaly velké islámské teroristické organizace,
které údajně podporují dodnes. Zároveň ale tvrdí, že islamisty
potírají.
Michael Morris:
USA, čímž mám na mysli osoby „skutečně mocné“ za oponou ame-
rické politiky, musí přihlížet tomu, jak je Rusko pod Vladimírem
Putinem stále sebevědomější. Ukrajina je jako největší evropská
země mostem mezi Ruskem a Evropou, ovšem tajná světovláda
nechala tento most vyhodit do povětří, aby Evropu a Rusko roz-
dělila a odcizila. Jde přitom také o suroviny, konečné uložení ato-
mového odpadu z Černobylu, mocenské boje místních oligarchů 
a mnoho dalšího. V první řadě však jde o oslabení Ruska a Evropy.
Je to snaha rozeštvat je mezi sebou což může, pokud to bude
nutné, vést i k nové velké válce na evropské půdě. Když se totiž
Spojeným státům podaří zničit Evropu a Rusko, jediným pro-

tivníkem zůstane pouze Čína – a izolované Číny se USA neobáva-
jí. Spojenectví Ruska, Číny a dalších zemí by však USA vojensky 
a hospodářsky jasně podlehly.

Jan van Helsing:
Skutečně existuje mnoho lidí, kteří se snaží poznat pravdu,
vyhledávají komplexní a pravdivé informace, což také přispívá
ke stoupající popularitě alternativních médií. Nemáte pocit, že
se zde něco mění?
Michael Morris:
Jistě, ale domnívám se, že pro starší lidí je jednodušší rozeznat lež
a klam. Díky svým životním zkušenostem mohou srovnávat sou-
časnou situaci s minulostí. Dokáží rozeznat, že většina zpravoda-
jství je stále povrchnější a hloupější a že kvantita jednoznačně
přebíjí kvalitu. Naproti tomu mladí lidé, kteří vyrůstají se smartpho-
ny a tablety, již bohužel nemají ponětí o kvalitní žurnalistice. Jsou
zvyklí na to, že jsou bombardováni stručnými zprávami nevalné
úrovně a že jsou o dění kolem sebe informováni velmi povrchně.
Hloubku nepostrádají, neboť ji vůbec neznají.

Jan van Helsing:
Není to trochu pesimistické?
Michael Morris:
Bohužel ne, je to spíše realistické. Dám
vám plastický příklad moderního zpravo-
dajství, typický pro naši dobu. Nedávno se
v USA konal boxerský zápas mezi
Floydem Mayweatherem a Manny Pac-
quiaem, Měl jsem to potěšení sledovat

tento zápas, přenášený placenou televizí. Byl jsem právě 
v desetičlenné skupině v domě svých přátel na východním pobřeží
Spojených států. Zaujala mě tam jedna inteligentní, mladá 
a nadějná žena. Nedávno začala pracovat pro jeden z největších
amerických deníků a jejím úkolem bylo referovat živě na interne-
tové stránce svých novin o boxerském mači. Dáma však bohužel 
o boxu nic nevěděla. Během celého utkání upřeně zírala na svůj
laptop a bušila do klávesnice, ve skutečnosti tedy zápas v televizi
nesledovala. Její „zpravodajství“ byly přepisy našich laických
poznámek a komentářů k zápasu. Stále se nás ptala: „Kdo vyhrál
toto kolo? Ve kterém kole jsme? Mohu to takto napsat?“ Bohužel
podobným způsobem dnes funguje zpravodajství i z oblasti politiky
a hospodářství.
Jan van Helsing:
Považujete výše uvedený příklad za symbolický pro dnešní
žurnalistiku?
Michael Morris:
Ano, mnoho novinářů čelí enormnímu časovému tlaku. Nemají té-
měř žádný prostor pro důkladné seznámení se s problémem či pro
vlastní myšlenky. Většinou jen přepisují interní texty, nebo zprávy
pocházející od tiskových agentur. Od svých nadřízených mají zákaz
publikovat kritická vyjádření odporující „politické korektnosti“ nebo
„všeobecnému konsensu“. Strach o pracovní místo dominuje vše-
mu. Existují novináři, kteří by rádi pracovali jinak, většina z nich jsou
ale zajatci systému.
Kráceno, zdroj: Kopp-Verlag, obrázek: Shutterstock

