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Charles Brandt
IRČAN 
aneb Tak vy malujete kvartýry
Frank Sheeran, obr s kouzlem osobnosti a výborný
vypravěč se smyslem pro humor, líčí svou životní dráhu
chlapce z chudé irské rodiny a posléze chladnokrevného
zabijáka ve službách mafie, schopného vejít do baru,
zastřelit „terč“ v místnosti plné lidí a bez náznaku emocí
se vytratit. Z jeho vyprávění o životě mafiána vyplývají 
i další pozoruhodné skutečnosti, osvětlující pozadí
atentátů na prezidenta Kennedyho i jeho mladšího bratra
Roberta.
V sedmdesátých letech byl Sheeran alias Irčan neofi-

ciálním bodyguardem odborářského bosse Jimmyho Hoffy. Když Hoffa beze stopy zmizel,
soudilo se, že se mu stalo osudným propojení odborů s mafií, proti němuž tak vášnivě
vystupovali právě Kennedyovi. Agenti FBI vytipovali několik podezřelých, mezi nimi 
i Sheerana, ale nenašli dost důkazů. Sheeran mezitím skončil ve vězení za jiný přečin a jeho
advokátem se stal autor knihy Charles Brandt. Ten studoval soudní spisy, vedl rozhovory 
s agenty, podnikl vlastní zkoumání a hlavně – získal důvěru stárnoucího mafiána. Nakonec
objasnil, proč, jak a čí rukou Hoffa zemřel.
Lahůdka pro všechny milovníky mafiánských příběhů přináší netradiční non-fiction
detektivku a současně barvité vylíčení nechvalně proslulé éry amerických odborů, které se
v poválečném období staly prodlouženou rukou organizovaného zločinu. Režisér Martin
Scorsese s oscarovým scenáristou Stevem Zaillianem připravují podle knihy film (2019), 
v němž hlavní role ztvárňují Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci a Harvey Keitel.
Přeložila Jana Jašová
Vázaná, 424 + 16 stran, ISBN: 978-80-7335-554-8,EAN: 9788073355548

https://www.leda.cz/Titul-detailni-info.php?i=708Zakoupit můžete zde
Ukázka a rozhovor s autorem na následujících stranách
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AŽ PO UŠI 
Šeptal patřil k těm mrňavejm Italům po třicítce, na který můžete
natrefit všude v jižní Fily, kde se snaží nějak protlouct. Nebyl to ten
Šeptal, kterýho vyhodili do povětří v autě. Jenom se mu taky tak
říkalo. Tamtoho zavražděnýho Šeptala jsem ani neznal, akorát
jsem vo tom slyšel. Tenkrát jsem ani nevěděl, co znamená „zasvě-
cení“. V mafii je to zvláštní rituál, kterým musíte projít, a pak jste
nedotknutelný. Potom už vám nikdo bez dovolení nezkřiví ani vlá-
sek. Všude vám prokazujou zvláštní úctu. Stanete se členem
„vnitřního kruhu“. Platí to jenom pro Italy. Později jsem se k Russe-
llovi dostal tak blízko, že jsem stál vejš než tyhle zasvěcenci. Russ
mi to výslovně potvrdil. „Nikdo se tě nesmí dotknout, protože jsi se
mnou.“ Pořád cejtím, jak mě těma svýma silnýma prstama štípal do
tváře a prohlašoval: „Ty ses měl narodit jako Ital.“ Ale kdybych vě-
děl něco vo zasvěcenejch tehdy, tušil bych, že Šeptal k nim má
dost daleko. Jen se tak vometal po městě a vyřizoval tohle a tamto.
Znal všechny, vyznal se víc než já. V neděli chodil s Hubeňourem
Žiletkou a jeho ženou do Latin Casina. Tou dobou, po Apalachinu,
mi už bylo jasný, že Žiletka je Angelův zástupce, což znamenalo,
že tenhle vyzáblej chlápek z Friendly Lounge je ve Filadelfii druhej
nejmocnější hlavoun.
Žiletka byl občanským příjmením DiTullio jako Šeptal, a ten samo-
zřejmě chtěl, aby si lidi mysleli, že jsou z přízně. To posílilo jeho
postavení a budil dojem zasvěcenýho. O Šeptalovi si už pamatuju
jenom to, že měl ten nejsmradlavější dech ze všech lidí a nejspíš
i zvířat, který znám. Málem to vypadalo, že si v břiše pěstuje
česnek. Nepomohly ani žvejkačky, ani cucání pastilek. Proto moh
jen šeptat – nikdo nestál vo to, aby se do něj vopřel ten kozí dech.
A dá rozum, že když si s Hubeňourem Žiletkou a jeho ženou vyrazil
do Latin Casina, z úcty k nim nemluvil skoro vůbec. Když jsme něco
snědli, což u jednoho stolu s ním nebylo nic příjemnýho, vyšli jsme
z Melrose a vydali se na procházku kolem bloku. Začal mi líčit, že
pučil spoustu peněz jedný velkoprádelně. Víc než vobvykle.
Riskoval. Ukázalo se, že se parádně seknul. Velkoprádelny vět-
šinou slibovaly slušnej vejvar. Byly jako normální prádelny, až na
to, že praly ubrusy, ručníky a povlečení pro hotely a restaurace.
Přijeli si tam pro špinavý prádlo, vyprali ho, usušili, vyžehlili a zase
přivezli. V podstatě to byly tiskárny na peníze. Jenže ta, který pučil
Šeptal, zrovna zažívala mizerný časy. Konkurovaly si s Velko-
prádelnou Cadillac z Delawaru a ta jim přebírala zakázky. Jestli to
tak půjde dál, bude tenhle smraďoch trop. Jeho prádelna si zatím
mohla dovolit platit jenom procenta, a i s těma se zpožďovala. Měl
dost nahnáno, že přijde o kapitál. Netušil jsem, co chce po mně, ale
poslouchal jsem dál. Mám zajet do Delawaru, ukázat jim pistoli
a vyzvednout výpalný? Za tohle by mi dal celejch deset táců?
Delaware je jen nějakejch padesát kilometrů jižně od Fily. A teh-
dejších deset táců bylo asi jako dneska padesát. Šeptal vytáhnul
dvě tisícovky a podal mi je. „Za co?“ zeptal jsem se. „Chci, abys to

