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Bernhard Schlink 
Letní Lži
Bernhard Schlink, autor celosvětového bestselleru Před-
čítač, se v novém souboru povídek zamýšlí nad tématem lži;
ta hraje často hlavní úlohu ve vztazích mileneckých, man-
želských, mezi rodiči a dětmi i ve vztahu k sobě samému.
Sedm povídek o lidech různého věku čtenáře zavádí do ob-
dobí léta, kdy eskalují větší či menší nepravosti a podvody,
které se kupí a mnohdy přerůstají v katastrofy. Autor v pro-
pracovaných dialozích a retrospektivních pohledech otevírá
dveře do soukromí několika protagonistů; líčí vztah dvou
vzdělanců, dramatika a vysokoškolské učitelky, zatížený
žárlivostí a vlastnickým vztahem ke druhému, život rodiny,
kterou muž úmyslně odstřihne od civilizace a veškerého
kontaktu s okolím, popisuje putování staré ženy za její první
láskou nebo reakci příbuzných na rozhodnutí starého
nemocného člověka dobrovolně odejít ze života. Schlink ve
stylisticky čistém a psychologicky propracovaném vyprá-

vění nechává vyplout na povrch celoživotní skrývané problémy hlavních hrdinů 
a dokáže brilantně zachytit jejich nejniternější emoce, které je sžírají stejně jako je-
jich pečlivě utajované lži.

Překladatel: Zlata Kufnerová 
Brožovaná, 248 stran, 287 Kč, iSBn: 978-80-7260-361-9

http://www.eprostor.com/cz/katalog-titulu/letni-lzi.aspx?referreriD=42
Zakoupit můžete zde
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Ukázka z knihy a rozhovor s autorem na dalších stranách



V následujících dnech se
cítil šťastný. Do štěstí se
však přimísila i špetka
strachu. Co když ten zá-
taras najde šerif. Co když
jej uvidí soused a ohlásí
to, co když to přátele
nezastaví? Nikdo však
nepřijel.
Jednou denně vždy je-
den trámek odstranil, zá-
branu odsunul stranou 
a projel. Znovu se zas-
tavil u zavřené dílny.
Zajel také do vedlejšího
města, našel opraváře,
ale neobjednal ho. Neza-
volal ani do telefonní spo-
lečnosti. Při odstraňování

a navracení policejních zábran měl pokaždé dobrý pocit.
Jako by byl zámecký pán, který otvírá a zavírá bránu.
Ze svých výjezdů se vracel domů, jak nejrychleji mohl.
Kate chtěla ke svému psacímu stolu, on si chtěl užívat
život: jistotu, že Kate sedí nahoře a píše, radost, že Rita
je s ním, důvěrnost života v domě. Protože se blížil Den
díkůvzdání, vyprávěl Ritě o Otcích poutnících i o do-
morodých indiánech; představovali si, jak všichni slaví
společně, poutníci, indiáni, Kate, Rita a on.
„Přijdou k nám? Ti otcové a indiáni?“
„Ne, Rito, ti jsou už dávno mrtví.“
„Ale já bych chtěla, aby někdo přišel!“
„Já taky.“ Kate stála ve dveřích. „Jsem skoro hotová.“
„S knihou?“
Přikývla. „S knihou. A až skončím, oslavíme to. A pozve-
me přátele. I mou agentku a lektorku. A taky sousedy.“
„Co to znamená – skoro hotová?“
„Dodělám to koncem týdne. Máš radost?“
Šel k ní a objal ji. „To víš, že mám radost. Je to fantastic-
ká kniha. Bude mít úžasné recenze, v knihkupectví
Barnes & Noble jí budou celé stohy v oddělení best-
sellerů a vznikne z ní vynikající film.“
Zvedla hlavu z jeho ramene a usmála se na něj.
„Jsi můj poklad. Byl jsi tak trpělivý. Staral ses o mě, 
o Ritu, o dům a zahradu, den za dnem se to stále opako-
valo, ale ty sis nestěžoval. Teď zase začneme žít, to ti
slibuju.“
Hleděl oknem na zeleninovou zahrádku, na hranici dříví
a kompost. Rybník byl podél břehu trochu zamrzlý, už
brzy budou moct bruslit. Copak to není život? O čem to
mluví?
„V pondělí pojedu do města, musím do internetové
kavárny a taky si zatelefonovat. Neoslavíme Den díků-
vzdání s přáteli?“
„S tak malým předstihem nemůžeme nikoho zvát.
A co by si počala Rita mezi tolika dospělými?“
„Každého potěší, když bude moct Ritě předčítat nebo si