Chci poskytnout lidem informace 
a skutečnosti, které dosud nezna-
ly. Chci jim ukázat důležité souvis-
losti a propojení. Chtěl bych je
přimět k tomu, aby byli kritičtí 
a pokládali správné otázky.
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SJ Hooks
MiloStná aféra
Slečna Wildeová je trnem v patě
profesora Stephena Worthingtona.
Pan profesor je spořádaný třicátník
se zálibou v knihách a poklidném
životě a nechutí ke společenskému
životu. Jeho studentka mu však
dělá ze života peklo. Provokuje ho,
odmlouvá, je neukázněná, výstřed-
ně se obléká, ale je to hezká dívka.
Když se Stephen ocitne v její lož-
nici, role učitele a žáka se vy-
mění… 
autorka velice otevřeně píše o lás-
ce a sexu a její kniha je přirov-
návána ke knize Padesát odstínů
šedi, jejíž autorka o ní také napsala
pochvalnou recenzi.

Vázaná, 248 stran, 299 Kč, 
iSBn 978-80-7584-067-7

http://www.brana-knihy.cz/milostna-afera.html
Zakoupit můžete zde

Ukázka z knihy a rozhovor s autorkou na dalších stranách
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Pří pohledu na hodinky jsem si oddechl. Za okamžik začne
seminář a ona je naštěstí nepřítomná. Obvykle se mi příčí, když
moji studenti vynechají hodinu, ale od začátku jarního semestru,
kdy se přiloudala do mé třídy a začala mi lézt na nervy, se toho
hodně změnilo. Je čas začít.
Vtom se otevřely dveře a moje dobrá nálada zmizela. 
Ovšemže nezmešká hodinu. Nikdy to neudělala. 
Jako obvykle vtančila do místnosti, na uších měla směšně velká
sluchátka a pokyvovala hlavou do rytmu. Všimla si někdy pohledů,
které ji provázely? Vadily jí? Nejspíš ne, podle toho jak se oblékala
– pokud se tomu tak dá říkat. Na nohách měla špinavé obnošené
kanady a proděravělé černé punčocháče. Její sukně byla příliš
krátká a jako by toho nebylo dost, natrhla si výstřih košile s dlouhý-
mi rukávy, takže jí z něj vykukovalo nahé rameno. Zalétly mi tam
oči a neušlo mi, že chybí ramínko od podprsenky. 
Kluci v zadních lavicích si toho všimli taky. Sledovali všechny její
pohyby, aby se ujistili, že pod těsně upnutou košilí už nic nemá.
Zvedl jsem zrak a na okamžik jsem se střetl s jejím pohledem.
Ušklíbla se a mrkla na mě. Najednou jsem měl pocit, že mě škrtí
motýlek, a musel jsem bojovat s nutkáním uvolnit si jej. 
Když plula kolem mého stolu, předstíral jsem, že se dívám na
hodinky. Z takové blízkosti toho na ní bylo trochu moc na koukání
– s těmi rudými rty a černě zapatlanýma očima připomínala
šíleného klauna. 
Nechápal jsem, proč se takhle prezentuje, když byla jinak docela
hezká. Měla pěknou postavu, velké modré oči a dlouhé lesklé
rudohnědé vlasy. Nikdy je však nenosila rozpuštěné. Dneska
vypadaly, jako kdyby je strčila do mixéru a pak připíchla na vršek
hlavy. 
Starosti mi ovšem nedělal jen její vzhled. To děvče zřejmě vůbec
nebralo na vědomí, že jsem její profesor a že se podle toho ke
mně má chovat. Často mě oslovovala „Stephene“, navzdory tomu,
že jsem ji pokaždé opravil. Když přednáším ve své třídě, nejsem
„Stephen“. Očekávám, že mě mí žáci budou oslovovat „profesore
Worthingtone“ nebo „pane“. Netřeba podotýkat, že ta otravná