v tom pitomým Cadillaku vyhodil do povětří, polil benzínem nebo co
si do prdele vymyslíš, abys ty všiváky zlikvidoval. Tak můj dlužník
získá zpátky ztracený rita a já zase svoje prachy. Chci ten jejich
kšeft zlikvidovat nafurt. Žádný prořezaný gumy. Žádná zničená
fasáda. Ať zmizej nadobro. Zatáhnou roletu. Pořádně je protáhni
mandlem a neber si na to rukavičky. Ať si vyberou svý zasraný
pojištění, jestli si nějaký zařídili – a to si piš, že jo, jsou to Židáci –
a vemou si z toho ponaučení, že mejm klientům se nevyplatí zkřížit
cestu.“ „Říkals deset táců.“ „Neboj, zbytek dostaneš, až ten podě-
lanej krám zavře nadobro. Nechci, aby si za tři neděle votevřeli
pobočku jinde, a já byl lehčí vo deset hadrů.“ „A kdy dostanu těch
vosum?“ „To záleží na tobě, Cheechi. Čím víc škody naděláš, tím
dřív mi bude jasný, že jsou ze hry definitivně. Chci, abys tu zasra-
nou židovskou prádelnu vypálil do mrtě. Byls ve válce, umíš v tom
chodit.“ „To zní dobře. S cenou souhlasím. Zajedu si to tam vomr-
knout a uvidím, co se dá dělat.“ „Byls ve válce, Cheechi. Hele,
vytáhnul jsem tě sem do Melrose, protože tohle zůstane jen mezi
náma. Jasný?“ „Že váháš.“ „Ne aby ti s tím někdo píchnul. Doneslo
se mi, že umíš mlčet jako hrob. Že pracuješ na vlastní triko. Proto
ti zaplatím takovej balík. Deset papírů je za tuhle fušku dost.
Dokázal bych to splašit i za tisíc nebo za dva. Takže neříkej nic
Žiletkovi ani nikomu jinýmu. Kurva, to ani zaboha. Jasný? Jestli vo
tom cekneš, šeredně se ti to nevyplatí. Domluvený?“ „Se nějak
klepeš, Šeptale. Jestli mi nevěříš, tak si na to sežeň jinýho
bouchače.“ „Ne, to ne, Cheechi. Jen jsem ti eště nikdy zakázku ne-
dal, to je celý. Zůstane to prostě mezi náma. Když budem chtít
něco probrat, skočíme si sem. V centru se jen pozdravíme jako
normálně.“
Ten večír jsem upaloval rovnou domů. Vzal jsem patnáct set z těch
dvou tisíc a dal je Mary na domácnost. Nakecal jsem jí, že jsem měl
kliku a vyhrál na čtyrdolarovou sázenku. Bookmakeři dávali šest
set ku jedný, ale za tip se jim dávalo dýško sto babek na jednu
sázenku – většina si to taky brala automaticky. Mary byla ráda
a věděla, že pro sebe jsem si ulil pětistovku. Byla zvyklá, že v naší
rodině se peníze vobjevujou nepravidelně a podle toho, jak se mi
zrovna daří. Den nato jsem se rozjel k Velkoprádelně Cadillac
a začal si to tam vobhlížet. Nejdřív jsem párkrát vobjel blok. Pak
jsem zaparkoval ve vedlejší ulici, přešel před ten podnikatelskej
zázrak a pořádně to vokouknul. Připadalo mi, že to bude v suchu.
Tehdy nebejvaly běžný alarmy nebo vůbec nějaký zabezpečení.
Uvnitř nebylo co ukrást a kolem se nemotali žádný vágusové, co by
se tam mohli nasáčkovat. Vypadalo to jako velkej podnik, ale taky
jsem za to dostal velký prachy. Ne jenom pár stovek, abych
někomu zajel do Jersey předvíst bouchačku. Pak jsem se tam vrátil
večír, abych zjistil, jak to v tý čtvrti chodí po setmění. Když jsem
přijel domů, začal jsem špekulovat nad tím, jak tu akci provedu.
Další den jsem se vrátil na vobhlídku a vobjel to zas párkrát doko-
la. Napadlo mě, že jim to tam prostě vypálím. Tak dostanu doplatek
vosum táců bez velkejch štráchů. Musím se akorát postarat, aby se
to pořádně rozhořelo dřív, než dorazej hasiči. Nejspolehlivější bude
petrolej. Další den jsem přišel do Friendly Lounge a Hubeňour
Žiletka mi hlásil, že vzadu je někdo, kdo se mnou chce mluvit.
Vydal jsem se tam s tímhle dlouhánem v patách. Vešel jsem do
zadního salonku, ale nikdo nikde. Otočil jsem se. Žiletka mi stál
v cestě. Zavřel za sebou a založil si ruce na prsou. „O co se to
kurva snažíš v Cadillaku?“ ...
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Vaše kniha popisuje skutečné události se skutečnýmim
osobami. Russella Bufalina považujete za možná nejsilnějšího
šéfa zločinu v Americe, i když byl méně známý než Carlo
Gambino nebo Sam Giancana. Frank Sheeran má s Bufalinem
hodně společného. Kdo byli tito
muži a jak protnuli životní dráhu
Jimmyho Hoffy?
Jimmy Hoffa působil jako předák 
v odborových svazech, ale známé
byly i jeho vazby na organizovaný
zločin. Další významnou postavou
mafie byl Tony Salerno, šéf rodiny
Genovese. Byl zabit nedlouho po
Hoffovi. 
Russell Bufalino, známý také jako
„McGee“ a „The Old Man“, byl šéfem
mafie v Pennsylvánii, s výjimkou
Philadelphie; a státu New York s vý-
jimkou Buffala a většiny města New
York. Jeho majetek na Manhattanu

byl obrovský. Patřila mu například Vesuvia Restaurant, dvě klenot-
nictví na 47. ulici a noční klub Copa-cabana. Jeho postavení v
rámci mafie bylo téměř absolutní a žádný významný zločin se
nemohl uskutečnit bez jeho souhlasu nebo naplánování a vedení.
O svých záměrech nikdy nemluvil v apartmá ani po telefonu.
FBI zmiňuje Sheerana ve zprávě o Hoffově vraždě. K jakým
závěrům jste dospěl vy?
Na parkovišti restaurace Machus Red Fox v Bloomfield Hills 
v Michiganu vlákal Sheeran Hoffa do auta, kde mu sdělil, že se
místo dohodnuté schůzky změnilo a že tam spolu odjedou.

Jak se vám jevil Frank Sheeran po zatčení?
Jsem profesionální vyšetřovatel. Vím, kdy má nějaký subjekt po-
třebu přiznat se. Vyučoval jsem policisty i právníky, jak správně
vést výslechy, takže o tom něco vím. Frank byl opravdu žalostný.
Byl ortodoxní římský katolík. Jeho otec studoval kněžství. Ve válce
si odsloužil 411 bojových dnů. A do té doby ve svém životě neudělal
nic špatného. Ovšem ne tak ve válce. Přiznal se, že se účastnil
masových vražd německých zajatců, což bylo v rozporu s Haag-
skou a Ženevskou úmluvou. Když se mnou hovořil, překvapilo mě,
jak to měl všechno v hlavě uspořádané. Masakry, jichž se účastnil,
rozdělil na čtyři různé kategorie.
1. Vraždy v bitvě. Když se německý voják vzdal, často ho „poslal
do pekla.“ Nebylo to prý nic neobvyklého.
2. Vraždy z rozkazu. Sheeran si vzpomněl: „Bylo to jako kdyby
vám důstojník řekl, abyste vzali pár německých vězňů zpátky za
linii, tam je oddělali a spěchali zpět. Udělali jste to, protože
museli.“
3. Masakr v Dachau a další vraždy stráží koncentračního tábora.
4. Pokusy o dehumanizaci. Sheeranova jednotka objevila v pohoří
Harz vlak Wehrmachtu se zásobami jídla.  „Snědli jsme, co jsme
chtěli a mohli, zbytek jsme znehodnotili.“ Pak dali německým

CHARLES BRANDT se narodil a vyrostl v New Yorku.
Působil nejprve jako středoškolský učitel angličtiny 
a sociální kurátor v Harlemu. Po vystudování práv na
Louisianské univerzitě se stal zástupcem prokurátora
státu Delaware a od roku 1976 provozuje soukromou
právnickou praxi. Jako předseda Delawarské asociace
soudních obhájců a delawarské odbočky Americké rady
soudních obhájců se specializuje na přednášky o umění
křížových výslechů a metody vyšetřovatelské práce 
s neochotnými svědky. Zkušenosti mimo jiné zúročil 
v detektivním thrilleru The Right to Remain Silent. Jako
spoluautor se podílel na knihách Joea Pistonea Donnie
Brasco: Unfinished Business a Lina DeVecchia We Are
Going to Win This Thing, osvětlujících praktiky americké
mafie a její vliv na veřejný prostor. V současné době
pracuje na knize analyzující pozadí dallaského atentátu
na Johna Fitzgeralda Kennedyho. Českým čtenářům se
představuje poprvé.

Jimmy Hoffa
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vojákům lopaty a nařídili vykopat si mělké hroby. Život jim
ukončila střela do hlavy. Sheeran mi vysvětlil, že tehdy o tom, 
co měl udělat, vůbec nepochyboval a bez váhání vykonal.
Po závěrečném a nejvýznamnějším doznání, které mi předal na
videokazetě, vyděšený Frank Sheeran přijal pomazání od kněze 
a  odmítl jíst, což ve spojení s jeho vážnou chorobou mělo pro něho
fatální následky.  Za šest týdnů zemřel. Od publikace knihy v roce
2004 Frankova doznání potvrdili i ostatní zainteresovaní.
Ale to není celý Sheeranův příběh. Tvrdí, že dodal zbraně do
Dallasu, s nimiž byl zavražděn J. F. Kennedy, že zabil Crazy
Joeyho Gallo, že vzal Bufalina do Apalachina, že generální pro-
kurátor John Mitchell od něho přijal úplatek... 
Bylo těžké oddělit fakta od případné fikce?
O pásky se Sheeranovým doznáním mě požádala kancelář FBI 
v Detroitu. Já sám jsem si je mnohokrát přehrál, často jsem zpo-
chybnil jejich autenticitu, abych nakonec zjistil, že to všechno je
pravda.
Zajímavé je, že jediná věc, s níž měl můj vydava-
tel Chip Fleischer malý problém, byl úplatek pro
Johna Mitchella. Pochybnosti trochu rozptýlil
Chipův otec, který byl v Kansas City prominentním
advokátem. Od své blízké přítelkyně se měl do-
vědět, že senator Bob Dole je znepokojen množ-
stvím peněz, kterými disponují prezidentský
kandidát Nixon a šéf jeho volební kampaně Mit-
chell. Mitchellovi byla nakonec prokázána účast na
aféře Watergate, za což si odseděl devatenáct mě-
síců ve vězení.
Na základě Sheeranova přiznání, kdo další a jak byl zapojen do
vraždy Hoffa? Tony Provenzano? Tony Giacalone? Chuckie
O'Brienová? Sal Briguglio? Frank Fitzsimmons?
Provenzano a Giacalone byli součástí týmu, který měl Hoffa vylákat
na setkání v restauraci Machus Red Fox v Bloomington Township,
Auto řídila Chuckie O'Brienová a Sal Briguglio pracoval pro Pro-
venzana. Bratři Tom a Steve Andrettovi Hoffovo tělo spálili. Frank
se likvidace ostatků neúčastnil, a tak nevěděl, kde skončily. 