s ní hrát. Ona je stejný poklad jako ty.“
Co to povídá? On že je stejný poklad jako jejich dcera?
„Můžu se zeptat Petra a Liz, zda by s sebou nevzali své
synovce. Jejich rodiče je sice nejspíš budou chtít mít na
Den díkůvzdání doma, ale za zeptání nic nedám.
A moje lektorka má syna v Ritině věku.“
Už ji neposlouchal. Podvedla ho. Slibovala pozvat hosty
až v zimě nebo zjara, a místo toho to chce udělat teď.
Během několika měsíců by jí agentka předala cenu
doma bez parády jen při sklence šampaňského.
Takhle je čeká velký poprask kolem ceny jen s malým
zpožděním. Může tomu nějak zabránit? Co by dělal až
do konce zimy nebo do začátku jara? Dokázal by Kate
přemluvit, aby s opravou čekali tak dlouho, a sám se
spokojit s tím, že jí bude e-maily přivážet z internetové
kavárny ve městě? Svěřila mu poštu, proč tedy ne 
e-maily? Možná začne sněžit a nepřestane, stejně jako
v roce 1876, a oni budou celou zimu jen psát, číst, hrát,
vařit, spát, aniž by se starali o svět tam venku.
„Jdu nahoru. My tři to oslavíme v neděli, ano?“
Měl by to vzdát? Kate však ještě nikdy nebyla tak klidná
a nepsala tak snadno jako posledního půl roku.
Zdejší život potřebovala. Taky Rita jej potřebuje.
Nevystavil by svého andílka nebezpečí ruchu, zločinů 
a drog ve městě. Pokud se mu podaří, aby měla Kate
ještě jedno dítě, nebo raději dvě, vyučoval by je doma.
Vyučování jednoho dítěte mu připadalo pedagogicky
sporné, ale se dvěma nebo třemi by bylo všechno 
v pořádku. Možná by to šlo i s jedním. Neměla by Rita 
u něho rozhodně lepší výuku než v nějaké špatné škole?
V neděli Kate vstala časně a pozdě odpoledne práci
dokončila. „Jsem hotová,“ volala, seběhla do přízemí,
vzala za jednu ruku Ritu, za druhou jeho a roztančila se
s nimi. Potom si vzala zástěru. „Uvaříme si něco?
Co máme doma? Nač máte chuť?“
Kate a Rita se při vaření i při jídle neuvěřitelně rozdová-
děly a všemu se smály. Veselý smích brzy promění se 
v slzy – tak varovala jeho babička vnuky před slzami,
když se příliš smáli, a tak chtěl stejně varovat Kate a Ritu.
Pak si ale řekl, že by vypadal jako morous, a radši mlčel.
Napadaly ho však čím dál chmurnější myšlenky. Rozver-
nost těch dvou ho zraňovala.
„Pohádku, pohádku,“ žadonila Rita po jídle. Kate ani on
si během vaření nic nevymysleli, obvykle však stačilo,
když jeden začal a druhý pokračoval a vzájemně se
poslouchali. Dneska to ovšem tolik odbýval, až Kate 
i Ritě z toho příběhu zkazil radost. I když ho to mrzelo,
náladu stejně nedokázal spravit. A Rita už stejně měla
být v posteli.
„Já ji uložím,“ ozvala se Kate. Slyšel Ritin smích 
v koupelně a dovádění v posteli. Když se uklidnila,
očekával, že ho zavolá pro pusinku na dobrou noc.
Ale nezavolala.
„Okamžitě usnula,“ vysvětlila Kate, když k němu přisedla.
O jeho rozladěnosti se slovem nezmínila. ...
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Rozhovor s autorem na další straně
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Letní lži je sbírka sedmi povídek,
odkud jste čerpal náměty?

Dalo by se říci, že všechno, co jsem
napsal, je autobiografické. To, co vidím,
co si myslím a cítím vkládám do svých
příběhů. Postavy zobrazuji v každodenních situacích.
Vystupují tam lidé, kteří se odcizili svým rodinám,
vyprávějí své životní příběhy spolucestujícím v letadle.
Jde mi o pravdu, která může být velmi bolestivá. Proto
může vyvolávat i strach, a tak mnoho lidí je nešťastných,
setrvávají v zaměstnání, které je nenaplňuje, neoprostí
se ani od špatných partnerů. Povídky tak nejsou
skutečným letním čtením, jak by si třeba někdo mohl
myslet, ale zahrnuje témata, která jsou jiná, než snadná.
Kniha byla několik týdnů na předních místech na
žebříčcích německých bestsellerů. Čtenáři ocenili zřej-
mě její autentičnost.

Kdy jste se vydal na literární dráhu?