mladá osoba moje očekávání neplnila. Dneska na mě nemrkla
poprvé a já pořád nevěděl, jak na to mám reagovat. Byla naprosto
nepředvídatelná a to mě znervózňovalo. Nikdy se nerozpakovala
mě během vyučování přerušit, když měla na věc jiný názor. 
A kdy na věc jiný názor neměla?
V životě jsem se nesetkal s tak neústupnou a tvrdohlavou holkou.
Těšil jsem se na konec semestru, kdy už se s ní nebudu muset
setkávat. Nemohl jsem popřít, že je chytrá, takže určitě udělá
zkoušku na výbornou. 
Jako obvykle se posadila dopředu a já sledoval, jak pokládá batoh
na podlahu. Při tom pohybu jí sklouzla košile ještě níž a odhalila
další kus bledé pokožky. Daleko víc mi vadilo neustálé vyrušování
a nevhodné chování. Proč se nemohla oblékat hezky? Kdyby
nosila slušně dlouhou sukni a třeba hedvábnou blůzu, byla by z ní
pěkná mladá dáma. Očividně však chtěla vypadat jako mizerný
spratek, čímž mi neustále kazila náladu. Mám rád pořádek a před-
vídatelnost a s ní ve třídě jsem si ani jednoho moc neužil. 
Dokonce se jmenovala „Wilde“, divoká. 
Slečná Divoká, Wildeová, se stala pravidelným trnem v patě mého
jinak příjemného pátečního a úterního rozvrhu a já se nemohl
dočkat, až se jí zbavím. 
Odkašlal jsem si na znamení, že hodlám zahájit hodinu, a studen-
ti se pro jednou rychle utišili. Na důvod tohoto neobvyklého jevu
jsem se nemusel ptát: dnes jsme měli probírat román Lolita od
Vladimira Nabokova. Choulostivý příběh o dospělém muži, který
se zamiloval a má pohlavní styk s dvanáctiletou dívkou, byl trva-
lým favoritem všech tříd. Na mnoha místech byl stále ještě za-
kázaný a čtení „zakázaných“ knih působilo, že se moji studenti
literatury cítili být dospělí. Překvapilo mě, že se slečna Wildeová
do hodiny nijak nevměšuje. Usmívala se a tiše si psala poznámky. 
Debatovali jsme dál a jeden student ze zadní lavice nadnesl, že
hlavní hrdina, Humbert, je duševně nemocný a tudíž nedokáže
kontrolovat vlastní chování a měli bychom k němu být do jisté míry
shovívaví. 
„Nemůžeš ho přece hájit,“ namítla dívka, jejíž jméno si nepamatu-
ju. „Je to naprostý zvrhlík a tu holku si kupuje.“
„Já si myslím, že je to právě naopak,“ poznamenala slečna Wilde-
ová, aniž vzhlédla od svých poznámek.
„Cože?“ zeptala se ta dívka. „To myslíš vážně?“
„Smrtelně vážně,“ odpověděla slečna Wildeová. „Jsem si napros-
to jistá, že Lolita korumpuje Humberta. Svádí ho a jemu se to líbí.
Kterému chlapovi by se to nelíbilo?“ 
„Ale ona je ještě dítě!“ Trvala na svém druhá dívka.
„To ano, ale je si dobře vědoma toho, co dělá, když ho svádí. Měla
sex už předtím a on jí pak v podstatě žere z ruky. Netvrdím, že to,
co on dělá, není špatné, ale musíte si uvědomit, že ji vidí jako
mladou ženu. Ostatně on sám je mentálně na výši dvanáctiletého
dítěte.“
Na to ta dívka nenašla odpověď a sklopila zrak.
„Na tom něco je,“ připustil jsem.
Přestože mi vadilo, že slečna Wildeová zasahovala do debaty bez
přihlášení, její příspěvek byl pokaždé hodnotný. Normálně bych
byl rád, že mám ve třídě tak aktivního studenta, ale na ní bylo cosi
podezřelého. 
Z nějakého důvodu mě popouzela. ...
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Vaší mateřštinou je dánština, ale vy
píšete v angličtině. Proč to děláte?
Ano, to je pravda. Mé knihy do dánštiny
převádí profesionální překladatelka.
Hlavní důvod je, že je to pro mě po-
hodlnější. Studovala jsem v Americe a ba-
kalářský titul mám v angličtině. Jsem zvy-
klá  číst anglické knihy, a proto i psát 
v tomto jazyce je pro mě přirozené. 
Život jednoho z hrdinů románu Milost-
ná aféra – Absolutní začátečníci –
profesora Stephena Worthingtona – je
celkem poklidný do té doby, než do
něho zasáhne jeho studentka slečna Julia Wildeová. Jak ho
to změní?
Nejprve se Stephen nemůže dočkat, až skončí semestr, aby už
Julii nemusel nikdy vidět. Provokuje ho, a on to těžko snáší. Mimo
posluchárnu se však jejich role změní, vlastně se úplně obrátí.
Stephen si dosud myslel, že jeho život má smysl, ale po jeho
sblížení s Julií, je mu jasné, že musí něco změnit, s něčím skončit,
aby jeho život nebyl jen životem vyčerpaného profesora. 
Kterou postavu jste vymyslela první? Julii nebo Stephena?
Stephena
Román Milostná aféra – Absolutní začátečníci pokračuje
knihou Absolute Lovers. Proč jste příbeh Stephena a Julie
rozdělila do dvou svazků?
Na internetu jsem psala seriál. Ale pro tištěnou podobu mi to dalo
více než 700 stran. Proto jsem se rozhodla příběh rozdělit do dvou
svazků. 
Plánovala jste postavu Shawna, nebo se vám „narodil“ až 
v průběhu psaní?
Počítala jsem s ním. Potřebovala jsem pro Stephena přítele, který
by vyvažoval některé bláznivé nápady jeho i dalších hrdinů. Ně-
kdo, kdo by nepotlačoval svou sexualitu a současně se nestyděl
za  romantické srdce.
Setkala  jste se s někým takovým jako jsou Julie a Stephen? 
Julie se mi jevila velmi jasně, pravděpodobně proto, že jsem se jí
trochu podobala v mladších a vzpurných letech.
Se Stephanem jsem měla trochu víc práce. Chtěla jsem, aby
navenek vypadal jsko důstojný profesor, ale současně bylo jasné,
že se pod decentním oblečením skrývá velmi dobře vypadající
muž, a tedy někdo jiný než ten, co stojí za katedrou.
Jakou roli hraje  Stephenův bratr? Dopisovala jste ho až 
v průběhu tvorby, aby pomohl příběhu, nebo jste s jeho rolí
počítala od počátku?
Určitě byl naplánován. Potřebovala jsem opak ke Stephenovi,
někoho bezstarostného,  pravděpodobně příliš nepřemýšlejícího 
o tom, co zrovna dělá. Proti Stephenovi, který o všem hloubá a má
tendenci všechno přehodnocovat.  Žádný z nich však není oprav-
du šťastný. Stephen by nikdy nešel do baru, pokud by ho sem