Vypověděl, že tělo bylo spáleno 
a nebylo pohřbeno. Jinak by ho FBI
dávno našla.
Fitzsimmons nehrál žádnou roli.
Všichni jsou mrtví, ale O'Brienová žije
v Boca Raton, Steve a Tom Andrettovi
v Las Vegas.  

Jaký měl Sheeran motiv k vraždě?
Dalo by se říci, že šlo o tři propojené
motivy, ale tím hlavním však byla
kontrola toho miliardového důchodo-
vého fondu. Jak řekl Frank: „Nemusím
vám říkat, kolik šťávy se dá vymačkat
z miliardy dolarů.“
Ze souborů FBI o zmizení Hoffa se
zdá, že vyšetřovatelé pochopili, co
se stalo. Proč si myslíte, že fede-
rální úředníci nemohli tento případ
dotáhnout do konce a zatknout
viníky?
Bob Garrity, který byl pověřen vy-
šetřováním od prvního dne, a jeho
kolegové, velmi rychle zjistili, kdo to
udělal, ale nemohli se dozvědět nic
dalšího. Tedy chyběly důkazy. Nicméně všichni podezřelí z Hoffovy
vraždy byli potrestáni za jiné zločiny, které se jim daly dokázat.
Podobně jako třeba Al Capone byl odsouzen a uvězněn kvůli daňo-
vým únikům. FBI dostala Franka na racketeering, tedy za nabízení
nečestné služby, což může mít mnoho podob. Od praní špinavých
peněz až po vydírání. Byl odsouzen na 32 let. FBI ho pravidelně
navštěvovala ve vězení, ale nic z něj nedostala. Frank byl po devíti
letech ze zdravotních důvodů předčasně propuštěn. A tehdy jsem
se s niím také seznámil. 
Podle vaší knihy se natáčí film. Co od něho očekáváte 
a budete se na něm podílet?

Jména zainteresovaných umělců jasně mluví 
o tom, co od filmu očekáváme. Režie se ujal
Martin Scorsese a roli Franka Sheerana přijal
Robert De Niro. V dalších rolích se představí Al
Pacino, Joe Pesci, Bobby Cannavale. 
Scénář filmu napsal Steve Zaillian, který získal
Oscara scénář Schindlerova seznamu a je auto-
rem předloh k mnoha dalším uznávaným filmům.
Doufám, že se uplatním jako poradce. Nevím, kdy

by to mohlo být natočeno, ale získat ke spolupráci takové velké
umělce, musí být pro producenty obtížné.
Pracovní název byl „The Irishman“, ale nedávno v rozhovoru pro
Wall Street Journal Robert De Niro řekl, že upřednostňuje film 
s názvem „I Heard You Paint Houses“ po knize.
Vymalovat dům je jako někoho zabít. „Barva“ je krev, která se ro-
zetře na stěnách a podlaze. „Viděl jsem malovat kvartýry,“ byla
první slova Jimmy Hoffa, která prý řekl Franku Sheeranovi když je
Russell Bufalino seznámil.      (Volně podle zahraničních pramenů)

Russell Bufalino

Tony Salerno

Jimmy Hoff a Frank Sheeran
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Edward Docx
NECH MĚ JÍT
Louis Lasker má svou rodinu nade všechno rád. Je-
dinou výjimku představují situace, kdy členy své
rodiny upřímně nesnáší. Tento rozpor se táhne hlu-
boko do historie, v níž sehrála svou roli celá řada
událostí: rozvod jeho otce, smrt jeho matky, dobro-
volný exil jednoho bratra a programová netečnost
bratra druhého. Už si řekli úplně všechno, zároveň
si neřekli vůbec nic.
A s touto anamnézou v zádech teď starý pan Lasker
oznámí svým třem synům, že učinil rozhodnutí, kte-
ré jim všem změní život. Dospěl do terminálního
stadia smrtelné nemoci a žádá, aby ho doprovodili
při poslední cestě směřující na curyšskou kliniku,
kde se provádí eutanazie.
Oba starší bratři to odmítnou udělat. Ani Louis si není zdaleka jistý, jestli lze otcův nápad
považovat za dobrý, ale přesto usedne za volant letitého minivanu VW, v němž kdysi
vyráželi na rodinné dovolené. Počáteční rozpaky se s narůstajícím počtem ujetých
kilometrů rozpustí v sentimentálních vzpomínkách, ještě později v opileckých i jinak
anarchistických eskapádách, ale hlavní otázka zůstává: má Louis svého komplikovaného
otce takříkajíc k smrti rád?

Přeložila Tereza Horáková
Vázaná, 376 stran, 379 Kč, ISBN: 978-80-7498-296-5

https://www.dominoknihy.cz/edice-mimo-edice/nech-me-jitZakoupit můžete zde

Ukázka z knihy a rozhovor s autorem na dalších stranách

„Docx vytváří komplikovaný obraz rodiny, která se

pokouší opravit minulost a nastínit budoucnost, jež se

zdá být už ztracená. Činí tak s temným humorem 

a nevyhnutelným smutkem“. Sunday Express
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DOVER
Nikdy jsem s tím neměl souhlasit, jenomže mi to začíná docházet,
teprve když dorazíme do Doveru a zajedeme k přístavišti trajektů.
Stáhnu okénko před hraniční kontrolou a dovnitř vtrhne studený
vzduch – je cítit solí, naftou a rzí. Neslyším nic než racky, kteří
řvou, jako by je na nože brali. Podám ven pasy. „Na dovolenou?“
zeptá se žena. Přiměju se k úsměvu. „Ano.“ Podívá se na tátu, 
a tak se zakloním, aby přese mě lépe viděla a rozhodla, jestli
patříme k lidem, kteří by mohli z nějakého šíleného, absolutně
bezvýznamného důvodu vyhodit trajekt do povětří. Cestujeme
v otřískané staré obytné dodávce, protože nemáme jiné auto.
Táta na sedadle spolujezdce usnul, což je špatně, protože jsme
takhle cestovali každé léto a on vždycky řídil, a to i dávno potom,
co už s námi starší bratři nechtěli jezdit a zůstali jsme s mámou 
a tátou sami. Pasy se nám vrací. Strčím tátův i svůj do malé při-
hrádky pod sedadlem, jako bych právě já měl všechno na povel.
Pak se zase rozpačitě zhluboka nadechnu mořského vzduchu,
abych si dokázal, že mě ohromuje, což je vždycky pravda, a po-
malu přejedu k další budce, kde mi chlápek z přepravní spo-
lečnosti podá jeden z těch podlouhlých kousků papíru s číslem
řady, ve které máme čekat na loď. Píše se tam „76“, to je o pět
víc, než je tátovi. Pověsím lístek za zpětné zrcátko a zamířím
k řadám aut dychtivě čekajících na nalodění. Najednou mě za-
plaví emoce a já nevím, kam se mám podívat ani jak dál žít. Jde
o to, že když jsem byl malý kluk, právě v tuto chvíli táta vždycky
zastavil a vyskočil ze sedadla řidiče, aby připravil čaj. Závodil sám
se sebou, jako by byl jeden z mechaniků Formule 1. Protože do-
dávka bývala tehdy tak nacpaná věcmi, že se cestou nedalo do-
stat k plotýnce, a možná taky proto, že nechtěl rušit Ralpha
s Jackem, jelikož dokázali být pěkně otravní prevíti, dřepl si na
asfalt a zapálil malý kempingový vařič tam. Já jsem se krčil hned