Básně a povídky jsem psal už jako dítě. Nyní mohu říci,
že málokdy jsem byl tak šťastný, než když jsem usedl
ke psaní. Když se mi v hlavě rodí příběh, je to jako bych
se vydával do jakýchsi paralelních světů, v nichž jsem
rád. Takže ve zkratce: pro mě je psaní, a platí to 
i o vědeckých pracech, vždy radost. Nikdy ne bolest,  jak
to mají třeba někteří jiní autoři. Cítím se dobře i při psaní
nákupního seznamu...

Proslavil jste se bestsellerem Předčítač, který byl
přeložen do mnoha jazyků. Spolu s oskarovým
filmem s Kate Winsletovou jste tak přispěl k tomu,
že holocaust jako důrazné varování zůstal v sou-
časném vnímání. Jak Předčítač změnil váš život.

Když kniha vyšla, byl jsem už dost starý, aby to mohlo
můj život radikálně změnit. Své místo na světě jsem už
měl. Zůstal jsem stále právníkem, profesorem na
univerzitě a občasným akonzultantem. Úspěch jako au-

tora mě překvapil. Následovaly pozvání na autorská
čtení, setkání se čtenáři, knihkupci, spisovateli, umělci,
herci, režiséry a producenty – to všechno bylo skvělé 
a beru to jako příjemný doplněk k mému dosavadnímu
životu.

Nenapadlo vás, že byste se mohl stát  „obětí“ svého
úspěchu jako třeba Patrick Süskind po svém „Par-
fému?“ 

Ne, vůbec to ve mně nevyvolalo pochybnosti o tom, zda
psát dál, a to i za cenu, že by má další kniha už nebyla
tak úspěšná. 

Co bylo impulzem k Předčítači?

Východní Berlín. Nastoupil jsem v lednu 1990 jako hos-
tující profesor na Humboldtovu univerzitu a pobyl tam
několik týdnů. Tehdy to byl ještě svět bez barev a zvuků,

kulisa šedivých domů, špatné silnice,
malý provoz na nich, dřevěný rozpadající
se plot. To vyvolalo vzpomínky na dětství
v padesátých letech tak živě, že už sta-
čilo jen sednout a psát.  

Tento moment náhody rozhodl, že jste
chtěl poznat nacistického zločince? 

V hrdince jsem objevil zárodky lásky, které však udusila
zločinná nenávist. Tématem knihy je jednání s pocitem
viny v historickém kontextuí, otázka pochopení a odsou-
zení. Abychom pochopili, musíme umět odpouštět.  

Učíte právo a právní filozofii na různých univerzitách
v USA a Německu. Jak se to doplňuje s vaší literární
tvorbou? 

Právo bylo pro mě vždy důležité a výuka je dobrý
způsob, jak se vypořádávat  s právními předpisy. Mohu
si vybrat studijní látku a zabývat se tak otázkami, které
mě obzvlášť zajímají. Jde o problém základních lidských
práv, otázky ústavního práva, ale také spravedlnosti 
a vztahu práva a morálky. 

A to už jsme vlastně blízko vašemu životnímu té-
matu, kterým je otázka německé historické viny...

O problematiku morálky a spravedlnosti, viny a od-
puštění se zajímala matka. Mluvila s námi dětmi a před-
kládala nám inspirativní knihy. Můj dědeček, matčin otec,
který sám nemohl studovat, protože rodina byla příliš
chudá, se celý svůj život zabýval  historií. O prázdninách
jsem s ním chodil na dlouhé procházky on mi vyprávěl 
o událostech hlavně ze švýcarské a německé historie ...
Nosil v hlavě bitevní plány, které mi kreslil. Postavení
Prusů a Francouzů se šipkami k útoku a ústupu. Byly to
vzrušující procházky.  Děda byl skvělý a miloval jsem ho.
Nicméně, jeho vyprávění skončilo první světovou vál-
kou, ale semínko bylo zaseto a já se čtením posunul do
dalšího období...

(Ze zahraničních pramenů)

Musíme
umět

odpouštět...



Bryan Reesman 
BON JOvI
OD DOBY, KDY BON JOvI vYDALI ALBUM „SLIPPERY
WHEN WET“, DÍKY NĚMUŽ SE PROSLAvILI PO CELÉM
SvĚTĚ, UBĚHLO UŽ vÍCE NEŽ TŘICET LET. 

Hudební novinář Bryan Reesman popisuje v  této
fotografické publikaci bohatý a  úspěšný repertoár
skupiny Bon Jovi, včetně pozoruhodných a  neza-
pomenutelných hitů jako „Runaway“, „Livin’ on
a  Prayer“, „Keep the Faith“, It’s My Life“, „Bad
Medicine“, „Raise Your Hands“, „Lay Your Hands on

Me“ nebo „Who Says You Can’t Go Home“. 
A to jen několik opravdových hitů z mnoha. 

