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Žena bez paměti se snaží najít pravdu
o své minulosti a své identitě. Autorka
napsala temný thriller, který připomíná
díla bestsellrových spisovatelů
S.J. Watsona a Ruth Ware.

Jenny Blackhurst
ZTICHLÝ DŮM
Jmenuji se Emma Cartwrightová. Ještě
před třemi lety jsem byla Susan Websterová a zabila jsem svého dvouměsíčního
syna Dylana.
Vůbec si nepamatuji, co se tehdy stalo.
Ale když vám něco tvrdí policie, váš lékař
i všichni blízcí, tak jim začnete věřit, ne?
Ovšem na druhou stranu... Když si nevzpomínáte, co se stalo, můžete si být opravdu
jisti, že vám říkají pravdu?
Co kdyby se objevila malá naděje, že je
váš syn naživu? Neudělali byste všechno
pro to, abyste s ním zase mohli být?
Vázaná, 376 stran, 349 Kč,
ISBN: 978-80-7498-294-1
Zakoupit můžete zde

https://www.dominoknihy.cz/napeti/ztichly-dum
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Je tam pořád. Vůbec nezáleží na tom, kolikrát z místnosti odejdu
a pokusím se zaměstnat nějakými běžnými denními činnostmi,
pokaždé když se nakonec vrátím do kuchyně, je tam. Dorazil
dnes ráno, dobře schovaný mezi barevnými reklamními letáky
a zlověstně vypadajícími účty. Obecně mívám z pošty hrůzu.
Proto je neděle můj nejoblíbenější den v týdnu. V neděli nechodí
žádná pošta. Jenomže dnes není neděle. A pošta je tady. Hádám,
že moje nenávist ke všemu v obálce je následkem nekonečné
záplavy účtů, která se na mě denně valí. Bydlím tady teprve čtyři
týdny, a už to vypadá, že snad každá instituce veřejných služeb
v zemi se mi pokouší něco naúčtovat. Prakticky každý dopis
„K rukám zákazníka“, který dostanu, je upomínka, že jsem zapomněla nastavit nějaké inkaso. Což mě deprimuje jednak proto,
že vidím, jak chaotická v praktických záležitostech dokážu být, ale
také mě to neodbytně vede k otázce, na co všechno budou muset
vystačit moje hubené úspory. To, co s poštou dorazilo dnes, však
účet rozhodně není. Poznám to podle toho, že obálka je nadepsaná ručně. Není v ní ale ani dopis od přítele. Velikost má jako
pohlednice a je hnědá. Drobné písmo, hodně nakloněné; vypadá
to na ženský rukopis, ale úplně jistá si tím nejsem. Nic z toho ale
není hlavním důvodem, proč dopis stále leží na mé kuchyňské
lince neotevřený. Mohla bych ho rovnou hodit do koše. Mohla
bych počkat, až dorazí Cassie, a požádat ji, zda by ho neotevřela.
Jako student, který přemlouvá svou mámu, aby nahlédla do
obálky s výsledky jeho závěrečné zkoušky jako první. Když se
k dopisu znovu přiblížím, jasně vidím slova napsaná na přední
straně obálky a moje srdce se rozbuší jako zběsilé.
Susan Websterová, Oak Cottages 3, Ludlow, Shropshire.
Ale Susan Websterová už nežije. O tom bych měla něco vědět;
zabila jsem ji totiž před čtyřmi týdny. Nikdo na světě nemá vědět
o tom, kdo jsem a kde jsem. To byla moje hlavní myšlenka, když
jsem si na matrice měnila jméno. Dokonce i probační úřednice mi
říká Emmo. Někdy se mi ovšem stává, že zapomenu reagovat.
Moje jméno, nové jméno, je Emma Cartwrightová. Ale to by vám

o mně nic neřeklo. Ještě před čtyřmi lety jsem byla Susan Websterová. Umím si vás teď živě představit, nenápadně se drbete na
nose; možná se vám zdá, že to jméno odněkud znáte, ale
nedokážete ho přesně zařadit. Zabloudíte očima hned ke stropu,
hned zase doleva, jak se usilovně snažíte vzpomenout. A pokud
žijete na severu, možná že zamumláte i něco jako: „No jistě, nebyla to náhodou ta žena, co zavraždila svého syna? Takové neštěstí!“ Ale jestli žijete někde jinde v zemi, zřejmě si na mě
nevzpomenete vůbec. Můj případ se řešil zrovna v době, kdy
jednu významnou celebritu načapali při prodeji drog. Můj syn a já
jsme byli odsunuti až na vnitřní stránky novin. Udělám to. Ruce se
mi třesou, když nakonec trhám obálku. Dávám pozor, abych nezničila, co je uvnitř. Když mi do ruky vypadne kousek tvrdého
papíru, projede mi hlavou myšlenka, jestli jsem si neměla vzít
rukavice, zda to třeba není nějaká výhrůžka a policie nebude
papír potřebovat jako důkaz. Obyčejnému člověku by možná
mohlo připadat divné strachovat se o to, aby jeho poštovní
schránka nebyla plná výhrůžek smrtí. Věřte mi, ani já jsem si
takovou situaci nikdy dřív nedovedla představit. Ale už je pozdě
starat se o otisky prstů. Stejně to ani není dopis, jen fotografie.
Malý klučina se zeširoka usmívá do objektivu, hřejivým, upřímným, nádherným úsměvem. Můj strach se mění ve zmatek. Kdo
je to? Neznám žádné děti v podobném věku; jsou mu dva, možná
tři roky. Mám neteř, ale ne synovce. A těch několik málo maminek
s dětmi, které jsem potkávala na dětských skupinách předtím…
zkrátka předtím, než…, se mnou kontakt neudržuje a pravděpodobně se snaží všechno, co se stalo, úplně vytěsnit z mysli, jako
kdybychom já ani Dylan nikdy neexistovali. Proč mi tohle někdo
posílá? V hlavě si projíždím seznam všech dětí, které znám,
a fotografii mezitím odhodím zpátky na linku. V letu se otočí
a dopadne na desku zadní stranou nahoru. A právě v tu chvíli se
celý můj svět scvrkne na rozměr 13 x 18 cm veliké fotografie přede mnou. Na jejím rubu, stejným upraveným rukopisem jako na
obálce, totiž stojí tři slova:
Dylan – leden 2013.
„Jenom vtípek,“ prohlásí Cassie a hodí fotografii zpátky na moji
kuchyňskou linku. A to má být všechno? Dvacet minut čekání,
zatímco ona mlčky zírá na fotografii, a všechno, co mi k tomu
nakonec řekne, je jenom vtípek? Zhluboka se nadechnu. „To vím,
Cass, ale od koho? Kdo kromě tebe ví, že jsem tady? Je to
výhrůžka? Nebo někdo doopravdy chce, abych si myslela, že je
Dylan pořád naživu? Uhne pohledem a já vím, koho z toho
podezírá. „Mark,“ prohlásím. „Myslíš si, že to udělal Mark.“ Cassie
při zmínce jeho jména jen zaskřípe zuby a je vidět, že vynakládá
veškeré své úsilí, aby na to nic neřekla. Dává jí to zabrat. Její
špičatá brada vypadá najednou ještě špičatější a zdá se mi, že se
snad doopravdy kouše do jazyka. Moje nejlepší přítelkyně z duše
nenávidí mého bývalého manžela. Vlastně nenávidí většinu mužů, ale řekla bych, že Mark bude na prvním místě jejího seznamu.
Dokonce, i když se nikdy nesetkali, je mi jasné, že ona jemu by
se nelíbila úplně stejně. Mám dojem, že bych měla o Cassie říct
trochu víc. Je to ta nejlepší přítelkyně, jakou jsem kdy měla.
Přesně taková, jakou jsem vždycky chtěla. Ale zdaleka se
neznáme celý život...
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vyrostla ve Shropshiru, kde také dodnes žije s manželem
a dětmi.
Během dětství a dospívání strávila hodiny čtením kriminálních románů a nekonečnými diskuzemi nad nimi. Snila
o tom, že se stane spisovatelkou a bylo tedy jedině přirozené, že jednou sama nějaký krimiromán také napíše.
Dodnes je vášnivou čtenářkou a nejčastěji ji najdete právě
s hlavou zanořenou mezi stránky.
Kniha Ztichlý dům je její prvotinou. K napsání ji inspirovaly
především emoce a prožitky spojené s narozením syna.
Psaní se věnuje i nadále a v současné době má již na
svém autorském kontě několik dalších knih.
Vaše kniha Ztichlý dům má mezi čtenáři nebývalý ohlas. Je to
i díky hlavní postavě Susan. Jak jste ji vytvořila? Má nějaký
předobraz ve skutečnosti?