vedle něj a sledoval, jak vyskočí modrý plamínek a plápolá
v nárazovém větru. Ruce jsem měl na kolenou svých nejlepších
prázdninových džínů, bylo mi pět let, ale předstíral jsem, že taky
pracuju pro Ferrari. Bráchové si celou dobu četli v dodávce,
máma měla vystrčenou ruku z okénka, rafinovaně pokuřovala
svoje Lucky Strike a doufala, že se fronta nerozjede dřív, než
voda začne vřít, protože věděla, že jakmile se do toho táta pustí,
nevzdá to, dokud nebude mít svůj „šáleček“, jak ráda parodovala
nejlepším britským přízvukem. Já teď musím zvážit, jestli si
s tátou zkrátíme čekání čajem, který budu nucen uvařit, protože
tátova „schopnost přesné koordinace se bude postupně zhoršo-
vat“, jak se praví v jednom z asi osmi set PDF, která jsem četl 
o tom, „co čekat“ a „jak se připravit“. Zdá se, že před námi leží
další složité rozhodnutí. Muž v reflexní vestě nás spolu s dalšími
obytňáky a offroady navádí do „uličky 76“. Zastavím a ruční brzda
zapadne jako pérko starých hodinek, které potřebují natáhnout.
Nechci mluvit s tátou, když jsem tak rozcitlivělý, a tak otevřu dveře
a svižně vyskočím ven – jako bych já byl ten, kdo dostává křeče
do nohou.
Okamžitě si ale přeju, abych zůstal v té zatracené dodávce.
Stojím totiž na parkovišti a zírám do kouřových oken terénního
kombíka s kajaky na střeše a koly vzadu. Vystupuje z něj otec
rodiny a říká: „Jasně, dvě limči a latté.“ Přes kapotu na mě vrhne
pohled, jímž naznačuje, že je velký vůdce nebo něco podobného,
a navíc fantastický táta, a byl by i skvělý válečník, kdyby musel,
což ovšem nemusí. Třesu se, jako bych vážně chtěl vyhodit
trajekt do povětří. Otočím se a najednou otvírám hlučné zadní
dveře auta. Potřebovaly by promazat, ale kdy to má člověk dělat?
„Jak je, tati?“ zeptám se. „Je mi dobře.“ Táta se usměje a otočí se
na sedadle spolujezdce dozadu. Jako obvykle je příšerně oble-
čený – hořčičně žlutá flísová mikina, seprané béžové plátěné
kalhoty, lehké trekové boty, na něž je nevysvětlitelně pyšný. 
„Zvažuju, že bych si šel zaběhat,“ pronese. Pomalu přikývnu.
Několik posledních dnů se potácíme mezi vtípky a sarkasmem,
jako by nás všechno ostatní příliš děsilo. „Já jsem zrovna doběhl,“
prohlásím. „Ty jsi spal.“ „Další půlmaraton?“ „Jo – a pár kiláků na
kajaku.“ Podívá se na mě a sykne. Nesnášíme slova jako „kilák“.
„Já bych možná zkusil takovou tu agresivní jógu,“ pokračuje.
„Tady je to opravdu vysoce spirituální, tati.“ Přehlédne husté řady
terénních aut tiše slibujících zkázu budoucnosti, o níž ještě lid-
stvo nemá ani ponětí. Čas od času mu škubne v čelisti a hodně
zívá. Mořský vzduch se mi ovinul kolem ramen a zchladil mě.
Zase nastoupím a táta se snaží uvolnit bezpečnostní pás, aby
mohl otočit sedadlo. Liju vodu z kanystru do varné konvice, takže
čaj si nejspíš neodpustíme. Prostřu tedy vzadu šedý plastový sto-
lek, u nějž už jsme spolu tolikrát jedli. Táta koupil dodávku v roce
1989, krátce před mým narozením. Je to metalicky modrý, hra-
natý a nemoderní volkswagen ve stylu osmdesátých let a určitě
byste ho nechtěli, ani kdyby vám spadl zadarmo do klína.
Jenomže má duši – aspoň pro nás –, a to se počítá. Nebo by se
to počítat mělo. Koutkem oka vidím, že se tátovi nedaří otočit
sedadlo spolujezdce. Pokud nemáte problém s nohama, můžete
se zapřít chodidly do podlahy a obrátit se. Táta ale říká, že ho
v nohou dost píchá a brní, říká se tomu „počáteční svalová
slabost dolních končetin“. ...
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Kdybychom pátrali po kořenech inspirace pro váš román
Nech mě jít, museli bychom se podívat i na váš původ. Jak je
to vlastně s vaší rodinou?
Bylo mně třináct let, babička ležela na smrtelném loži v rodinném
domě v Manchesteru a mé mamince prozradila dlouho uta-
jovanou skutečnost – nebyly si totiž pokrevně příbuzné. A aby
toho nebylo málo, matka se nyní dověděla, že její biologický otec
je muž, kterého dosud považovala za dědečka. Babička
Manwarová, přezdívaná „Mano“, pak dodala další podrobnosti.
Mé matce Lilain řekla, že její skutečná matka předtím, než
zemřela, byla ruskou tanečnicí a Lilain skutečný otec, Ralph
Partridge Snr, s ní měl krátký vztah. Z něho se narodilo dítě a otec
ho dal do výchovy svému dospělému synovi Ralphovi Jnr. A toho
má matka měla za svého otce. Byl to vlastně její nevlastní bratr. 
Proč si myslíte, že se vaší maminky její biologický otec
vzdal? 
Lhal zřejmě proto, aby se neprozradila jeho krátká milostná afér-
ka, ale zodpovědnosti se vzdát nechtěl. Dohlížel na výchovu své
utajované dcery, zaplatil jí studia biochemie na univerzitě. Takové
soužití však vyvolávalo mnohdy menší konflikty a vedlo k částeč-
ně dysfunkčním vztahům. Spousta věcí zůstává dodnes nejasná.
Ale to stále ještě moc nevypovídá o tom, jak tato tajemství
vaší rodiny souvisí s románem Nech mě jít?
Samozřejmě jen v obecné rovině. Rozdíl mezi tím, kdo si my-
slíme, že jsme, a tím, jak opravdu žijeme, se promítl už do mého
románu Self-Help o anglicko-ruské rodině. Bylo mně 35 let a byl
jsem z třinácti spisovatelů navržených na cenu Man Booker
Award nejmladší. A tento motiv rezonuje i v knize Nech mě jít. 
Jak se rodina vypořádala s tím, že jejich identita náhle
změnila své kontury?
Když to maminka alespoň trochu vstřebala, začala se oblékat do
dlouhých ruských šatů a nakupovala ruské ikony. Rozvěsila je  po
celém domě. Sbírala také mapy Sovětského svazu a nutila nás
poslouchat nekonečné skladby romantických ruských skladatelů.
Hledala také stopy své biologické matky, procházela knihovny,
zda neobjeví někde nějaký odkaz nebo fotografii. Pod vlivem
maminky jsem se několikrát vydal do Ruska, četl jsem ruské
klasiky. Tolstého, Dostojevského, Turgeněva, Bulgakova. Uvě-
domuji si, že jsem se tak jimi zabýval dlouho předtím, než jsem
jim byl schopen porozumět. Jen abych se zavděčil matce.

Našel byste nějakou definici pro svou tvůrčí čínnost?
Psaní je hra s výbušninou... Talent tvoří pouze dvě procenta,
zbytek schopnost udržet vaše oči a uši otevřené, abyste se mohli
učit od lidí kteří jsou chytřejší než vy.
Pochybujete někdy o sobě?
Trpím tím, že nevím, jestli dělám to nejlepší, čeho jsem schopen.
Co pro vás znamená být spisovatelem? 
Poskytovat přesné a trvalé svědectví o lidské zkušenosti.
Kdo je váš dokonalý čtenář? 
Podle mých zkušeností čtenáři beletrie bývají inteligentní a vě-
rohodní lidé.
Které knihy jsou v současné době na vašem nočním stolku? 
Radetzkymarsch (Pochod Radeckého) J. Rotha, Libra od Dona
DeLillo, Dostojevského Bratři Karamazovi a pár dalších.
Vedle koho byste nejraději seděl na večeři? 
Aby to byl kontrast, tak tedy mezi literární postavou  Sauronem 
a krásnou francouzskou herečkou Emmanuelle Béartovou.
Jaká je nejlepší rada, kterou vám dali rodiče? 
Můžeš-li, tak někoho obdaruj... 
Pokud byste mohl vlastnit nějaký obraz, který by to byl? 
The Cardsharps od Caravaggia. Miluju vitalitu vyprávění; je to
scéna ulovená uprostřed velmi humánního dramatu – skoro jako
by ten jediný obraz byl celý film.
Jak odpočíváte? 
Závoděním Go-Karting se svými bratry a sestrami. Nebo pří-
pravou paelly.
Kdy se cítíte nejvíce svobodně? 
V rozhovoru s lidmi, kteří nejsou.
Kterou knihu byste rád napsal?
Nedávno – Sabbathovo divadlo od Philipa Rotha. Z předchozích
časů – Annu Kareninu. Z dávných dob – Ovidovy metamorfózy.
Kde je vaše oblíbené místo na světě? 
Ostrov Skye.