Autor se věnuje se sestavám skupiny, mapuje vzestupy a  pády jednotlivých členů
a  nezapomněl ani na divoká světová turné, natáčení videoklipů nebo sólové projekty
jednotlivých členů kapely. Původní, nepřikrášlené rozhovory, vzpomínky a a více než 130
barevných fotografií. Tuto kniha jistě ocení každý fanoušek Bon Jovi!

TATO KNIHA OBSAHUJE PŮvODNÍ ROZHOvORY A  vÍCE NEŽ 130 BAREvNÝCH
FOTOGRAFIÍ. JDE O  PRvNÍ TAKTO ROZSÁHLOU FOTOGRAFICKOU PUBLIKACI, KTERÁ
vZDÁvÁ HOLD JEDNÉ Z NEJPOPULÁRNĚJŠÍCH ROCKOvÝCH KAPEL SvĚTA. POKRÝvÁ
OBDOBÍ OD ZALOŽENÍ SKUPINY v  ROCE 1983, PŘES vYDÁNÍ PRŮLOMOvÉHO,
MULTIPLATINOvÉHO ALBA „SLIPPERY WHEN WET“ v ROCE 1986, AŽ PO SOUČASNOST.
TATO KNIHA NESMÍ CHYBĚT v  KNIHOvNĚ ŽÁDNÉHO FANOUŠKA BON JOvI!

vázaná, 208 stran, 699 Kč, ISBN: 978-80-7390-660-3 

http://www.knihyomega.cz/eshop-bon-jovi.html

Dobrovský s. r. o., Na Strži 1683/40, 140 00 Praha 4, 
e-mail:nakladatelstvi@knihydobrovsky.cz, www.knihyomega.cz 

KNIHY OMEGA vydávají

Zakoupit můžete zde



Stanislav Grof 
LidSké vědomí 
a tajemStví Smrti 
ve své knize se Stanislav Grof věnuje
mnohdy tabuizovanému tématu: umírání 
a smrti. Sleduje podobnosti změněných
stavů vědomí a „zážitků blízké smrti“ a po-
pisuje jejich terapeutické uplatnění. opírá
se přitom o vlastní zkušenosti s pacienty, 
o experimenty s navozováním změněných
stavů vědomí za pomoci drog i za pomoci
rituálů popsaných znalci starověkých
kultur: podrobně se zastavuje u šamanis-
mu i u „knih mrtvých“, jež známe z různých
geografických a jazykových oblastí.

Překlad: jitka Badoučková

Brožovaná, 384 stran, 298 kč, 
eaN: 9788025722145

https://www.kosmas.cz/knihy/213869/lidske-vedomi-a-tajemstvi-smrti/

Rozhovor s autorem na následující straně

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

Zakoupit můžete zde



Konvenční věda mnohdy nedokáže vysvětlit zvláštní
jevy, k nimž dochází pod vlivem psychedelik, a které
se zdají být důkazem psychických jevů...?
Počet těchto zdánlivě nevysvětlitelných jevů roste a do-
chází k nim ve všech druzích disciplín. Domnívám se, že
to poukazuje na skutečnost, že současný monistický /
materialistický světový pohled je vážně vadný a že po-
třebujeme zcela jiný způsob, jak se podívat na sku-
tečnost. V akademickém světě však existuje obrovský
odpor proti novým pozorováním, protože revize, která je
nezbytná, je příliš radikální. Museli bychom přiznat, že
základní filozofie západního vědeckého světonázoru je
vážně chybná a že v mnoha ohledech mají šamani z ne-
gramotných starých kultur mnohem blíže k pochopení
reality než my. Naučili jsme se hodně o světě hmoty, ale
pokud jde o základní metafyzické chápání reality, zá-
padní věda tápe.
Myslíte si, že archetypy a informace, které jsou
uloženy v lidském kolektivním nevědomí, jsou
genetického původu – tedy, že jsou uloženy v naší
DNA – nebo jde spíš o morfické pole, které proniká
biosférou a zahrnuje kulturní stejně jako genetické
informace?
Myslím, že to není v DNA nebo v mozku. Nemyslím si,
že je to něco, co považujeme za materiální substrát, při-
nejmenším ne v běžném smyslu.
Tedy morfické pole?
Ano. Nejlepší model, který v současné době máme, je
koncepce Ervina Laszla. Ve svých posledních dvou
knihách The Connectivity Hypothesis and Science 
a Akashic Field píše, že vše, co se kdy ve vesmíru stalo,

zůstává holograficky
zaznamenáno, takže
za určitých okolností
se můžeme na to na-
ladit a získat odpoví-
dající zkušenost.
Například v neurčitých
stavech vědomí se lze
vrátit do starověkého
Egypta nebo být akté-
ry Francouzské revo-
luce. Vybaví se nám
totiž objektivně existu-
jící záznam o těchto
událostech a lidé, kteří
tuto informaci získáva-
jí, mohou dospět ke
shodě, že zažili stejné
věci.
Co si myslíte, že se
po smrti stane s vě-
domím?