Chtěla jsem, aby má hrdinka byla někým, kdo nikdy neměl v životě problémy, a proto se občas jeví trochu důvěřivá až naivní.
Chtěla věřit tomu nejlepšímu v ostatních, protože nikdy nebyla
zraněna. Pak ale ztratí matku a syna Dylana. My se s ní setkáme
až za dvanáct měsíců po tom, a to je v podstatě zlomená, ale
neztrácí naději. Ví, že to nejhorší se stalo, a ona přežila. Nejsem
si jistá, že se v tom okamžiku stará o to, co se odehraje v budoucnu.

Působivý je vztah Susan s Cassie a příběh o tom, jak se
setkaly a staly se přítelkyněmi…

Cassie jsem si oblíbila. Byla radost o ní psát. Věděla jsem, že
chci, aby byla úplným opakem Susan, Chtěla jsem prostřednictvím charakteru Cassie ukázat i na šedé oblasti v životě.
A že lidé nejsou všichni dobří nebo všichni špatní. Cassie udělala
i nedobré věci, ale v podstatě Susan zachránila.

Ztichlý dům je román, který nechá čtenáře hádat a spekulovat o tom, jak děj vyvrcholí až do poslední stránky. Měla jste
obsah knihy promyšlený ještě předtím, než jste usedla ke
psaní, nebo se měnily důležité prvky vašeho příběhu až
v průběhu tvorby?

Neměla jsem nějakou osnovu dramatu. Chyběly mi také zkušenosti. Román jsem začala psát na mateřské dovolené. Psaní
mě trochu rozptylovalo z běžného schématu péče o dítě. Nic jsem
neplánovala, což ve výsledku znamenalo spousty úprav a změn.
Trvalo poměrně dlouho, než jsem se odvážila rukopis někomu
ukázat.

V románu není hluché místo. Skvěle jsou promyšlené a vykreslené i vedlejší postavy. Stálo vás to méně usilí než
vytvořit hlavní protagonisty?

O tom jsem nepřemýšlela, ale předpokládám, že to bylo v některých ohledech jednodušší. Sekundární postavy nemusejí
bezprostzředně upoutat vaši pozornost, sehrají svou roli a odejdou. Zatímco Susan vás musí přesvědčit, abyste ji následovali po
celé její cestě.

Román se odehrává ve dvou časových rovinách a čte se jako
příběh v příběhu. Proč jste zvolila právě takovou formu?

Chtěla jsem, aby čtenáři byli sami svědky toho, co se stalo. Ne
aby se to dovídali jen prostřednictvím dialogu postav. Mému
editorovi se takové scény líbily a navrhl některé propracovat.
Třeba chtěl vědět víc o Jackovi. Kým byl, co bylo pro něho v životě důležité. Tak jsem mu navrhla, že celý jeho příběh popíšu od
začátku v jeho reálném čase. Velice mě bavilo podívat se hlouběji
do nitra postav a přemýšlet, proč, z jakých důvodů, jednaly tak jak
jednaly.

Velká část příběhu se odehrává v devadesátých letech
a v těchto scénách odhalujete hrůzy, které některé postavy
spáchaly na univerzitě. Proč zrovna tady?

Myslím, že studia na univerzitě mohou hodně lidí změnit. Jste
vzdáleni od domova a některé nové situace vás přímo navádějí
k špatným rozhodnutím. Může to být doba velmi zranitelná a nebezpečná pro lidi jako je Jack. Nedávno došlo na prestižní univerzitě Vanderbilt k nehezkým věcem. A to se traduje, že zde
studují dokonalí chlapci, kteří žijí s pocitem, že jsou nezničitelní
a že se zavedená pravidla se na ně nevztahují, protože jsou
bohatí a dobří ve sportu.
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Naučila jsem se brát všechny dobře míněné
připomínky jako rady do budoucna, abych
své psaní zlepšila. Po tom všem mohu říci,
jsem velmi spokojená s tím, jak byl román
Ztichlý dům přijat.
V knize se zmiňujete o puerperální psychóze, nesprávně se
pro tuto poruchu také někdy uvádí laktační psychóza.
Postihuje ženy po porodu. Máte zkušenost s něčím podobným?

Jednoho rána jsem se setkala s vyděšenou ženou, která byla
naprosto přesvědčena o tom, že se pokusila zabít dítě. Pocítila
jsem s touto ženou obrovský soucit. Bylo mi jí líto, jak je zmatená
a vyděšená z toho, že se její vlastní mysl obrátila proti ní.
Potřebovala jsem se nejvíc dovědět o stavu, v jakém se ocitla.
Strávila jsem hodiny četbou článků a lékařských časopisů na
internetu. Když se mi narodilo první dítě, získala jsem spoustu
nových přítelkyň maminek. Pomohly mi i jejich zkušenosti, abych
pochopila, jak intenzivní může být poporodní čas.

Lidé román Ztichlý dům přijali s nadšením. Kdybyste si
znovu přečetla svou práci, udělala byste v textu nějaké
změny nebo jste spokojená s tím, jak kniha vyšla?

Oooh, to je těžké! Ale já ji nečetla. Nicméně, vzhledem k tomu, že
šlo o mou první knihu, nejraději bych po každé negativní poznámce hned něco opravila. Kdybych si ji vydávala sama, zřejmě bych
ji přepisovala po každé recenzi. Naštěstí bylo více lidí, kteří se
mnou byli v kontaktu a ubezpečovali mě, že se jim příběh líbí a já
jsem se naučila brát všechny dobře míněné připomínky jako rady
do budoucna, abych své psaní zlepšila. Po tom všem mohu říci,
jsem velmi spokojená s tím, jak byl román přijat.

Můžete nám říci něco o vašem psaní? Preferujete pero a papír?

Absolutně. Miluji způsob, jakým plynou slova, když píšu na papír,
a jak plyne příběh, který cítím. Začala jsem se věnovat literatuře,
když se mi narodilo první dítě. Tak jsem psala jednou rukou a druhou měnila plenku. Teď se mi narodilo druhé dítě a prvnímu jsou
tři roky. Proto měním jednou rukou plenky, druhou nalévám šťávu
a snažím se psát nohama! Jak to budu dělat při případném třetím
dítěti, to opravdu nevím.
Existuje kniha, kterou byste si nikdy nepřečetla? Proč?