nepřivedl jeho bratr a díky tomu se setká s Julií. Kdyby to nebylo
právě mimo třídu, nic by se mezi nimi nestalo. Stephen byl příliš
emocionálně uzavřený a nikdy by nedal najevo svou náklonnost 
k Julii. Matt vidí, že se jeho bratr zamiloval a uvědomuje si, že
chce totéž. Ale toto se odehrává jen mezi řádky, protože tohle je
příběh Stephena a Julie. Několik čtenářů se zeptalo, jestli napíšu
i příběh Matta a Megan. Stojí to za  přemýšlení.
Jakým způsobem píšete. Zpracujete si nejdříve nějaký
koncept?
Nejprve si napíšu jakýsi velmi vágní obrys, abych věděla, jak začít
a jaký bude konec. Postavy se mi do děje dostávají postupně..
Bylo těžké najít nakladatele, který by se ujal vašeho
rukopisu?  
Ne, kontaktovali mě sami, když si přečetli můj příběh online. To už
měli zájem o knižní vydání. Ode mě se chtěl jen souhlas.  
V jakém stadiu rozpracovanosti jste měla rukopis? 
Příběh byl v té době zhruba dokončen. Ale uveřejnění předcházel
ještě dlouhý editační proces. Mnoho scén bylo třeba dopsat, jiné
zase upravit. 
Odkud jste čerpala inspiraci?
Vždycky jsem si ráda četla příběhy o „alfa samcích“, ale také jsem
cítila, že v romántickém žánru je nedostatek citlivých mužských
osobností. Ve skutečnosti je však většina mužů, s nimiž se
setkávám, plaší, zábavní, věrní a laskaví. Zaslouží si také uznání
a podle mého názoru jsou v moderní romantické literatuře nedo-
statečně zastoupeni. Chtěla jsem tedy prozkoumat jiný typ muže,
který není zaměřen na to, že je fyzicky silný nebo má spoustu
peněz a moci. Věděla jsem, že chci Stephena  konfrontovat s jeho
minulostí, aby uviděl, proč se staly v jeho životě různé věci.
Dokázal to, až s Julií po boku. Když píšu takové scény, je to, jako
bych v hlavě sledovala film a pak jeho děj zaznamenávala jak
nejlépe umím na papír.  Neptejte se mě, odkud pochází, protože
o tom nemám poctivou představu. 
Počítala jste s takovou proměnou Stephena nebo jste k ní
došla až v průběhu psaní?  
Myslím, že celý příběh je o tom, jak se Stephen stal člověkem,
kterým vždycky chtěl být. Sebevědomým, milujícím a nestydícím
se za to, že se v životě dokáže chopit příležitosti.