Máme mnoho klinic-
kých poznatků, které naznačují, že vědomí může fungo-
vat nezávisle na mozku, přičemž nejlepším příkladem
jsou zkušenosti v situacích blízkých smrti.
Některé zážitky „mimo tělo“ se mohou stát lidem nejen
ve stavu klinické smrti, ale i po ní. Kardiolog Michael
Sabom popsal pacienta, který měl aneuryzma v bazilární
tepně a musel podstoupit riskantní operaci. Aby ji lékaři
mohli provést, museli v podstatě zmrazit mozek, aby
přestal produkovat mozkové vlny. Přesto měl pacient
jeden z nejsilnějších mimosmyslových zážitků s přes-
ným vnímáním životního prostředí. Po operaci dokázal
poskytnout věrný popis operace a nakreslit nástroje,
které se při ní používaly. Takže to, co tyto poznatky
naznačují, je, že vědomí může pracovat nezávisle na
našem těle nejen, když jsme naživu, což je docela
pravděpodobné, ale že něco takového je možné, když
naše tělo zemře.
Jaký je váš pohled na koncepci Boha?
Setkal jsem se s mnoha bohy – archetypálními posta-
vami z různých kultur světa. To, co jsem zažil jako Boha,
je však těžké popsat. Jak víte, mystici často odkazují na
své zkušenosti jako na nepřenositelné. Daly by se nej-
lépe popsat jako neuvěřitelně silný zdroj světla, s inten-
zitou, kterou jste si dříve ani nedokázali představit. Ale to
opravdu neznamená, že byste vystačili s definicí světla,
protože to bylo mnohem víc. Zdálo se, že jde o celou
existenci v zcela abstraktní podobě a přesahující všech-
ny možné polarity. Byl to pocit nekonečné kreativity.
Zkušenost Boží je za určitých okolností dostupná všem
lidem.           

(Ze zahraničních pramenů)
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www.eminent.cz

Josef Schrötter
Léčivé dotyky
tato kniha nabízí příjemné terapie, které jsou vždy okamžitě po
ruce. Autor v ní shrnul svoje více než čtyřicetileté zkušenosti 
s léčením a v oboru alternativní a celostní medicíny je ojedinělá
tím, že kombinuje čtyři metody – mudry, reflexní terapii, su-jok 
a léčivé obrázky. v názorné a přehledné podobě přináší možnosti
léčení více než čtyřiceti hlavních okruhů nemocí a chorob 
s podporou účinných afirmací. Uživatelé této výjimečné knihy
přitom dostávají možnost výběru, kterou z metod v konkrétní
situaci mohou uplatnit, a jaké kombinace přitom použít. 

vázaná, 224 stran, 249 kč, iSBN: 978-80-7281-517-3

http://www.eminent.cz/kniha.php?id_knihy=610

Zakoupit můžete zde

Josef Schrötter patří mezi naše přední 
psychotroniky a dlouhodobě spolupracuje 

s měsíčníkem Regenerace.  



ČTRNÁCT LET PO ODCHODU Z NEW YORKU
BYLO VŠE V POŘÁDKU. ALE NÁSLEDUJÍCÍ

DEN SE VŠECHNO ZMĚNILO...

Kim Hooper
LIDé, KTEŘÍ MĚ ZNALI
Emily se dostalo štěstí dříve než většině ostatních...  

Jako velmi mladá se vdala za muže, jehož vášnivě milo-
vala, a  budovala si život, jaký vždycky chtěla. Ale nic
netrvá věčně. Pár ukvapených rozhodnutí, zamilování do
jiného muže, nechtěné těhotenství – a její život je vzhůru
nohama. 
Emily se rozhodne manželovi vše říct a  odejít za otcem
svého dítěte. Avšak její plány vezmou zasvé 11. září 2001.
Strašlivá tragédie je jejím vysvobozením, dává jí možnost
beze stopy zmizet z New Yorku a začít nový život. 
Není to snadné, ale Emily – nyní Connie Prynne –, si v Kali-
fornii vybuduje nový spokojený život. Ale když jí lékaři
oznámí fatální diagnózu, Emily je nucena vše přehodnotit
– pro dobro své třináctileté dcery. 