Ne konkrétně, ale slíbila jsem si, že knihu Milo Yiannopoulosu

(britský novinář a podnikatel. Založil v roce 2011 bulvární online magazín The Kernel. Zásadně však vyvolal odpor poté, co se vyjádřil pozitivně na možnost uzavírat pedofilní svazky. Pozn. KNIHY) si určitě

nekoupím, kdyby ovšem vyšla.

Jaká je vaše oblíbená kniha?

Série Harry Potter je jediným souborem knih, který jsem četla
mnohokrát. Také miluju knihu Podivné cesty (Strange Highways)

od Deana Koontze a pak také všechno od Lucy Dawson
(v češtině její knihy vydává Domino. Pozn. KNIHY).

Co upřednostňujete – elektronické nebo tištěně knihy?

E-knihy mám ráda pro jejich snadné čtení. Ale v knihovně mám
více než 600 tištěných svazků. S knihami v místnosti se cítím
klidnější.

Co vás inspiruje?

Dlouhé procházky s mým psem. Rozhodně bez dětí. Je-li kolem
mě příliš hluku a vzruchu, těžko se dá přemýšlet o nějaké dějové
zápletce.

Jaká je vaše nejhorší noční můra?

Vzhledem k tomu, že mám děti, všechny moje noční můry se točí
kolem všeho, co by se jim mohlo stát.

Které bylo nejlepší rozhodnutí vašeho života?

Napsat knihu!

Už jste se rozhodla, co budete psát dál? A pokud ano,
řekněte nám, o čem bude vaše další knížka?

Dokončila jsem svou čtvrtou knihu.Jmenuje se The Night She
Died a vyjde teď v listopadu 2018. (Ze zahraničních pramenů)
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„Tato kniha je poslední bitvou v mém celoživotním poslání – v boji proti
ničivé globální nevědomosti. V předchozích bitvách jsem se vyzbrojil
rozsáhlými datovými soubory, chytrým softwarem, energickým stylem
přednášek a švédským bajonetem. Nestačilo to.
Doufám ale, že tato kniha svůj účel splní.“
– Hans Rosling, únor 2017

Faktomluva: úlevný zvyk tvořit si pouze takové názory, pro které máte silná podpůrná fakta.
Když mají lidé odpovídat na jednoduché otázky o stavu světa – například zda ubývá extrémní
chudoby, jaká je na Zemi průměrná délka života nebo o počtu násilných trestných činů – volí
systematicky špatné odpovědi. Tak špatné, že kdyby měli zcela náhodně odpovídat šimpanzi,
dosáhnou lepších výsledků než učitelé, investiční bankéři i nositelé Nobelovy ceny.
Hans Rosling, lékař, statistik a populizátor vědy, nabízí vysvětlení tohoto překvapivého jevu.
Popisuje deset instinktů – nevědomých, ale předvídatelných myšlenkových zkreslení, která
ovlivňují naše názory na okolní svět. Například instinkt propasti – máme sklon rozdělovat svět
na zásadně odlišné tábory, negativity – více si všímáme jevů špatných než dobrých, ale také
urgentnosti – pocit „teď, nebo nikdy“ nás vede k unáhleným rozhodnutím, či instinkt
obviňování – úlevu nám přináší hledání viníka, nikoli příčiny. Soustředíme-li se na fakta,
zjistíme, že svět jako celek je na tom mnohem lépe, než si myslíme. A že se navíc rychle
zlepšuje. Neznamená to, že neexistují vážné problémy a rizika, které lidstvo ohrožují.
Poznáme-li však své klamné instinkty, dokážeme se na problémy dívat na základě faktů
a věnovat se řešení toho, co je opravdu důležité.
Inspirující Faktomluva, protknutá napínavými i dojemnými příběhy ze života autora, je zásadní knihou, která nejenže změní způsob vašeho hodnocení světa, vybaví do boje s ničivou
nevědomostí, ale vybaví vás i schopností správně reagovat na všechny budoucí výzvy.

Překladatel: Eva Nevrlá
Vázaná, 352 stran, 113 ilustrací, 399 Kč, ISBN: 978-80-7555-056-9
Zakoupit můžete zde

https://www.melvil.cz/kniha-faktomluva/
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V knize se mimo jiné dozvíte, že

u Na světě už neexistují dva typy zemí,

zastaralé dělení na rozvinuté a rozvojové
země neplatí.

u Máme tu 192 zemí v souvislé řadě socioekonomického vývoje.

u Asijské země se v řadě ukazatelů
zlepšují tak rychle, jak tomu nikdy v Evropě
nebylo.

u Podpora poskytovaná bohatými zeměmi

či jednotlivci chudším zemím dlouhodobě
pomáhá a silně funguje: zmenšuje
nerovnost, vytváří nové trhy a snižuje
globální rizika i pro nás.

u K veškerému pokroku směrem k lepšímu zdraví a bohatství doposud dochází za
cenu zvýšených uhlíkových emisí, které
jsou zdrojem bezprostředně hrozících
změn klimatu.

u Máme mnoho důvodů k optimistickému

Hans Rosling

(1948–2017) byl švédským lékařem, statistikem, veřejně činným vědcem a nadšeným polykačem mečů. V mládí pracoval
jako lékař v afrických zemích, poté působil
jako profesor mezinárodního zdraví na
Karolinska Institut, jako poradce Světové
zdravotnické organizace a UNICEFu.
Spoluzaložil nadaci Gapminder popularizující fakta o stavu světa. Roslingova fenomenální vystoupení na TEDu mají přes třicet
pět milionů zhlédnutí a časopis Time jej zařadil mezi sto nejvlivnějších světových osobností. Poslední rok svého života věnoval
napsání této knihy.
Ola Rosling a Anna Roslingová Rönnlundová,
syn a snacha Hanse Roslinga, jsou spoluzakladateli nadace Gapminder. Ola působil
v letech 2005–2007 a od roku 2010 do současnosti jako její ředitel. Společně s Annou
vytvořil online nástroj pro tvorbu bublinových grafů, a když jej odkoupil Google,
stal se Ola v Googlu vedoucím týmu pro veřejná data, zatímco Anna převzala funkci
hlavního UX designéra. Za svou práci
obdrželi několik mezinárodních cen.

pohledu na budoucnost světa, protože
v současné době je spravován velmi
špatně. Otevírají se nám tedy ohromné
příležitosti ke zlepšení života všech
lidských bytostí.

„Nadějeplná kniha o tom, co dokáže
lidský pokrok, když se naučíme
pracovat s fakty namísto podléhání
vrozeným biasům.“
― Barrack Obama

„Nádherné... Roslingův talent
přednášet a vášeň pro statistiku se
snoubí na každé stránce. Kdo jiný by
demonstroval lidský pokrok pomocí
grafu ‚počet kytar na obyvatele‘?“
― Financial Times

„Hans Rosling vypráví příběh
‚tajného tichého zázraku lidského
pokroku‘ tak, jak to dokáže jedině
on. Ale Faktomluva nám přináší
mnohem víc. Vysvětluje, proč je pro
nás tak obtížné pokrok zaznamenat,
a učí nás, jak jej vidět jasněji.“
― Melinda Gatesová
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Vědci, šimpanzi a vy Jak jste dopadli?