(Ze zahraničních pramenů)
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Michal Sýkora
Pět Mrtvých PSů
Další z případů komisařky výrové.
vrchní komisařka Marie výrová, přezdívaná velká Sova, spolu s kolegy vyšetřuje
noční loupežné přepadení, během něhož skupina maskovaných mužů ukradla ze
zoologické zahrady tři severoamerické medvědy a současně zavraždila vrátného.
vyšetřování je zprvu neúspěšné; základní otázka, k čemu někdo potřebuje živé
medvědy, zůstává nezodpovězena. Když navíc jediného vytipovaného podezřelého
kdosi z jeho kompliců připraví o život, je jasné, že detektivové mají co do činění 
s velmi nebezpečným protivníkem.
Mladá policistka Kristýna horová, bývalá kolegyně olomouckých detektivů, za trest
přeložená na obvodní oddělení ve Šternberku, paralelně vyšetřuje nález pěti mrtvých
psů, které někdo ledabyle zakopal v lese. Pátrání ji přivede jednak na stopu psích
zápasů pořádaných místním „vlivným podnikatelem“, jednak k přesvědčení, že oba
případy spolu souvisejí. Napětí, zábavné i stinné stránky lidské povahy v prostředí
moravského maloměsta, a samozřejmě jedinečná komisařka Marie výrová, to vše 
v dalším pokračování Sýkorovy úspěšné krimi série.
Zfilmovaná podoba této knihy v režii Jana hřebejka získala v anketě čtenářů
iDNES.cz prvenství v kategorii nejlepší televizní film a minisérie roku 2016.
románová verze však oproti televiznímu zpracování nabízí odlišné završení případu.
vázaná, 299 Kč, 383 stran, ISBN 978-80-7577-473-6

http://nakladatelstvi.hostbrno.cz/nakladatelstvi/ceska-beletrie/pet-mrtvych-psu-1435?utm_source=mailing&utm_medium=image

Zakoupit můžete zde Rozhovor s autorem na další straně
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Je v kontextu celé série kniha Pět mrtvých psů něčím vý-
jimečná?
Odlišnost Pěti mrtvých psů od mých ostatních románů spočívá 
v tom, že nejprve vznikla televizní minisérie. Na románové verzi jsem
začal pracovat až na základě námětu, který jsem napsal pro Petra
Jarchovského a Honzu Hřebejka. Vzhledem k tomu, že série se mezi
televizními diváky těšila popularitě (a dokonce vyhrála anketu čte-
nářů iDNES.cz o nejlepší televizní minisérii či film roku 2016), věděl
jsem, že případní čtenáři už budou vědět, o čem kniha je, takže jsem
se rozhodl příběh pozměnit. V románu oproti televiznímu zpracování
najdete nové postavy a také odlišné rozřešení případu.
Pět mrtvých psů se od předchozích knih liší v tom, že v nich mohou
čtenáři sledovat dvě paralelní pátrání po
pachatelích dvou odlišných zločinů. 
Proč by si měli čtenáři přečíst právě tuto
knihu?
Pět mrtvých psů je detektivka, ale nebudu
zastírat, že se ve svých knihách snažím
nabídnout čtenářům i něco víc než jen
uspokojení zvědavosti, kdo je vrah. Moderní
detektivka by měla nabízet nějaký
společenský přesah a zobrazovat aktuální
témata. Doufám tedy, že čtenáře by mohly zajímat osudy postav,
atraktivní prostředí zoologické zahrady, nelegálních psích zápasů 
a také téma krutého zacházení se zvířaty, používanými pro výrobu
„stoprocentně účinných“ léčivých produktů. A samozřejmě v knize
vystupuje Marie Výrová a její tým.
Ostatně – a mohou vůbec právě tímto svazkem vaši noví čtenáři
začít?
Mé romány sice tvoří sérii, určitou na sebe chronologicky navazující
řadu, ale současně fungují každý zvlášť. Vždy jsem se snažil, aby
každý další román byl v něčem jiný než ten předchozí. Pět mrtvých
psů se od předchozích knih liší v tom, že v nich mohou čtenáři
sledovat dvě paralelní pátrání po pachatelích dvou odlišných zločinů.
Marie Výrová se svými lidmi řeší krádež medvědů z olomoucké
zoologické zahrady, zatímco její bývalá kolegyně Kristýna Horová,
za trest přeložená na obvodní oddělení do Šternberka, se zase snaží
zjistit, kdo v jedné z nedalekých vesnic pořádá psí zápasy. Takže
pokud čtenáři ještě žádnou z předchozích knih nečetli, klidně mohou
začít Pěti mrtvými psy. Já jen budu doufat, že je román zaujme nato-
lik, že pak sáhnou po některé z předchozích knih.