(Volně podle zahraničních pramenů)

Edward Docx se narodil v Anglii v roce 1972. Je nej-
starším ze sedmi dětí. Vystudoval anglickou literaturu na
univerzitě v Cambridge. 
Jeho první román Calligrapher byl vydán v roce
2003. San Francisco Chronicle ho vybral jako
nejlepší knihu roku. Byl přeložen do osmi jazyků.
Román Self Help byl nominován na Man Booker
cenu a získal cenu Geoffreyho Fabera. Nech mě jít
je jeho čtvrtý román. Docx žije v jižním Londýně se
svou ženou a dětmi.
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kevin Barry
BroukoBoL
Broukobol se točí kolem postavy Johna Lennona, člena
legendární britské kapely Beatles. Zachycuje bývalého
Brouka v roce 1978, na sklonku života i kariéry, 
a splétáním fikce a faktu vytváří jakýsi portrét umělce
v neplodných letech. Je to ovšem portrét komicky
zatížený osobností vypravěče. Ten se při svém
putování v Lennonových stopách vypravuje do tajem-
ných míst – včetně jednoho pustého západoirského
ostrova –, v nichž je zvláštním způsobem polapena
minulost: lze ji tam odkoukat a odposlouchat, a tak ji
znovu prožít. Broukobol je vlastně polyfonní skladba 
v próze, nahrávka koncertu odposlechnutých hlasů –
včetně mistrně zachyceného hlasu samotného
Lennona. 

překlad: Alena dvořáková
Vázaná, 272 stran, 298 kč, eAn: 9788025725504
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Manel Loureiro
ApokALypsA Z: 
TeMné dny
nadešel konec civilizace. pryč jsou internet, televize 
i mobilní telefony. není nic, co by člověku připomínalo,
že je stále lidským tvorem. Apokalypsa začala. Zbývá
už jen jediný cíl: pŘeŽÍT! Španělsko se zmítá se 
v osidlech globální pandemie měnící lidstvo v nenasyt-
né zástupy krvelačných monster. Ze slibovaných
bezpečných úkrytů se staly smrtící pasti, bezpráví 
a chaos pohltily zbytky dřívějších symbolů autority,
občanská válka zničila byť jen stíny zaniklé civilizace.
snad jediným dosud bezpečným místem jsou odlehlé
kanárské ostrovy, kde se ukrývají uprchlíci před
běsnícím virem. Jakýkoli jejich pokus o zvrácení situ-
ace však hrozí navždy zmařit neúnavně narůstající
zástupy nemrtvých spolu s neméně osudovou lidskou
zbabělostí a zradou…

Volné pokračování slavného díla Apokalypsa Z. Začátek konce 

překlad: Iveta Gonzálezová
Vázaná, 272 stran, 298 kč, eAn: 9788025726310
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Taran Matharu 
UčedNík – 
ZjeveNí déMoNA
jeN Pár vyvoleNých Má Moc vZývAT déMoNy.
Život sirotka Arktura se změní v okamžiku, kdy
najde prapodivný svitek, po jehož přečtení zjistí, že
má schopnost vyvolávat démony, která přísluší
pouze šlechticům. Se svým démonem Sacharisou je
poslán do vokanské akademie, aby se své umění
naučil ovládat. Ale než se stihne s někým spřátelit,
musí se vydat na nebezpečnou misi na území orků…
nebo se stát svědkem zničení hominia.

vázaná, 328 stran, 289 kč, ISBN: 978-80-7543-828-7

https://www.alpress.cz/ucednik-zjeveni-demona/

Ukázka a rozhovor s autorem na následujících stranách

Zakoupit můžete zde

Nakladatelství Alpress spol. s r. o., Na Příkopě 3243, 738 01 Frýdek – Místek, 
www.alpress.cz



Arktur se vtiskl hlouběji do
stínu pokrývajícího část
stáje, aby tam vyčkal nej-
hlubší noci. Povyk z ve-
dlejší hospody ztichl v ne-
příliš hlasité mumlání, ale
zatím by nebylo bezpečné
vycházet ven. Jestli půjde
všechno tak, jak měl 
v plánu, jeho pán brzy
udeří do zvonu, aby
ohlásil půlnoc a dal svým
zákazníkům na vědomí,
že se mají vydat na opi-
leckou pouť k domovům; těm šťastnějším stačilo jen vyškrábat se
do pokojů v patře nad lokálem. Teprve potom může Arktur udělat,
co zamýšlí. Na tomto plánu pracuje už deset let – téměř dvě třetiny
svého mladého života. Unikne všemu tomu bití, nekonečným ho-
dinám dřiny a nuznému jídlu, které je jeho jedinou odměnou. 
U sirotka jako Arktur se hodnota člověka posuzovala spíš podle
množství odvedené práce než podle jeho povahy. Vůl funící ve
stání vedle něho byl krmený lépe než on, protože pán za něho
koneckonců zaplatil několikrát víc než za Arktura, když si ho bral 
z místního sirotčince. Sirotek měl menší cenu než tažné zvíře.
Zahlaholil zvon a vytrhl Arktura ze zamyšlení. Zavrzaly dveře
taverny a skřípění štěrku na cestě provázelo odchod opilých hostů,
jejichž vzdalující se hrubý smích zvolna slábl, až celé okolí znovu
ztichlo. I tak uplynulo ještě plných deset minut, než se Arktur vy-
soukal ze stínu a s úlevou se nadechl nočního vzduchu ve stáji.
Urovnal si vak na zádech a zapřemýšlel, zda v něm má všechno,
co potřebuje. Uniknout není tak jednoduché jako jenom utéct, 
o čemž se sám trpce přesvědčil. Než ho prodali hostinskému, víc-
krát zažil, že se děti rozhodly utéct ze sirotčince. Vždycky se po
několika dnech vrátily vyhladovělé a zbité, někdy ještě v horším
stavu.
Vychrtlé a nevzdělané děti nikde nenašly žádnou práci ani neměly
kam jít. Arktur věděl, že kdyby utekl jen tak bez přípravy, skončil by
jako žebráček žadonící o kus žvance, a nakonec by se vrátil 
s prosíkem k hospodskému. A s největší pravděpodobností by ho
pán poslal zpátky do sirotčince. Zpět do pekla na zemi. Arktur
poklekl do slámy a znovu zkontroloval obsah svého vaku.
Dvaačtyřicet šilinků – jeho celoživotní úspory ze spropitného,
nalezených mincí a milodarů. S nimi může několik týdnů vydržet,
než si najde nový zdroj příjmů. Huňatá kožešina, kterou zahodil
projíždějící obchodník kvůli skvrně od vína, jež ji znehodnotila
zrovna uprostřed, ale která se Arkturovi náramně hodila – když by
musel přenocovat venku, alespoň nezmrzne. Dále měl zubatý nůž,
který s velkým rizikem ukradl v kuchyni hostince. Jako zbraň proti
lupičům by neobstál, ale přece jen mu dodával klidu. Dvě svíčky,
kus chleba, solené vepřové a pár kousků náhradního oblečení, nic

víc. Ale dost na to, aby se
pokusil využít příležitosti.
Ze tmy zaznělo koňské
zařehtání, jež mu připo-
mnělo, proč si vybral prá-
vě tuhle noc. Nabízela se
mu možnost, jaká se do-
sud nenaskytla. Teprve
před několika hodinami
dorazil do taverny mladý
šlechtic, vyčerpaný po
celodenní cestě. Ani se
neobtěžoval vytáhnout
věci ze sedlových bra-