Byli jste často vedle jak ta jedle? Museli jste často hádat? Pokud je
tomu tak, dovolte, abych vám na uklidněnou řekl dvě věci. Zaprvé po
přečtení této knihy na tom budete s posuzováním podobných otázek
mnohem lépe. Ne proto, že bych vás přinutil naučit se nazpaměť různé
statistické údaje. (Jsem specialista na globální zdraví, ale nejsem
blázen.) Budete na tom lépe, protože vás seznámím s několika
jednoduchými myšlenkovými nástroji. Naučíte se vytvořit si celkový
obraz světa a lépe chápat, jak funguje – aniž byste museli nejprve zjistit všechny podrobnosti. A za druhé: pokud jste v testu dopadli špatně,
jste ve velmi dobré společnosti. Během posledních desetiletí jsem
podobné faktické otázky kladl tisícům lidí. Týkaly se faktů o chudobě
a bohatství, o nárůstu světové populace, porodnosti, úmrtnosti, vzdělání, pohlaví, násilí, energetice a životním prostředí, tedy o základních
světových trendech. Testy jsou vždy jednoduše formulované, neobsahují žádné záludné otázky. Dávám si pozor, abych používal jen
doložená fakta, žádné sporné informace. A přesto lidé v testech vždy
dopadnou hodně špatně. Například třetí otázka se týká trendu extrémní chudoby. Za posledních dvacet let se podíl světové populace žijící
v extrémní chudobě snížil na polovinu. To je naprosto převratné.
Považuji to za nejdůležitější změnu, k jaké během mého života ve
světě došlo. Je to také základní fakt, který bychom o životě na Zemi
měli znát. Ale lidé to nevědí. V průměru na otázku odpoví správně jen
sedm procent respondentů – ani ne jeden z deseti!
Ano, ve švédských médiích hodně mluvím o tom, že se světová chudoba snižuje. Demokraté i republikáni ve Spojených státech často tvrdí,
že jejich oponenti neznají fakta. Kdyby si místo vzájemného osočování
otestovali vlastní znalosti, možná by všichni dospěli k větší pokoře.
Když jsme dělali průzkum v USA, odpovědělo správně jen pět procent
dotázaných. Zbylých devadesát pět procent se bez ohledu na své
volební preference domnívalo, že se míra extrémní chudoby za
posledních dvacet let nezměnila, nebo ještě hůř, že se zdvojnásobila –
což je pravý opak skutečnosti. Vezměme si další příklad – otázku číslo
devět o očkování. Téměř všechny děti na světě se dnes očkují.
Připadá mi to úžasné – znamená to, že dnes mají již všichni lidé určitý
přístup k moderní zdravotní péči. Ale většina lidí o tom neví. V průměru
na otázku odpovědělo správně jen třináct procent respondentů.
Na závěrečnou otázku o změně klimatu odpovědělo správně
osmdesát šest procent lidí. Ve všech bohatých zemích, kde jsme testovali znalosti veřejnosti v online průzkumech, většina lidí věděla, že
klimatologové předpovídají oteplení. Během pouhých několika
desetiletí se vědecké poznatky dostaly z laboratoří mezi prostý lid. Což
je v oblasti průniku informací do veřejného povědomí velký úspěch.
Avšak kromě změny klimatu se u všech zbylých dvanácti otázek projevuje stejná nevědomost (čímž nemyslím hloupost nebo záměrnou
ignoranci, ale nedostatek správných znalostí). Během roku 2017 na
tuto sadu otázek odpovídalo téměř dvanáct tisíc osob ve čtrnácti
zemích. Z prvních dvanácti otázek měli respondenti v průměru správně
pouze dvě otázky. Nikdo nezískal plný počet bodů a pouze jediná
osoba (ve Švédsku) odpověděla správně na jedenáct otázek z dvanácti. Celých patnáct procent respondentů nezískalo ani bod. Myslíte, že
vzdělanější lidé by možná dopadli lépe? Nebo lidé, kteří se o podobné
otázky více zajímají? Také jsem si to kdysi myslel, ale mýlil jsem se.
Testoval jsem posluchače z celého světa a ze všech možných oborů:
studenty medicíny, učitele, univerzitní profesory, přední vědce,
investiční bankéře, manažery mezinárodních korporací, novináře,
aktivisty, a dokonce význačné politiky. Šlo o velmi vzdělané osoby,