Jaká je vlastně historie spolupráce s Janem Hřebejkem, Petrem
Jarchovským či Viktorem Taušem? Co bylo tím osudovým
okamžikem?
Asi tak čtvrt roku po vydání Případu pro exorcistu mě oslovil Petr
Jarchovský s nabídkou, že by z mého románu udělal televizní
minisérii. To bylo něco, o čem se mi jako debutantovi, který si svůj
první román napsal jen tak pro zábavu, ani nesnilo. Odtud se pak
odvinula naše další spolupráce, která vyústila v pět televizních sérií.
Na tomto místě vedle Petra a dvou skvělých režisérů musím zmínit
ještě Kláru Melíškovou, která tím, jak pojala mou hlavní hrdinku,
myslím zcela zásadně přispěla k popularitě našich příběhů a vůbec
postavy Marie Výrové.

Televizní série se točí na základě Vašich
textů. Někdy je na světě dřív kniha, jindy
série. Dá se ten „mechanismus“ nějak
jednoduše popsat, aby se Vaši příznivci
zorientovali? 
Jednoduše to asi nepůjde. Zatímco televizní
Případ pro exorcistu a Modré stíny vznikly až
po vydání knihy, Pět mrtvých psů se – jak už
jsem řekl – nejprve objevilo na obrazovkách.
Mezitím vyšel můj třetí román Ještě není
konec, který bude Viktor Tauš točit letos 

v létě. Tato série ovšem bude mít jiný název než knižní předloha,
bude se jmenovat Vodník. Ti, kdo román znají, jistě vědí proč. A na
Vodníka navážou Živé terče, které jsme s Petrem Jarchovským
napsali jako původní příběh pro televizi a ten nebude mít svůj knižní
ekvivalent. Živé terče v těchto dnech už natáčí Honza Hřebejk, série
bude mít opět výborné herecké obsazení. Už jsem viděl pár ukázek
toho, co Honza natočil, a velmi se těším, až bude film hotový.
A na jaké další knihy se můžeme všichni těšit?
Pracuji na páté knize s Marií Výrovou, opět se žánrově trochu lišící
od předchůdců. Něco mi říká, že by bylo načase se v ní s mou hlavní
hrdinkou rozloučit a věnovat se i jiným projektům.
DANA BLATNÁ – HOST
Fotografii pořídila Milena Valušková.

VIDEO 
Modré stíny, Případ pro exorcistu

https://youtu.be/kaXHcOeIXTE

Rozhodl jsem se příběh pozměnit
Úspěšné detektivní romány Michala Sýkory se staly

předlohou televizní série, kterou pod souborným názvem
Detektivové od Nejsvětější Trojice postupně uvádí 

Česká televize (scénář Petr Jarchovský a Michal Sýkora,
režie Jan Hřebejk a Viktor Tauš). O prázdninách si budou

moci fanoušci knih Michala Sýkory přečíst novinku 
Pět mrtvých psů. 