Strhující debut, v němž je obyčejná žena konfrontována se svou minulostí, aby zajistila
budoucnost své dcery. Základní otázka zní: „Jak byste se zachovali vy?“   

Vázaná, 328 stran, 299 Kč, ISBN: 978-80-7390-162-2 

http://www.knihyomega.cz/eshop-lide-kteri-me-znali.html
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Chtěla  jsem ukázat vývoj 
v perspektivě

Co dělá tento román tak pře-
svědčivým, je způsob, jakým
se pohybujete mezi minulostí
a současností. Struktura kni-
hy, v níž se prolíná příběh
Emily v minulosti a Connie 
v současnosti umožňuje čte-
nářům  sledovat vývoj hlavní
hrdinky. Je úžasné srovnávat
život Emily, než zmizela, a co
se s ní stalo, když se rozhodla
být Connie. Jaké to bylo psát
o postavě, která se transfor-
muje do dvou životů?

Ne každý třeba bude souhlasit 
s tak náhlým odchodem Emily 
z New Yorku. Ale byla velmi mla-
dá a v těžké situaci. Tragédie 
z 11. září ji přivedla do obrov-
ského  šoku. Když dorazila do
Kalifornie ocitla se na novém za-
čátku. Líbí se mi vytvářet posta-
vy, které nevyvolávají jedno-
značné reakce. O podobných
komplikovaných osudech i ráda
čtu. Zajímá mě složitost lidské
přirozenosti, temné stránky lid-
ských duší a jejich odkrývání. 

Emily Morrisová měla mnoho
chyb, ale celkem lehce se s ní
dá soucítit. Sama jste to někde
vyjádřila, že vaše pocity se mí-
sily se soucitem... 

Ano, byla jsem z Emily rozpol-
cená. S manželem jsme věděli hodně, jaké to je
vyrůstat bez pevného zázemí (oba jeho rodiče zemřeli
v poměrně mladém věku na chronické nemoci). Emily
měla samozřejmě zcela odlišnou zkušenost, ale já vi-
děla, s kolika potížemi se bude muset vyrovnat, pokud
bude svoji situaci řešit tak nekompromisně.  Vytvořila
jsem scénář nejhoršího možného průběhu dalších
událostí. Chyběly jí peníze, podpora rodiny, špatně se
jí komunikovalo s partnerem... Se svými postavami
mnohdy nesouhlasím, ale chápu jejich rozhodnutí. Ro-
zumím, proč dělají to, co dělají, i když to není z mého
pohledu „správné.“ Ve mně to pak vyvolává zajímavé
napětí.

Vztah mezi Connie a její dcerou je jedinečný právě
proto, že se obě vnitřně vzájemně propojují a jsou
odkázané na sebe. Máte děti? Způsob, jakým jste 

o tomto vztahu psala, by o
tom svědčil... 
Ne, nemám děti, ale sama jsem
byla dítětem. Živě si vzpomínám
na to, co jsem prožívala během
dospívání, a na vztah s matkou.
Lidé se mě často ptají, která
postava se mi v knize nejvíce
podobá. Odpovídám, že Claire.
Vždycky mě přitahovaly příběhy
o matkách a dcerách. Vůbec
miluji vztahy. Mohou být tak
konfliktní a současně krásné.

Jakým způsobem vaše osobní
zkušenosti ovlivňují  rozhod-
nutí Emily a Connie?

Už jsem se zmínila o nemocech
a brzkém odchodu manželových
rodičů. Manžel se svými dvěma
sourozenci fungovali jako pečo-
vatelé. Bylo to hodně náročné. 
S něčím podobným jsem se do-
sud nesetkala. A ani lidé s po-
dobnou zkušeností o tom moc
nehovoří. Proto když jsem zača-
la psát román Lidé, kteří mě zna-
li, věděla jsem, že Emily odejde
z New Yorku 11. září, ale netu-
šila jsem proč. Pochopila jsem ji
teprve v průběhu psaní. 
Knihou jsem chtěla ukázat vývoj

v perspektivě. Emily
byla mladá, když
odešla z New Yorku.
Jako Connie toho
už hodně uměla.
Proto, když ji zradí
zdraví, je schopná
podívat se na svou
minulost jiným ob-
jektivem. Máme ten-
denci žít náš život  
v retrospektivě, a
Emily / Connie jsou
příkladem dobrého 
i špatného.
(Ze zahraničních pramenů)
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Kim Hooper žije
v jižní
Kalifornii se
svým
manže-
lem  a
absurd-
ním poč-
tem domá-
cích
mazlíčků. Lidé,
kteří mě znali je její románový debut.