o dění ve světě se nepochybně zajímaly. Ale většina z nich – dokonce
převážná většina – odpovídala špatně. Některé z těch skupin měly
horší výsledky než široká veřejnost. Vzpomínám si především na
skupinu nositelů Nobelovy ceny a vědců v oboru lékařství. Není to tedy
otázka inteligence. Zdá se, že většina lidí má o světě zcela mylné
představy. A nejen ničivě mylné, ale i systematicky mylné. Čímž mám
na mysli, že výsledky testů nejsou nahodilé. Jsou totiž horší než nahodilé: jsou horší než výsledky, jaké bych obdržel, kdyby osoby
odpovídající na mé otázky neměly v daných oblastech vůbec žádné
znalosti. Představte si, že bych vyrazil do zoologické zahrady a vyzkoušel své otázky na šimpanzích. Vzal bych si s sebou náruč banánů
označených písmeny A, B nebo C a rozhodil je do výběhu k šimpanzům. Pak bych se postavil k výběhu, vždycky nahlas přečetl otázku
a zaznamenával si „odpovědi“ jednotlivých šimpanzů – písmena
z banánů, do nichž se právě pustili. Kdybych to udělal (ve skutečnosti
jsem to nikdy nezrealizoval, ale zkuste si to představit), šimpanzi by
náhodným výběrem dosáhli v mých testech konzistentně lepších
výsledků než vzdělaní, ale pošetilí lidští jedinci. Na základě pouhé
náhody by tlupa šimpanzů u každé otázky s možnými třemi odpověďmi
získala třiatřicet procent, neboli měli by z prvních dvanácti otázek testu
správně čtyři otázky. Vzpomeňte si, že mí lidští respondenti odpověděli
ve stejném testu v průměru správně jen na dvě otázky z těchto dvanácti. Omyly šimpanzů by navíc byly u jednotlivých odpovědí rozdělené mezi dvě chybné odpovědi rovnoměrně, kdežto omyly lidí mají
tendenci se odchylovat stejným směrem. Každá skupina lidí na světě,
která dělala tento test, se domnívá, že svět je mnohem hrozivější,
násilnější a beznadějnější – zkrátka dramatičtější – než ve skutečnosti
je.
Proč neporazíme šimpanze? Jak se může tolik lidí mýlit v tolika
věcech? Jak je vůbec možné, že většina lidí dopadne hůř než
šimpanzi? Hůř než při náhodném hádání výsledků. Když jsem se
poprvé setkal s touto masivní nevědomostí, což bylo někdy v devadesátých letech minulého století, vlastně mě to potěšilo. Právě jsem
začal na lékařské univerzitě Institut Karolinska ve Švédsku vyučovat
kurz Globální zdraví a byl jsem trochu nervózní. Studenti tu byli
neskutečně chytří. Co když budou všechno, co je chci učit, už vědět?
S úlevou jsem však zjistil, že studenti vědí o světě méně než šimpanzi.
Ale čím více lidí jsem testoval, tím více nevědomosti jsem objevil –
a nejen mezi studenty, všude. Začalo mě znepokojovat, že lidé mají na
svět tak mylné názory. Když v autě používáte GPS, je důležité, aby
systém vycházel ze správných dat. Asi byste mu nedůvěřovali,
kdybyste zjistili, že vás navádí podle mapy jiného města, než v jakém
se zrovna nacházíte. Bylo by vám jasné, že dojedete na špatné místo.
Jak tedy mohou politici a zákonodárci řešit globální problémy,
vycházejí-li ze špatných faktů? Jak mohou manažeři rozumně
rozhodovat o svých společnostech, mají-li světonázor postavený na
hlavu? A jak má běžný člověk v životě vědět, jakými problémy
a otázkami by se měl znepokojovat, a jakými ne?
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řízeni našimi předsudky, že
dokonce i skupina opic lépe
odpoví na otázky týkající se
stavu světa, než odborníci na
tento problém.
„Skutečně je to zábavné porovnávat opice s vysoce vzdělanými lidmi. Naše inteligence
nebo úroveň vzdělání jsou nám
k ničemu, pokud dovolíme předsudkům ovládat způsob, jakým
se díváme na svět. To byla
tendence, kterou Hans Rosling
před mnoha lety vycítil, když
přednášel studentům o globálním zdravotním stavu a když diskutoval o dětské úmrtnosti.“
Kniha Faktomluva obsahuje také
myšlenku, na kterou Anna Rönnlundová přišla sama: „Dollar Street“.
„Představte si svět jako ulici, kde nejchudší lidé žijí vlevo, nejbohatší
vpravo, ale kde žijí všichni ostatní? Když podíváme na jejich domov,
dolarová ulice se stává jakousi protijednotkou toho dramatického
světového uspořádání, který se často prezentuje v médiích. Dollar
Street také znemožňuje uživateli, statisticky prezentovat rozdělení
příjmů ve světě.“
Anna Roslingová Rönnlundová je přesvědčena, že většina novinářů
se snaží dělat dobrou práci, ale vyzývá je k lepší vyváženosti jejich
zpravodajství.
„Ve skutečnosti všichni máme pravděpodobně mozky řízené tabloidem. Bylo by však fantastické, kdyby média mohla informace předávat
v širším kontextu.“
Vzhledem k tomu, že občané jsou vystaveni riziku chybného zpravodajství o místech, která se nacházejí daleko od nás, nemáme dostatek
znalostí potřebných pro rozhodování, pokud jde například o investice
do akcií nebo penzijních fondů. Faktomluva má být určitým průvodcem
složitostmi světa, abychom se neztráceli v příliš zjednodušených myKdyž trio začalo pracovat na své knize, Hans Rosling se nacházel šlenkových vzorcích.
v dobrém zdravotním stavu a Anna a Ola byli přesvědčeni, že má před Naše úvahy se stále pohybovaly ve světě, tvořeném rozvinutými
sebou ještě nejméně dalších deset let života. Ale zanedlouho lékaři a rozvojovými zeměmi. To je model tak z roku z roku 1965. Ve
profesorovi diagnostikovali rakovinu pankreatu. Náhle se jejich práce skutečnosti je svět dnes velmi odlišný. K velkým změnám dochází
v Africe a Asii. Anna Roslingová Rönnlundová připomíná výlet do Číny
na knize stala prvořadou záležitostí.
s
jejím bratrem a jeho čínskou manželkou, která nenavštívila svou
„Za cíl jsme si dali zbavit se starých předsudků a změnit způsob,
vlast
pouhý jeden rok. „Když jsme seděli v autě, bratrova žena stále
jakým lidé vidí svět – nejenom teď, ale ještě v průběhu dalších dvaceti
ukazovala na věci, které předtím nikdy neviděla. To se vám ve
let," říká Anna Rosling Rönnlundová.
Hans Rosling zrušil zhruba šedesát přednášek, aby si udělal čas na Stockholmu nestane. Většina věcí vypadá stejně po třech i více letech.
Musíme začít už u dětí ve škole s
psaní knihy.
vysvětlováním, že okolní svět se
„Jsme si plně vědomi toho, že
neustále mění. Musíme dlouho a
nejsme Hans, a naše publikum
nekompromisně přemýšlet, kolik
je ta-ké skromné. Ale protože
miliard dolarů je každoročně
Ola v mládí působil v divadle
zbytečné vynaloženo jen kvůli
a naučil se vyprávět příběh,
špatně
informovanému rozhoda vůbec se hodně podobá Hannutí,
které
bylo učiněno na základě
sovi, myslím, že má podobný
https://www.melvil.cz/kniha-faktomluva/
předsudků.“
talent uchvátit publikum.“
Jeden elegantní příklad použitý
(Ze zahraničních pramenů)
v knize je, jak jsme my jako lidé

Je to skoro dvě desetiletí, co Anna
Rosling Rönnlundová a její manžel začali
pomáhat Hansi Roslingovi, aby vytvořili
počítačové vizualizace s cílem udělat
statistiky zajímavější a víc vzrušující.
Nástroj „Trendalyzer“ (online nástroj
pro tvorbu bublinových grafů), později
prodali společnosti Google a Anna, Ola
a tři vývojáři softwaru se přestěhovali
do Kalifornie. Tady tři roky dolaďovali
veřejné statistiky.

VIDEO
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Paulo Coelho
HiPíK

v částečně autobiografickém románu Hippie se Paulo
Coelho vrací do svého mládí, do bouřlivé doby přelomu
60. a 70. let 20. století. Na pozadí hlavní linie vyprávění,
líčícího cestu dvou mladých lidí – Paula a Karly – za
duchovním poznáním do Nepálu, sledujeme celosvětové
hnutí hippies i dramatické události jara roku 1968 ve
Francii. Paulo a Karla se setkávají v amsterodamu, kde
Paulo doufá najít nové životní impulzy, nakonec se však
nechá přesvědčit a nastoupí s Karlou do autobusu
směřujícího do Káthmándú. Dlouhá cesta a nevelký
okruh cestujících poskytují autorovi prostor pro líčení
dalších událostí i lidských osudů.
Překlad: Jaroslava Jindrová
vázaná, 264 stran, 248 Kč, EaN: 9788025726365

Zakoupit můžete zde

https://www.kosmas.cz/knihy/245732/hipik/

Sergej Lukjaněnko
Kvazi

zombie apokalypsa nakonec neznamenala konec
světa. Nenávratně však pokřivila jeho tvář. Lidstvo
přežilo, ale jeho životní prostor se zmenšil. Města se
změnila v pevnosti, za jejichž betonovými hradbami
číhá smrt. Rozsáhlé oblasti zůstávají zamořené
„povstanci“, krvelačnými netvory, bažícími po mase
živých. a stále větší úlohu hraje také nový druh
živých mrtvých, kterým se říká kvazi. Nejedná se
o žádné tupé, zabijácké stvůry – kvazi jsou silní,
houževnatí, ale hlavně inteligentní, se všemi
vzpomínkami ze svého předchozího života. Kapitán
Denis Simonov z moskevské policie, který během
katastrofy přišel o ženu a syna, nemá kvazi vůbec
rád. a povstance už vůbec ne. Při své práci dává před
plastovými pouty přednost mačetě. Když s ním jeho
nadřízeným dojde trpělivost, přidělí mu nového
parťáka – starého (a mrtvého) policistu.