šen, prostě jen pohrdavě hodil otěže Arkturovi a odvlekl se do
hostince, aby si zaplatil pokoj na noc. Choval se k němu hrubě, 
a tak se Arktur cítil jen trochu provinile při vědomí, že toho mladíka
okrade. Věděl, kam má šlechtic namířeno. Když mladí urozenci
dorostou do určitého věku, odcházejí na Vokanskou akademii, aby
se tam učili umění přivolávat démony. Akademie se nacházela
daleko, až u hlavního města Corcilla, na opačné straně hominské
říše. Při troše štěstí by sedlové brašny mohly obsahovat všechno,
co by se Arkturovi hodilo na dalekou cestu, nemluvě o tom, že
bohatý mladý šlechtic zřejmě vlastní velmi cenné věci. Připlížil se
ke koni a zamlaskal jazykem, aby ho uklidnil. Jako čeledín ze stáje
věděl, jak se na koně musí. Tenhle nebyl v ničem jiný než ostatní 
a rejdil mu čumákem v dlani, jako by tam hledal nějaký pamlsek.
Pohladil ho po nozdrách, odepnul sedlové brašny a nechal je spad-
nout na zem. Arktur prohledal všechny kapsy v zavazadlech a ke
svému zklamání zjistil, že jsou vesměs prázdné. Žádný div, že si
šlechtic brašen příliš nevšímal. A přece kůň mladého urozence měl
ohromnou cenu. Stájí prošla řada koní, ale tento nádherný hřebec
měl dlouhé nohy, svalnaté kyčle a jasné, inteligentní oči. Ten by
dokázal ujet každému jezdci, který by se ho vydal pronásledovat,
ať by to byli zloději, lupiči, nebo i pinkertoni, jak se nazývala homin-
ská policie. Celkem se vědělo, že pinkertoni honí i uprchlé sirotky,
když jim za to kyne dost vysoká odměna. Arktur šátral v poslední
kapse a usmál se, když prsty narazil na jakýsi pevný předmět. 
V šeru tmavé stáje bylo sotva vidět, ale na omak soudil, že je to
stočený kus kůže. Roztáhl ho na podlaze a prsty nahmatal svitek,
který se skrýval v koženém obalu. Děravou střechou se dovnitř
prodral úzký paprsek měsíčního světla, v němž Arktur poznal, že
na kusu papíru jsou černým inkoustem napsána nějaká písmena.
Pozvedl jej ke světlu a zkoumal nápis podrobněji. Ještě nedávno
uměl sotva číst, protože jeho vzdělání se omezilo na jeden rok
učení v sirotčinci. Naštěstí se mu celkem často dařilo přivlastnit si
knihy, které nechali hosté na pokojích, a tak se během let ve čtení
zdokonalil. Teď dokázal číst líp než většina obyvatel Homina, ale
pořád ještě musel číst nahlas. „Do rah lo fah lo go…“ 
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Vychází hlavní postava série Učedník Fletcher, případně další
hrdinové, z vašich  zkušeností?
Ano. Ve škole jsem byl hodně šikanován. Byl jsem jedním z mála
dětí asijského původu a těch se šikana z rasových důvodů dotýkala
nejvíce. Považoval jsem to za vrcholně nespravedlivé. A tento svůj
pocit jsem promítl i do charakteru Fletchera, který také nenávidí
jakoukoli nespravedlnost. 
Co byste svým trýznitelům řekl dnes? 
Nejsem si jistý, je to opravdu těžká otázka. Jednou v kině, kde jsem
byl s maminkou, se poznala s matkou chlapce, který mi ze zlo-
myslnosti přivřel do dveří prsty a vážně zranil. Často myslím na to,
co si asi řekly? A je stále klukova máma zasažená rasistickou
nenávistí? Nejsem si jistý, jak bych reagoval, kdybych mluvil 
s chlapci, kteří mě tyranizovali. Už se na ně snad ani nezlobím, ale
chtěl bych slyšet, jaké byly tehdy jejich motivy a zda by se obdobně
chovali i dnes. 
Jak jste přišel na myšlenku napsat sérii Učedník?
Nějakou dobu jsem jako internista pracoval v nakladatelství
Penguin Random House a bylo velmi vzrušující pohybovat se
kolem slavných autorů a lidí, kteří měli stejnou vášeň pro čtení jako
já. Najednou jsem měl přístup k mnoha knihám a snažil jsem se
najít takovou, v níž bych objevil nějaký fantastický prvek, který

mám rád. Chtěl jsem jich přečíst co nejvíc. Ale takovou, která by po
všech stránkách splňovala mé představy, jsem nenašel.Takže jsem
si ji prostě musel napsat sám! Myslím, že mezi autory nejsem
výjimkou, že nás je víc, kteří píšeme, abychom zároveň uspokojili 
i své čtenářské tužby. Myslím, že psaní je jako čtení příběhu, ale 
s tím rozdílem, že můžete rozhodovat o jeho zápletkách. Jako
byste prožívali vlastní dobrodružství. 
Myslíte si, že čtení dobrých knih pomohlo vašemu psaní?
Ano. Čtení vám pomůže najít nástroje a dovednosti, které
potřebujete k napsání knihy nebo příběhu. Pomáhá lidem rozvíjet
kreativitu a schopnost představit si abstraktní věci. Myslím, že je to
velmi důležité. Abyste byli jako profesionálové, musíte vědět, jak
plyne tok psaní. Když čtete spoustu knih, začnete instinktivně cítit,
jak spisovatelé přecházejí ze scény na scénu, z věty do věty. To se
můžete naučit jen z četby. 
Svou knihu jste nejprve publikoval na Wattpadu. Jak to fungo-
valo?
Wattpad je v podstatě takové YouTube pro knihy. Lidé si mohou
sami napsat celé kapitoly a nahrát je na tuto platformu, která je
přístupná všude po světě.  Ti, co se připojí, mohou text číst, komen-
tovat i o něm hlasovat.  Autor tak bezprostředně vidí, kolik lidí knihu
nebo kapitolu četlo. Pokud je na Wattpadu úspěšná, ozvou se vám
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nakladatelé a začnou s vámi vyjednávat o knižním vydání.  Vzorek
The Novice jsem nahrál na Wattpad a po prvním měsíci zazname-
nal 100 000 přečtení,  po čtyřech měsících už milón a zanedlouho
téměř sedm milionů. Nejsem jediný spisovatel, kterému se to po-
dařilo. Je nás zhruba dvacet, co začali na Wattpadu a nakonec se
stali bestsellerovými autory.

Kolik slov jste najednou nahrál a co jste říkal tak obrovskému
zájmu o váš text?
Běžně píšu kapitoly, které mají zhruba od 1200 do 2500 slov.
Mnoho autorů píše kapitoly delší, takže můj styl lze považovat za
úsporný.  Zpětné vazby si moc vážím, protože než jsem text umístil
na Wattpadu, nečetl mé rukopisy nikdo jiný než rodina a přátelé.
Reakce čtenářů byly velmi povzbudivé. A to psali lidé z různých
koutů světa. Například jeden čtenář z Indonésie ke každé mé
kapitole přidal krátkou svou. Byl jsem mu za to velmi vděčný 
a napsal jsem mu, jak moc to pro mě znamená.
Vaše série může trochu připomínat videohry Assassin's
Creed. Jste hráč nebo jste psal s myšlenkou na to, že by se
váš příběh mohl změnit ve videohru? 
Miluju psaní knih. Chtěl bych také někdy napsat scénář k videohře.
Vím, že dcera Terryho Pratchetta Rhianna Pratchettová je vynika-
jící autorka videoher. Ale já mám problém v tom, že jako autor
scénáře se musím vzdát tvůrčí svobody. Dostanete zadání a dané
struktury se musíte držet.  Ale to neznamená, že bych nechtěl hru
také někdy vytvořit.
Učedník je skvělá série, která uchvátí jak dospívající, tak 
i dospělé čtenáře. Máte při psaní na mysli určité publikum,
kterému téma i formu podřizujete,  nebo je epická heroická
fantazie žánr, který milujete?
Je to žánr, který absolutně zbožňuji, ale nikdy jsem neměl na mysli
cílové publikum. Ale snad přece jenom. Myslím při psaní na mé
mladší já. Chci, abych vytvořil knihu, která by kombinovala všech-
no, co miluji, a byla přístupná i těm, kteří nejsou zvyklí číst v tomto
žánru.
Jsou orkové ve vašem světě skutečně zlí, nebo jsou to cizí
„jiní“ a nepochopení „civilizovanými“ rasami?
Důvody pro jejich chování jsou spíše kulturní a ideologické než

rasové. Velká část toho, proč jsou tak násilní a krutí, je kombinací
náboženství a indoktrinace. 
Jaké byly vaše vlivy (literární i jiné), když jste se rozhodl
napsat knihy série Učedník?
Velkou roli hrála historie. Především dvě časové období. Nejprve
středověk, s velkými bitvami, politickými intrikami a významem
rodiny. Pak je to osmnácté století, věk velkých impérií, střety kultur
a rasová diskriminace. 
Ze světových legend jsem přizpůsobil Griffins, Salamanders,
Minotaurs, Golems a Hydras, abych jmenoval jen několik málo
příkladů. Samozřejmě jsem také vytvořil své vlastní jedinečné
démony, ale moje láska k mytologickým tvorům po celém světě
měla na to vše velký vliv.
Záliba v cestování byla také faktorem. Na svých cestách jsem se
setkal s fascinujícími kulturami. Od australských domorodců až po
domorodé kmeny Amazonky. Byl jsem v pouštích a deštných
pralesích, plavil jsem se po rozlehlých a hlubokých mořích, šplhal
po horách, zasněžených pustinách a kopcovité anglické krajině. 
Také jsem použil své oblíbené fantasy. Patří mezi ně kouzelné
školy Earthsea, Harry Potter a Discworld, Pán prstenů, Kroniky
Narnie a dokonce i tvůrčí společníci v Pokémonovi.