To je Chris při četbě mého
románu. Pak na chvíli

přestal a požádal mě, abych
udělala obrázek pro blog!

„Psi jsou naší morální
podporou“.
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Carolyn Abbateová,
Roger Parker 
Dějiny oPeRy
Posledních čtyřista let
Dějiny opery zasvěceně rozebírají mnohá díla nej-
větších skladatelů, od Monteverdiho a Händela přes
Mozarta a Verdiho až po Wagnera, Strausse, Pucci-
niho, Berga či Brittena. Autoři čtivě líčí i spole-
čenské, politické a literární pozadí opery, ekonom-
ické souvislosti a bezmála neustávající polemiky,
které vývoj opery po staletí doprovázejí. Ústředním
tématem knihy je zkoumání napětí – mezi hudbou 
a slovy, mezi postavami a pěvci –, které operu oživuje
a sytí.
V polemické závěrečné kapitole autoři zkoumají prob-
lém, kterému opera čelí v posledním půlstoletí, kdy
bezmála nevznikají nová operní díla, a pokud ano,
obvykle nenaleznou trvalé místo na repertoáru.
Přesto je poselství této knihy oslavné. Většina dnes
živých a oblíbených operních děl sice vznikla 
v evropě hluboké minulosti, opera jako umělecká

forma je však i nadále neobyčejně životaschopná a podnětná. i nadále lidi fyzicky,
psychicky, emocionálně i intelektuálně proměňuje a vyjadřuje lidskou zkušenost
způsobem, kterého žádná jiná forma umění nemůže dosáhnout.
Překlad: Robert novotný
Vydává Argo společně s nakladatelstvím Dokořán
Vázaná, 656 stran, 998 Kč, eAn: 9788025720943

https://www.kosmas.cz/knihy/196294/dejiny-opery.-poslednich-ctyrista-let/
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POZORUHODNÝ PŘÍBĚH ŽEN, KTERÉ SPOLUVYTVÁŘELY DĚJINY
A POLOŽILY ZÁKLADY VESMÍRNÝM MISÍM  

Nathalia Holt
VZESTUP RAKETOVÝcH DÍVEK: 
Ženy, které nás hnaly kupředu. Od raketových střel k Měsíci a Marsu.
Poutavý příběh o ženách, díky nimž se Američané dostali do vesmíru 
Když za druhé světové války potřebovala nově zřízená JPL (Jet Propulsion Laboratory –
Laboratoř proudového pohonu) matematiky, kterým to rychle myslí a  kteří dokáží
vypočítat rychlost proudění nebo trajektorii rakety, přijali elitní skupinu mladých žen,
kterým se přezdívalo „lidské počítače“. Ty se pouze s  tužkou, papírem a nadáním pro
matematiku nesmazatelně podepsaly na výzkumu raketového pohonu. Díky nim např.
Spojené státy vyvinuly své první balistické střely.
Snem těchto žen však nikdy nebyl vývoj zbraní, ale výzkum vesmíru. Proto když se JPL
stala součástí nové agentury zvané NASA, začaly pracovat na prvních sondách letících
na Měsíc, Venuši, Mars a další vesmírná tělesa. Později, když digitální počítače téměř
zcela nahradily lidské mozky, byla JPL jedinečná v  tom, že si svůj tým žen uchovala
a pouze změnila jejich náplň práce. Staly se z nich první programátorky a ženy–konstruk-
térky. Díky jejich úsilí jsme mohli do vesmíru vypustit rakety, které nám ukázaly obrysy
naší sluneční soustavy. 
Kniha Vzestup raketových dívek vypráví příběh těchto vědkyň, které nejen že utvářely
dějiny vesmírného programu, ale také vyšlapaly cestu pro další ženy, které toužily po
vědecké kariéře. Kniha je výsledkem rešerší a rozhovorů s bývalými zaměstnankyněmi
JPL. Nabízí tak jedinečný pohled na úlohu žen ve vědě a vrhá nové světlo jak na naši
minulost, tak na to, kam budou směřovat naše další kroky.
Překladatel Petr Štika
Vázaná, 312 stran, 399 Kč, ISBN: 978-80-7390-686-3 
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Joe Ide
IQ
Isaiah Quintabe je mladý černoch s ošklivou minulostí a do-
brodružnou současností. Kdo potřebuje v L. A. nějak pomoct nebo
poradit, něco vypátrat nebo někoho najít, zajede za Isaiahem a ten
mu vyhoví. Lidé ze sousedství mu přezdívají I. Q. Za své služby bere
honorář, ale kde není co brát, tam pracuje zadarmo. S tímhle pří-
stupem je brzy na dně, a tak vezme práci pro nechvalně proslulého,
věčně zdrogovaného rappera, kterého se někdo pokusil zabít, a to
ne zrovna šetrným způsobem: poslal na něj bojového psa velkého
jako menší kůň a ten rappera málem roztrhal. I. Q. brzy přijde na to,
kdo to mohl být, ale nemá důkaz a musí se s tím člověkem setkat
tváří v tvář. I s jeho psem. Se všemi jeho bojovými psy. 