Překlad: Konstantin Šindelář
Flexi vazba, 352 stran, 298 Kč, EaN: 9788075535894

vychází společně s nakladatelstvím Triton.
Zakoupit můžete zde

https://www.kosmas.cz/knihy/249531/kvazi/

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

Více na dalších
stranách

„Jsme Hathorové. Jsme mistři zvuků a lásky z jedné
vzestoupené intergalaktické civilizace. Přispěli jsme
k vývojovému procesu v Egyptě a jiných starověkých
kultur. Nyní se vracíme, abychom podpořili mocnou
evoluci, jež právě ve vašem světě probíhá.
Na Zemi se děje něco, co zde doposud nebylo a máme
nesmírnou radost, že se smíme tohoto procesu
zúčastnit a vstoupit do vašeho vědomí.
Přicházíme v lásce a oznamujeme vám, že vás čeká
kouzelná realita. Jste-li připraveni vytvořit nový svět,
zveme vás, abyste se k nám připojili na cestě ducha
a srdce.“
Co v této knížce najdete:
Informace a cvičení k posílení vitálního těla KA, které je
důležité pro vzestupný proces každého člověka a stabilizaci emocí. Potenciál lidského vědomí a přítomnost
člověka na Zemi v této době coby iniciační cesta
vnitřního mistrovství. Doposud nezveřejněné informace
o interakci a propojení geometrie a vědomí. Cvičení
s třemi základními geometrickými obrazci pro posílení
mozkových funkcí, především kreativity, schopnosti
řešit komplexní výzvy a vnímaní vícerozměrné reality.
Zakoupit můžete zde

https://www.kosmas.cz/knihy/250246/moudrost-hathoru/

Tom Kenyon + Wendy Kennedy
VELKÝ EXPERIMENT

Tom Kenyon + Judi Sion
ARKTURIÁNI

Z pohledu Hathorů a Plejáďanů deváté dimenze.
Země představuje pozoruhodný experiment,
kde je uložen genetický materiál z tisíců světů.

Přibližně jednou za dvacet let se objeví kniha,
která naprosto změní váš způsob myšlení.
A tato je jednou z nich.

Hathorové

Domovská galaxie: Andromeda
Domovská planeta: neznámá
Hathorové byli před 2,5 miliony let po milion let
dominantní rasou v mlhovině Andromeda.
Vzhled
Hathorové jsou humanoidní a průměrně vysocí.
Jejich kůže je smaragdová a pokrytá zlatavými
vzory, vlasy mají stříbrnou barvu. Barva jejich očí
je jantarově žlutá s drobnými smaragdovými tečkami.
Hathorové jsou extrémně dlouhověký národ,
jejichž délka života se musí počítat na tisíce let
a dá se ještě prodloužit s pomocí techniky.
Historie
Hathorové osídlili před 2,5 miliony lety přes čtyři
miliony světů v mlhovině Andromeda, kterou nazývali Hathorjan.
Před 2 300 000 lety: Frostrubin způsobil na jejich
cestě Hathorjanem explozi Supernovae S Andromedae. Při tom přišel o život velký počet porleytských pozorovatelů a tři tisíce jejich vědomí se
spojily s primitivními humanoidy Erranty, kteří
brzy nato úzce spolupracovali s Hathory.
Hathor Terak Terakdšan založil asi před 2,3 miliony let řád Rytířů Hlubiny v Dómu Kesdšan na
planetě Khrat v galaxii Norgan-Tur jako nástupce
Porleytů.
Jejich vztah k Šuwašům, jejichž první říše před
2 miliony let padla kvůli rebélii jejich vlastních robotů, není přesně znám.
Když Errantové před 1,6 miliony let patřili k 36 národům, které měly za úkol postavit Roje, Hathorové se tohoto projektu nezúčastnili.
Před 1 500 000 lety: První říše Hathorů padla po
milionu let, když hathorští filozofové proklamovali,
že i smysl života pro zachování druhu je vyčerpán.
Větší část obyvatel rezignovala, zdegenerovala
a nakonec po asi jedné generaci vymřela. Menšina
ale stále hledala vyšší cíle. Třetí část obyvatelstva ztratila schopnost rozmnožování, žili však extrémně dlouho. Tato část národa se usadila na
ekoformovaném a přetechnizovaném měsíci Hathorgomja u plynového obra.
Asi roku 50 000 př. Kr. byl tento měsíc zničen
flotilou Tefrodů, protože se obyvatelé nechtěli
podrobit Mistrům ostrovů. Až na hrstku osob, jako
byl podrobený Talossa a Korpel, byla tato část
národa úplně vymazána.
Před 1 400 000 lety: Během útoku Hord z Garbeše
na Lokální skupinu před 1,4 miliony let, bránili
Andromedu především Hathorové.
Členové národa Hathorů podporovali před 1,4 miliony let Rytíře Hlubiny Vaikana z Vaniloonu při
obraně galaxie Tradom proti superinteligenci

OCCIAN a vešli o 230 000 let
později i s ním do superinteligence VAIA.
Před 800 000 lety – Strážci
světla: Hathorové, kteří zůstali v Andromědě, dospěli
k názoru, že ovládnou zákonitosti universa a nakonec se
osvobodí ze své materiální
existence. Vytvořili Strážce
světla a rozmístili se po
galaxiích, aby pokračovali
v evoluci a ochraňovali inteligentní rasy před válčením
a samozničením.
Před 88‘000 lety: Dvanáct Strážců světla zůstalo
v Andromedě. Obranu invaze z jiného kontinua
přečkali jen Yuga a Marduk z klanu Lethos. Jejich
syn Tengri se narodil asi 88 000 let před Kristem.
Také v sousední Mléčné dráze se činila skupina
Strážců světla. Mýtus Vhratho – lemursky Vehraa'to, arkonidsky Vretatou, terransky Vhratho – má
kořeny ve zjevení Strážce světla Veri Hatha na
Lemuru (Dvanáct Heroenů).
Před 52 000 lety: Vzrůst lemurských uprchlíků do
Andromedy před 52 000 lety, kteří se později nazývají Tefrodi, následovalo vyhánění a války proti
Maahkům a jiným obyvatelům Andromedy. Poté
Yuga a Marduk Lethos uloží svého syna v jeho
Věčnolodi do hlubokého spánku, než se vydají na
svou neúspěšnou misi k bojujícím stranám. Tak
chtěli zajistit, že v Andromedě přežije alespoň jeden Strážce světla. Yuga a Marduk zemřeli při pokusu sjednat mír.
Časoví agenti Korpel a Talossa pocházeli z další
části národa Hathorů, kteří žili extrémně dlouho.
Mistři ostrovů zavraždili všechny členy národa,
kteří nebyli ochotni se podrobit a vstoupit do
jejich služeb.
Od 2 406: Tengri Lethos je vzbuzen teprve roku
2 406 Modulanem Baar Lunem a Iltem Guckym.
Společně s Baar Lunem a Oxtorňanem Omarem
Hawkem se mu podaří zabránit vyhubení Tefrodů
Maahky. Později jeho vědomí přejde do Dómu
Kesdšan a tam se sloučí se zakladatelemm Terakem Terak-dšanem do Lethos–Terakdschana,
nového Strážce řádu Rytířů Hlubiny.
3 821 (234 NGL): Během doby, kdy byl zmocněncem Kosmokratů, potkal s Atlan v Alkordoomu
Tuškana Terakdšana, vnuka Teraka Terakdšana.
Tuškan sledoval stopy časových chirurgů, aby
mohl pomstít vraždu svých rodičů, a při této
výpravě se natolik vzdálil od původní etiky svého
národa, že to vedlo až k tomu, že se mu duch jeho
dědečka zjevil při návštěvě Dómu Kesdšan a prohlásil ho za vyhnance.

Rozhovor s Hathory
prostřednictvím
Toma Kenyona

Drazí Hathorové, chápu, že jste to, co nazýváme energetickými formami života, čistými jiskrami vědomí. Dokážete stejně tak dobře mít fyzickou podobu?