Můžete doporučit další autory, které by si měli přečíst i vaši
čtenáři?
Myslím, že mnoho čtenářů někdy bojuje s fantazií, i když to může
být trochu strašidelné a nepřístupné, pokud bude svět příliš složitý.
Kdybych měl doporučit některé z mých oblíbených fantazijních
seriálů, byly by to Zeměpolocha od Terryho Pratchetta, Sága
Darren Shana od Darren O'Shaughnessey, The Redwall Series od
Briana Jacquesa a ještě několik dalších.
Jakou radu máte pro toho, kdo se chce stát spisovatelem?
Doporučuji hodně číst – ale když čtete, zkuste pochopit, proč je ta
kniha tak dobrá. Proč se vám některá postava hodně líbí? Jak
autor přechází z jedné scény na další? Co autor popisuje, kdy do
místnosti vstoupí další osoba? Myslím, že úskalí, na kterém spous-
ta mladých – nebo začínajících – autorů ztroskotá,  spočívá v tom,
že se snaží popsat úplně všechno. Takže začnou tím, že se jejich
postava probudí, vypne alarm, pak si jde vyčistit zuby a začne
připravovat snídani…, takže skončíte s celou kapitolou a nic
podstatného se v ní neodehraje. To lze při četbě rozpoznat 
a vydáte-li se na dráhu autora, tak se takovému schématu vyhněte. 

(Ze zahraničních pramenů)
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kombinovala všechno, co miluji, a byla přístupná
i těm, kteří nejsou zvyklí číst v tomto žánru.
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kapitole přidal krátkou svou. Byl jsem mu za to
velmi vděčný a napsal jsem mu, jak moc to pro
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Éric Vuillard
TagesoRdnung
anšlus Rakouska 
v šestnácti obrazech
Je únor roku 1933 a čtyřiadvacet elegantně oděných
německých průmyslníků a finančníků, čtyřiadvacet
zástupců významných rodin a podniků je povoláno ke
schůzce s Hermannem göringem, jenž jim vysvětlí,
proč je nutné, aby Hitler vyhrál volby, a jak tomu
mohou pomoci. nikdo z nich se nevzepře, všichni do
jednoho přispějí svými financemi, všichni ovšem
budou z tohoto činu po následující desetiletí profito-
vat. a stejně jako jejich miliony marek otevřely
Hitlerovi cestu k moci, otevírá tato scéna reportážní
román erica Vuillarda. strhující, strohý a přitom
štiplavě ironický text vede čtenáře jedním úsekem
mrazivé cesty, která nejprve střední evropu, včetně
tehdejšího Československa, a posléze celý svět doved-
la do pekla, z něhož se bylo možné dostat jen za cenu
nepředstavitelného utrpení milionů lidí. Vuillard krok
za krokem sleduje nenápadné, a přesto osudné ústup-
ky, rozhodnutí a zaváhání mužů, kteří měli možnost

zasáhnout, ale neudělali to. Vidíme, jak se nevinné kompromisy se zlem proměňují ve vinu 
a jak se „program jednání“ mění v „denní rozkaz“. Memento pro současnost. 

Překlad: Tomáš Havel
Vázaná, 152 stran, 228 Kč, ean: 9788025725931

https://www.kosmas.cz/knihy/240450/tagesordnung/

Rozhovor s autorem na následující straně

Zakoupit můžete zde
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Jak jste přijal udělení ceny Prix Goncourt za knihu Tages-
ordnung?
Byli jsme čtyři kandidáti, takže jsem byl překvapen, ale i připraven na
to, že cenu mohu získat. Jsem velmi šťastný, protože takové ocenění
otevře knize dveře do světa. Určitým způsobem ztělesňuje základní
myšlenky literatury.
Napsal jste historický román. Je historie subjektivní?
Ano. Profesionální historik je zatížen subjektivitou už během studia
pramenů. Stejně tak spisovatel v pohledu na určitou epochu.
Subjektivní je nakonec výsledek našeho konání. Historická fakta
nejsou vytesaná do kamene a tudíž nabízejí možnosti různé
interpretace.  Dějinné skutečnosti jsou spíše zachyceny v obrazech
a dokumentech, a pohled na ně je opět subjektivní. Alfred Döblin to
pěkně řekl: Již při čtení dokumentů začínají velké politické manévry. 
Běžně platí, že historii píše vítěz…  
Ano, vidíme to třeba už na denním zpravodajství. Ale nemusí to být
vždycky tak jednoduché. Historii píší ti, co produkují o své době do-
kumenty. Tudíž i poražení mohou prezentovat svůj názor na věc. Je
to všechno o studiu archívů, které ovšem ztělesňují strukturu moci
své doby.
Pokuste se o krátký myšlenkový experiment. Kdyby nacisté
vyhráli válku, dívali bychom se na historická fakta jinak? 
Nacistické Německo produkovalo od třicátých let minulého století
více propagandistických dokumentů než jakýkoli jiný režim před ním.
Vše, co o této době víme, všechny snímky, filmy a dokumenty, které
tvoří obraz dobře organizovaného, disciplinovaného a účinného na-
cistického Německa, pocházejí z jednoho propagandistického zdro-
je.
Souvisí to možná se zavedeným klišé o organizovaných a váž-
ných Němcích…
To nevím. Ale určitě filmy z té doby chtějí vyvolat ideální obrázek.
Máte mít pocit, že německá armáda je nejen absolutně disciplino-

vaná, ale že funguje také jako hodinový stroj. Pohled na zbraně 
a všechna jiná válečná zařízení má v člověku vyvolat pocit, že je
konfrontován s hroznou a nemilosrdnou mocí.
Ve své knize často vyvoláváte představu, že by se historie
vlivem alternativních rozhodnutí mohla vyvíjet jinak, než jak
známe… Existují v historii momenty, kdy vše závisí na postojích
jedinců?
V knize se zajímám o to, co dnes nazýváme elity. Literatura, stejně
jako historie, jsou vždy ovlivněny dobou. Traumatické zkušenosti 
z první světové války rozhodně utvářely celou generaci, včetně mno-
ha intelektuálů, spisovatelů a historiků. To znamená, že kolektivní
rozhodnutí jsou stále důležitější. A myslím si, že k tomu stále více 
a více směřujeme. Samozřejmě existují i ta velká masová rozhodnutí
společenských hnutí, ale nemůžeme zapomínat ani na každodenní
volby menšího rozsahu, které ovlivňují masy. Mně šlo o to ukázat, co
se děje na druhé straně opony. Jak se rozhoduje. Jak je vnímána
odpovědnost a co způsobuje, že se věci dějí tak, jak se dějí.
Jak se tvoří historie? Ukazuje se, že zásadní momenty v životě
lidstva mohou být pro jejich protagonisty marginální…
Vše závisí na tom, jak definujete rozhodnutí. Kniha je hodně o okol-
nostech, které ovlivnily úsudek důležitých lidí. Nebo jejich nerozhod-
nutí, které je také rozhodnutím. Například popisuji setkání Chamber-
laina s Ribbentropem, během něhož Chamberlain obdrží zprávu 
o Anschlussu Rakouska. Ačkoli by situace vyžadovala jasnou reakci,
Chamberlainovo chování ukazuje tvář anglické elity, která se do
evropských problémů odmítala vměšovat. Taková falešná zdvořilost
dominuje všemu myšlení. A zde je užitečná literatura. Může plasticky
zobrazovat konfliktní situace na rozdíl od střízlivých analýz. Totéž
platí pro Halifaxe, když se setkal s Hitlerem. Opovržení spojené s
právě popsanou zdvořilostí, brání anglickým představitelům, aby
viděli jednu z největších hrozeb své doby. 
Také se zabývám tajnou schůzkou Hitlera s významnými německými
průmyslníky. Mají hospodářské subjekty, jako jsou firmy nebo
investoři, morální závazky? Nebo jsou vždy oprávněni stát za

Éric Vuillard (*1968) je francouzský
spisovatel, filmař a scenárista. První
povídku publikoval v roce 1999, první
román Conquistadoři (Conquistadors),
záznam dobývání Peru Franciscem
Pizarrem, v roce 2009. Historickým udá-
lostem, které měnily běh dějin, se věnoval
i v dalších knihách: Bitva o Západ (La
Bataille d’Occident, 2012), Kongo (Congo,
2012), Smutek země: Příběh Buffalo Billa
(Tristesse de la terre: Une histoire de de
Buffalo Bill, 2014) a 14. červenec (14 juil-
let, 2016). Všechny jeho texty jsou
stručné, strhující, neúprosné a fascinující,
všechny jsou podložené pečlivým studiem
historických faktů. Získal několik literár-
ních cen, tu nejvýznamnější – Prix
Goncourt – za poslední román-reportáž
Tagesordnung (L’Ordre du jour, 2017).
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současnou vládou ve jménu ekonomiky? V každém případě lze
vidět, že důležití lidé, podnikatelé a ekonomové, kteří si myslí, že pro
to, aby se ekonomika dostala do chodu, se musí rozloučit s jakoukoli
morálkou. Bylo snadné spojit se s nacisty stejně jako předtím být
loajální s Weimarskou republikou. Možná to pro ně bylo ještě lepší,
protože nacisté slíbili okamžité příležitosti k zisku. Člověk vidí tento
nedostatek charakteru v okamžiku, kdy režim utrpí první porážku 
a později, když je už zřejmé, že je válka ztracena, průmyslníci náhle
nejsou ochotni investovat své finance. Jakmile se vítr otočí, opouštějí
režim. Uznávají jediný ekonomický zákon, který umožňuje násobit
bohatství.
Také charakter osob hraje ve vaší knize velkou roli. Například
malý, zbabělý rakouský kancléř Schuschnigg. Co by se stalo,
kdyby se nacistům postavil silou? 