Překlad: Jiří Popel
Brožovaná, 320 stran, 328 Kč, EAN: 9788025722282
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Román IQ jste psal na základě zkušeností, které
jste získal během dospívání. Zřejmě i proto není
Isaiáš Japonsko-amerického původu, ale Afroame-
ričan...
V útlém věku jsem neznal japonské děti. Stýkal jsem se
s hlavně s černošskými vrstevníky  a zvolil si i jejich řeč,
životní styl, postoje a hudební vkus. Na střední škole
jsem byl umístěn do třídy s převážně bílými a asijskými
spolužáky. Trvalo mi  rok, než jsem si udělal přátele. Ale
ani pak to nebylo pro mě jednoduché. Nikdy jsem úplně
do nového prostředí nezapadl. Co bylo nejlepší na
střední škole? Setkal jsem se s dívkou, která se o pár
let později stala mou ženou. Byl jsem introvert, ona
populární  roztleskávačka. Jak jsem se vetřel do její
přízně, zůstane pro mě navždy záhadou. 
Izaiáš zastavuje zločince svým rozumem spíše, než
fyzickou zdatností. Jaké důvody jste pro to měl?
Chtěl jsem vytvořit postavu, která se běžně neuchyluje
k násilí a není odvážná jen díky tomu, že může použít
zbraň. Chtěl jsem ukázat někoho, kdo je silný a může
čelit padouchům,  aniž by se sám stal zlým. Chtěl jsem
čtenářům nabídnout hrdinu etického, přemýšlivého 
a spravedlivého.
Jak tvoříte?
Je to velmi dezorganizované a nelineární. Začnu 
s  nejasnou představou o tom, kudy se bude ubírat děj.
A pak začnu psát. Důležité jsou první dvě strany.
Začíná se na nich definovat svět, nastavovat tón a
naznačí představa o hlavním hrdinovi. Pak píšu co
nejrychleji.  Když mám dostatečně propracovaný první
návrh, začnu od začátku psát znovu. A pak to udělám

zas. A ještě několikrát, do určitého okamžiku, kdy se
cítím spokojený. 
Která je vaše nejoblíbenější část?
Prázdná stránka. Velmi skličující je, když musíte něco
zbytečně zničit, a v hlavě vám zůstane prázdno.
Jediné, co můžete udělat, je psát, bez ohledu na to,
jestli vám to jde a nepřestat, dokud nepřijde nová
inspirace a vy se znovu připojíte k příběhu. 
Co děláte rád? 
Přepisuji. Je to, jako kdyby byl dům postaven a teď ho
opravuji. Vylepším některé obraty, dotáhnu vtip,  učiním
zajímavější postavu, některým scénám dodám emoce.
A také můžu škrtat všechny hlouposti, které jsem
napsal, což je vždycky značné. Z IQ jsem vyhodil
nejméně tolik stránek, kolik jich zůstalo v knize.
Zčásti se vaše kniha týká opatrnosti před spravedl-
ností tam, kde se rozpadly formální právní systémy.
Co je na tom pro čtenáře zajímavé?
Hodně lidí zažilo šikanu, obtěžování, utlačování,  nebo
trpěli předsudky. Proto hledají zástupný způsob, jak se
domoci spravedlnost. Chtějí se pomstít. Hledají tedy
vzory, které by jim v tom i fiktivně pomohly. 
Kterou poslední knihu jste četl?
Byl to román Mischling od Affinity Konar (česky Odeon,
2016). Autorka v něm píše o dvanáctiletých dívkách –
dvojčatech, kteá přežila zvěrstva v Osvětimi. 
Na kterém projektu pracujete? 
Píšu druhou knihu IQ.          

(Ze zahraničních pramenů)

Joe Ide je americký scenárista japonského
původu. Prošel několika profesemi, ale
vždy ho nejvíc přutahovala detektivní a kri-
minální literatura, především Sherlock Hol-
mes. Učarovala mu jeho schopnost napra-
vovat svět jen pomocí své brilantní mysli.
Joe Ide tedy vytvořil černého „Holmese“,
ale navíc ho obdařil temnou kriminální
minulostí, rychlým vozem audi a fenome-
nálními řidičskými schopnostmi. Autor žije
v Santa Monice v Kalifornii. 
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