Ano, můžeme to udělat. Ale upřednostňujeme zůstat v naší
energetické podobě, protože je pro nás snadnější komunikovat s vámi. Samozřejmě musíte být dostatečně citliví, abyste
cítili naši energii a přijali naše poselství, ale tímto způsobem
je naše komunikace nejčistší. V minulosti jsme převzali fyzické formy, zejména ve své civilizaci starého Egypta. Tam jsou
ještě sochy a tváře vytesané do kamene, které připomínají
naši fyzickou přítomnost. V té době bylo nutné fyzicky kontaktovat lidi, abychom je mohli oslovit. Lidi, kteří tam tehdy žili,
nebyli dostatečně citliví, aby naše poznatky byli schopni
získat telepaticky. Nicméně, po celou dobu své historie jsme
vždy s nimi byli telepaticky spojeni. Ale protože energie na
vaší planetě nyní dosahují vyšších úrovní, více lidí si
uvědomuje naši přítomnost, což nás činí velmi šťastnými.

Jak dlouho jste s naší Zemí v kontaktu? Vaše přítomnost
se vrátila k první lidské civilizaci a prožili jste celou naši
historii, vzestup a pád všech našich civilizací?

Ano, jsme na vaší Zemí od doby, kdy se zformovala první
lidská civilizace. Viděli jsme, jak se vaše civilizace vyvíjely,
vzkvétaly a hynuly. Je to jako kdybychom pozorovali náš
vlastní vývoj. Snažili jsme se učit z vlastních chyb, a také se

nám to vždy nedařilo. V tomto ohledu se naše dějiny neliší od
vašich.

Můžete nám něco říct o prvních dnech naší historie,
protože o tom nemáme žádné fyzické zprávy?

No, nejdřív nebyla vaše planeta obyvatelná. Ale my byli
přesvědčeni, že se zde mohou rozvinout i humanoidní formy
života. Ale ještě předtím se zde tvořily nižší formy živé existence. Tento proces jsme pozorovali hlavně z Venuše, kde
jsme se usadili po našem příchodu do vaší galaxie. Až vysoce
rozvinuté bytosti zasadily semena lidských forem života. Ale
to bylo – ve vašem lineárním čase – před milióny a milióny let.
První lidská civilizace na vaší planetě byla Pangea, ale její
obyvatelé nebyli tak fyzicky vybavení jako jste vy teď. Žili na
vyšší vibraci a měli vyvinuté schopnosti, jako je telepatie
a levitace. Byli jako „děti“, čisté, s velkýma otevřenýma očima
a dívali se na svět s nevědomou myslí. Od té chvíle jste jako
lidé nastoupili cestu duchovního růstu, kde jste si museli
uvědomit svou vlastní povahu tím, že se učíte z fyzických
zkušeností, přičemž se nevyvyrujete chyb. Pozorovali jsme
tento váš proces učení od začátku a stejně jako všichni starší
bratři a sestry jsme pečlivě sledovali všechny vaše kroky. Ale
nikdy jsme tento proces neznejisťovali, protože jsme věděli,
že se musíte poučit z vlastních zkušeností a chyb. Dokonce
i nyní vás pozorujeme z uctivé vzdálenosti a pomohli bychom
jen tehdy, kdybyste nás o to požádali.
Takže od té první civilizace Pangea, která tehdy existovala na
vaší planetě, jste vybudovali mnoho civilizací jako odrazy vaší
úrovně vědomí. Když jste si osvojili určitou sumu poznatků
(civilizace vznikla). Když jste v ní žili (civilizace vzkvétala), ale
pak jste udělali chyby (civilizace zanikla).

Mnoho z vás si nese emocionální vzpomínky na ztracené
civilizace, jako byli Lemuria a zejména Atlantida. Chápejte,
prosím, že bez chyb se nic nenaučíte a vývoj neposunete dál.
Uvědomte si, že vše se děje přirozeně. Také pochopte, že jste
nikdy nebyli sami; měli jste pomoc od mnoha dalších
vesmírných bratrů a sester jako jsme my, ale většinou pocházeli z vašeho vesmíru, a pomáhali vám budovat civilizace.
Bez jejich pomoci byste nebyli tam, kde jste teď.
Mnohokrát se také změnil povrch planety, vznikaly nové
kontinenty. Některé z nich, jako je Lemurie a Atlantida, znáte.
Ve své současné podobě však žijete v mnohem nižším energetickém poli než tomu bylo v prvních dnech Pangea. To je
také součástí přirozeného vývoje, nicméně hodně z toho, co
vám daly dřívější civilizace, vám zůstalo zachováno doteď.

No, chápu, že se musíme poučit z vlastních chyb, ale
pokud teď toho víme o tolik víc než dřív, proč máme na
planetě stále tolik problémů a proč se mnoho lidí chová
agresívně a destruktivně?

To je opravdu dobrá otázka a odpověď není vůbec jednoduchá. Co jsme vám řekli o vaší historii, je samozřejmě velmi
obecný obraz. Jsou zde detaily, které dělají vaši historii
komplikovanější. Jeden z těchto detailů, ale velmi důležitý, je,
že vaše existence na této planetě je víceméně experimentální povahy. Experiment je svobodná vůle, kterou jste získali od
svého Stvořitele. To je také jeden z důvodů, proč jsme tady:
sledovat experiment, ve kterém je nevědomým bytostem
dána svobodná vůle vytvářet svou existenci, jak chtějí.
Nyní můžete nebo nemusíte chápat, že s touto svobodnou
vůlí se mnozí z vás rozhodli zacházet podle svého. Ignorují
skutečnost, že vše je Jeden. Hluboko uvnitř tuší pravdu, že
všechny životní formy ve vesmíru jsou spojeny a udržovány
spolu energetickým polem nazvaným Láska. A to je pravá
struktura života. Proto do této sluneční soustavy přicházejí
duše, aby se poučily z lásky, spolupráce a soucitu, což je
předpoklad plnohodnotného života. Víme, že je mnoho těch,
kteří takové poznání nikdy nepřijmou. Ale věřte, že nebudou
schopni chápat další postupný rozvoj vaší planety a všechny
měnící se formy života na ní. Štěstí jim tak uniká.
Váš svět dostává veškerou pomoc a my jsme její součástí. Na
povrchu je mnoho lidí s velkými znalostmi a ti rozšiřují své
světlo a zvyšují energetické pole planety. Jak již bylo řečeno,
všechno má svůj směr a vše probíhá podle plánu. Světy
s vyvíjejícími se formami života jsou vždy sledovány a pomáhají si. Váš svět není výjimkou!

Takže pokud správně chápu, společně děláme chyby
a ničíme to, co jsme vytvořili, dokonce civilizace.
A výsledkem je pokles energetického pole planety a nižší
vibrace. Ale pokud se poučíme z našich chyb, osvojíme si
nové poznatky a rozhodneme se jednat podle toho, automaticky vibraci zvýšíme, je to správné?

Ano, ve zkratce popisujete evoluci. Ale chceme něco přidat.

Za prvé, všechno kolem
vás odpovídá vaší vlastní
úrovni vědomí. Prostřednictvím vašich činností, vědomě nebo
jinak, si vyberete, s jakými vibracemi se ladíte.
Čím více lásky, soucitu
a spolupráce projevíte,
tím vyšší jsou energie,
které vyzařujete z jádra
vaší bytosti. Pokud se
rozhodnete jednat podle
zákonů vesmíru, což
znamená, že se připojíte
k Symfonii kosmického
orchestru, pocítíte harmonii života, překračující všechny protiklady.
Na druhou stranu, pokud se rozhodnete žít ve strachu
a nenávisti a nevyužijete energii lásky, snížíte své vibrace
a tím i vibrace planety. V důsledku toho se pole polarity stane
silnější a vy se budete stále více dostávat do opozice ke
všemu pozitivnímu. Vytvoříte množství disharmonických
zvuků, které budou v protikladu ke zpěvným tónům kosmického orchestru. Bohužel je hodně duší na Zemi, které volí
separaci, aby mohly hrát vlastní sobeckou mocenskou hru.
A mohou to udělat, protože máte všichni svobodnou vůli.
Samozřejmě zjednodušujeme v našem výkladu a používáme
metafory vašeho jazyka, abyste pochopili tyto univerzální
pojmy podle vaší úrovně poznání. Jazyk je také odrazem
vědomí!