Bojovat je možné vždycky. Existují dva úhly pohledu. Na jedné
straně Francie a Anglie. Jejich vlády byly dobře informovány o tom,
co se děje, jak ukázaly později archívy.  Na druhé straně, tentýž bod,
o němž jsem se již zmínil v případě Halifaxu a Chamberlaina,
Schuschnigg jako součást elity byl spojen s jejím chováním. Jeho
zdvořilost bránila tomu, aby správně reagoval na Hitlerovy metody
gangsterismu. A nakonec je tato paralýza také jeho rozhodnutím.
Cítil se pohodlně, dokud se pohyboval v rámci známého právního
rámce, ale jakmile už neplatil, hroutí se…
Jak dlouho jste knihu psal a jak jste postupoval? 
To je těžké říct. Na knize jsem začal pracovat zhruba před šesti nebo
sedmi lety. Jiné knihy, jako třeba Kongo, jsem napsal mnohem
rychleji. Často už v začátku kapitoly si uvědomuji, že je něco špatně.

Přijmu to a věnuji se dalším
věcem, na nichž se chystám
soustavně pracovat později.
Často je výběr témat zcela
náhodný. Mnoho kapitol nemám
ani v úmyslu psát, vycházím
spíše z momentálního nápadu.
Při studiu pramenů se třeba
setkávám s něčím zajímavým 
a uvědomuji si, že by se to hodi-
lo do knihy, na níž zrovna
pracuji. Například epilog na kon-
ci, v němž jsou oznámeny čtyři
sebevraždy. Beletrie je může
objasnit mnohem přesvědčivěji
než publicistika nebo historická
analýza. Proto jsem je do knihy
zahrnul.

(Ze zahraničních pramenů)
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Zdeněk Ležák 
tGM
tomáš Garrigue Masaryk ve stostránkovém životopis-
ném komiksu vzniká k příležitosti 80. výročí úmrtí
našeho nejvýznamnějšího státníka 20. století. Komiks
sleduje veřejný i soukromý Masarykův život a zaměřuje
se na klíčové události, které jej směrovaly k vyvrcho-
lení jeho kariéry coby prvního prezidenta samo-
statného Československa. Začínáme před jeho na-
rozením a provázíme ho dětstvím, dospíváním i studie-
mi. výrazný obrat v Masarykové životě nastává jeho
příchodem na pražskou univerzitu v roce 1882, kde se
začíná zapojovat do veřejného života. Komiks zmiňuje
boje o rukopisy, Hilsnerovu aféru, Masarykův vstup do
politiky a konečně i jeho snahy vedoucí k osamo-
statnění Československa. významná část komiksu se
věnuje působení Masaryka během první světové války
a konečně jeho prezidentské éře. v komiksu používá
autor prvek vypravěče, samotného Masaryka ve
zralém věku, který retrospektivně komentuje svůj

život. tento prvek odkazuje na Čapkovy Hovory s tGM, které jsou významným podkla-
dovým zdrojem části komiksu. 

ilustrace: Holman
vázaná, 110 stran, 348 Kč, eAN: 9788025726068

https://www.kosmas.cz/knihy/244785/tgm/

Alice Horáčková 
NeotevřeNé dopisy
Alena je hezká holka s vyřídilkou a výtvarným talen-
tem. Když po osmašedesátém utíká kvůli tisku protiko-
munistických letáků do paříže, tak jí otec – zlatník,
který skončil v Jáchymově – dá do podpatku diamant.
Alena se nikdy nechce vdávat, ale nakonec si vezme
výtvarníka Járu (je v sedmém měsíci). Její manžel je
sice význačný, ale v praktickém životě neupotře-
bitelný. Během normalizace Alena finančně táhne
tříčlennou rodinu a pomáhá svému muži překonat psy-
chické propady. 
po manželově smrti však najde v jeho psacím stole
svazek neotevřených dopisů. písmo je ženské, agre-
sivní, ale proč je její muž nikdy neotevřel? Chce si je
přečíst?

dopisy však nejsou jedinou záhadou jejího života, i pa-
ní Alena má svoje tajemství. 

vázaná, 192 stran, 228 Kč, eAN: 9788025725856

https://www.kosmas.cz/knihy/241358/neotevrene-dopisy/
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Héléne Druvert
Na výletě s Mary PoPPiNs
Je krásné letní ráno a v třešňové aleji panuje klid. Michal s Janou běží do parku
vyzkoušet nového papírového draka. ale co se to na obloze rýsuje za stín? Nebude
to Mary Poppins, která za dětmi přiletěla na návštěvu? 
výlet s Mary Poppins doplňuje množství krásných a netradičních ilustrací, jež ve
spojení s působivým příběhem dávají dohromady skutečně nezapomenutelnou
knihu.

Hélene Druvert je francouzská ilustrátorka, výtvarnice a spisovatelka. ve svých
knihách využívá hru světla a stínu. Miluje poezii, cestování a děti, z nichž také
čerpá inspiraci. Žije střídavě v Paříži a na pobřeží akvitánie.  

vázaná, 499 Kč, eaN: 9788075850836, isBN: 978-80-7585-083-6 

http://www.knihyomega.cz/eshop-na-vylete-s-mary-poppins.htmlZakoupit můžete zde



O nezadržitelném vzestupu 
a pádu Barryho Cohena

Už první román rusko–amerického autora Garyho Shteyngarta (nar. 1972 v Leningradě) se stal
mezinárodním bestselerem: Příručku ruského debutanta (2002), jejíž děj se odehrává zčásti 
v Praze, vydalo v českém překladu Nakladatelství Triton (2007). Následoval převod Shteyngar-
tova třetího románu Megasmutná pravdivá lovestory (Argo, 2013). Mezitím autor vydal úspěšný
Absurdistán (2006) a knihu memoárů Ten náš malej zmetek (2014).

Teď se dostává na trh Shteyngartův čtvrtý román: Jezero Úspěch (Random House, září 2018).
Na rozdíl od jeho předchozích knih nejde o příběh rusko–židovského přistěhovalce do Ameriky.
Protagonistou je tentokrát 46letý Newyorčan Barry Cohen, který si vlastním přičiněním splní svůj
Americký sen. Je manhattanským manažerem hedgeového fondu o hodnotě 2,4 miliardy dolarů.

Na úvodních stranách románu se však karta obrací: federální vláda se chystá Barryho vyšetřovat
pro miliardovou zpronevěru, jeho manželství je v krizi násobené autismem jejich tříletého syna.
Dočítáme se, že onoho večera si Barry léčí mindráky konzumací japonské whisky (33 tisíc dolarů
za láhev), popere se nejen s manželkou, ale i synovou opatrovnicí, a uprostřed noci se pak
vypraví na nehostinné a páchnoucí autobusové nádraží. Jako kdysi Dean Moriarty a další
nehrdinští hrdinové Kerouakova generačního románu Na cestě (1957), Barry se „odpoutává od
všednodenních trablů a pasuje se na švorcového běžence ve vlastní zemi“; vypraví se z New
Yorku do Kalifornie. 

Podobně jako nejnovější román dalšího emigranta Salmana Rushdieho (The Golden House),
Shteyngartův příběh se odehrává na pozadí Trumpovy narcisistické prezidentské kampaně
(2016), která odkrývá šokující realitu nebetyčných příjmových rozdílů, polozasutého rasismu 
a lhostejnosti zkorumpované vlády. 

Shteyngartův příběh nabízí přímé i nepřímé odkazy na filozofii rozčarovaných beatniků pa-
desátých let, Ohňostroj marnosti Toma Wolfa („Nový žurnalismus“ osmdesátých let), a především Velkého Gatsbyho Fran-
cise Scotta Fitzgeralda z dvacátých let. Není bez zajímavosti, že Shteyngart pojmenoval svůj román podle reálného
městečka Lake Success, do jehož sousedství umístil Scott Fitzgerald tragický osud zbohatlíka Jaye Gatsbyho. 

Stanislav Perkner, mimořádný zpravodaj Deníku KNIHY v USA