Pět mrtvých psů se od
předchozích knih liší 

v tom, že v nich mohou
čtenáři sledovat dvě 

paralelní pátrání 
po pachatelích dvou

odlišných zločinů. 



Terry O'Neill a Gered Mankowitz
ROllING STONES – 1963–1965, 

NA cESTě zA HvězDNOu SlávOu
v červenci 1962 odehrála skupina mladých mužů koncert v The Marquee

club na Oxford Street v londýně. Říkali si „Rollin' Stones“ 
a vůbec netušili, že brzy budou psát hudební historii. 

Tato fotografická publikace zachycuje zrod a mladého ducha skupiny Rolling Stones. v letech
1963–1965 dva mladí fotografové právě startovali své kariéry. Pětadvacetiletý Terry O'Neill
měl již několikaleté zkušenosti s fotografováním muzikantů a věděl, že tato skupina má stejné
kouzlo jako jiný britský fenomén té doby – The Beatles. Gered Mankowitz se přidal na prvním
turné skupiny. Jeho první snímky z dnes již legendární Mason´s Yard Session byly tak skvělé,
že byl požádán, aby se připojil i k turné do Ameriky. Geredovi bylo jen 19 let, když v roce 1965
fotil členy této kapely. Tito dva legendární fotografové na svých snímcích zachytili začátky
kapely, která se nesmazatelně zapsala do historie hudby. 
Fotografie v této knize jsou doplněny vzpomínkami, citáty a rozhovory. 

Překladatel Jiří Stárek 
vázaná, 240 stran, 999 Kč, EAN: 9788073906658, ISBN: 978-80-7390-665-8 

http://www.knihyomega.cz/eshop-rolling-stones-1963-1965-na-ceste-za-hvezdnou-slavou.html
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Vymknuta z kloubů doba šílí:
Jak by to Viděl 
William ShakeSpeare?
Sílící autoritářské tendence v několika částech současného světa
znepokojují nejen řadové občany, ale také historiky. Timothy Sny-
der vydal loni pozoruhodnou knihu O tyranii: 20 kapitol o 20. století
a pražská rodačka Madeleine Albrightová varuje před hnědým
morem (Fašismus, 2018). S obdobným záměrem teď přichází 
i proslulý znalec renesanční kultury Stephen Greenblatt (*1943),
harvardský profesor ověnčený Pulitzerovou cenou; český čtenář
zná jeho nejpopulárnější biografii William Shakespeare: velký
příběh neznámého muže (Albatros, 2007). 
Greenblattova nejnovější kniha Tyran: Shakespeare o moci (2018)
se sice výslovně nezmiňuje o žádném ze současných autokratů, nicméně její autor uveřejnil v předvečer amerických prezi-
dentských voleb pozoruhodný novinový komentář pod názvem „Jak by to viděl William Shakespeare“. Hned v úvodu
Greenblatt psal: „Na začátku 90. let 16. století se Shakespeare rozhodl napsat hru o tom, jak se může stát hlavou mocného
státu sociopat“. V Richardu III. zobrazil rozporuplného vládce sužovaného návaly nerozhodnosti a zničujícího hněvu.
Výsledkem byly bezdůvodná krutost a nesmyslná rozhodnutí dopadající jak na hlavy Richardových podaných, tak jeho
dvořanů, včetně Lady Anny, Lorda Hastingse a Vévody Buckinghamského. 
Kniha o tyranii je plná odkazů na další příklady zneužívání moci, jak je viděl Shakespeare. Autor analyzuje postavy Mac-
betha, Leara, Julia Caesara a Coriolana. Jednotlivé kapitoly se dotýkají nadmíru aktuálních témat – politického partajnictví,
podvodného populismu, falešných proroků, pokřivených charakterů, oportunismu a psychopatologie.
Greenblatt poopravuje mýtus, že se Shakespeare únikem do minulosti vyhýbal žhavým otázkám své doby. V alžbětinské
Anglii se sice kritika panovníka považovala za hrdelní zločin, ale Shakespeare se dokázal k zneužívání politické moci
vyjadřovat po svém – a co víc: jeho umění k nám promlouvá podnes. 

Stanislav Perkner, mimořádný zpravodaj Deníku KNIHY v USA