Věřím, že to jsou slova, o nichž je třeba přemýšlet! Takže
všichni takzvaní „pracovníci světla“ na planetě mohou
pomoci sladit disharmonické energie s kosmickou
symfonií?

Ano, přesně. Tyto duše se rozhodly inkarnovat ve světě
s mnoha nesourodými zvuky, ale mezi nimi je mnoho
hvězdných dětí z vyšších světů. Ti, kteří chtějí zachovat iluzi
oddělení, se snaží proces vyrovnání narušit všemi možnými
prostředky, které mají k dispozici. Takže skutečně tvůrci světla
jsou průkopníci s velkou odpovědností. Dokonce i když se
cítíte silně ztracení v disharmonickém světě, je vaším úkolem
zůstat naladěni na energii kolem sebe, abyste mohli něco
negativního změnit.. A my vás všechny milujeme za to, co
děláte.

Jsem nadšený vaším vysvětlením. Mohu počítat s tím, že
se zase sejdeme, abyste se s námi podělili o své názory?

Samozřejmě! Milujeme sdílení našich pohledů s lidstvem. To
je především to, proč jsme tady. Takže pokud chcete, bude
příště, a další a další.
(Ze zahraničních pramenů)

Chloe Benjaminová
VěštBa

Píše se rok 1969 a po Lower East Side v New Yorku se
rozkřikne, že přicestovala věštkyně, která dokáže
každému přesně předpovědět den jeho smrti.
takovému pokušení neodolají čtyři děti z rodiny židovských přistěhovalců a potají se za ní vydají, aby
zjistily, co je čeká. V průběhu příštího půl století pak
osud zavede nejmladšího Simona k baletu v San
Franciscu, jeho sestru Kláru, kouzelnici, na podia
v Las Vegas, Daniel vystuduje lékařství a pracuje jako
vojenský lékař a nejstarší Varja, bioložka, bádá při
laboratorních pokusech, jak obelstít smrt. ačkoli
životní cesty sourozenců jsou velmi odlišné, rodinná
pouta přetrvávají.
Věštba je strhující román, jenž zkoumá hranice mezi
osudem a volbou, realitou a iluzí, tímto světem
a světem oním, a dojemný příběh o síle víře a hlubokých rodinných vazbách.
Překlad: Jitka Fialová
Vázaná, 352 stran, 348 Kč, EaN: 9788025725870
Zakoupit můžete zde
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Varje je třináct. Vyrostla o osm centimetrů a mezi nohama se jí
objevily tmavé chlupy. Prsa má velká jako dlaň, bradavky připomínají
růžové desetníky. Vlasy dlouhé do pasu má docela obyčejně hnědé
– ne černé jako její bratr Daniel, ani zářivě světlé jako Simon, ani jí
v nich neprobleskuje bronz jako Kláře. Ráno si vždycky uplete dva
copy; líbí se jí, jak se pohupují u pasu, jako koňské ocasy. Nos po
nikom nezdědila, nebo si to aspoň myslí. Avšak ještě než jí bude
dvacet, dosáhne ten její stejné majestátní velikosti jako matčin
jestřábí zoban. Zatím tomu ale nic nenasvědčuje. Všichni čtyři se
proplétají ulicemi své čtvrti: nejstarší Varja, jedenáctiletý Daniel,
devítiletá Klára a sedmiletý Simon. Daniel je vede z Clinton Street
k Delancey Street, kde zahnou doleva do Forsyth Street. Pak to
vezmou při okraji parku Sáry D. Rooseveltové a drží se ve stínu pod
stromy. V noci zde často dochází k výtržnostem, ale teď, v úterý
ráno, tady po víkendových protestech jenom tu a tam vyspává
skupinka mladých lidí, obličeje zabořené do trávy. V Hester Street
sourozenci ztichnou. Musejí nyní proklouznout kolem Goldova
pánského a dámského krejčovství, které vlastní jejich otec, a ačkoli
je s největší pravděpodobností nezahlédne – Saul se do práce vždy
ponoří natolik, že okolí nevnímá, jako by jehlu nezapichoval do lemu
nohavice pánských kalhot, ale do látky, z níž je sám vesmír –, přesto
by mohl ohrozit kouzlo tohoto dusného červencového dne i nebezpečný a vzrušující cíl, za nímž se do Hester Street vydali.
Sedmiletý Simon je nejmladší, zato hbitý. Má na sobě džínové
kraťasy po Danielovi, které mu nedrží v pase, protože je hubenější,
než byl ve stejném věku jeho bratr. V ruce svírá látkový pytlík
s čínským vzorem, stažený šňůrkou. Šustí v něm dolarové bankovky
a do rytmu kovově cinkají mince. „Kde to je?“ zeptá se. „Myslím, že
zrovna tady,“ odpoví Daniel. Zvednou oči ke starému domu –
k požárním žebříkům stoupajícím cikcak z patra do patra a temným
obdélníkům oken ve čtvrtém poschodí, kde údajně bydlí ta, za níž
přišli. „Jak se dostaneme dovnitř?“ zeptá se Varja. Dům se tomu
jejich až neuvěřitelně podobá, jenom je světle žlutý, ne hnědý, a místo šesti podlaží má čtyři. „Asi zkusíme tenhle zvonek,“ navrhne
Daniel. „Je do čtvrtého patra.“ „Jo,“ souhlasí Klára, „ale jaké číslo?“
Daniel vytáhne ze zadní kapsy zmačkanou účtenku. Když zvedne
hlavu, je vidět, že se červená. „To nevím.“ „Danieli!“ Varja se opře
o stěnu domu a rukou si ovívá obličej. Je bezmála pětatřicet stupňů,
dost velké vedro, až ji ve vlasech svědí pot a sukně se lepí ke
stehnům. „Počkej vteřinu,“ řekne Daniel. „Něco vymyslím.“ Simon si
sedne na asfalt; látkový pytlík, který drží mezi nohama, teď visí schlíple jako mrtvá medúza. Klára sáhne do kapsy pro karamelku. Než ji

stihne rozbalit, dveře domu se otevřou a vyjde mladík. Má purpurové
brýle a rozepnutou košili s kašmírovým vzorem. Kývne na Goldovy.
„Chcete dovnitř?“ „Ano,“ odpoví Daniel. „Chceme.“ Okamžitě se
hrabe na nohy, ostatní za ním, hned vejde, a než se dveře zavřou,
ještě stihne mladíkovi s barevnými brýlemi poděkovat; Daniel, jejich
nebojácný, trochu neobratný vůdce, z jehož hlavy to celé vzešlo.
Minulý týden totiž čekal ve frontě na košer čínu v lahůdkářství
Schmulkeho Bernsteina, kde si chtěl dát teplý koláček s vaječným
krémem, který zbožňuje dokonce i v horku, a přitom vyslechl, co si
před ním povídají dva kluci. Fronta byla dlouhá, a protože ventilátory
svištěly maximální rychlostí, musel natahovat uši, aby slyšel, co si
vyprávějí o ženě, která se na nějakou dobu usadila v nejvyšším patře
domu v Hester Street. Ještě když se Daniel vracel do Clinton Street
číslo 72, srdce mu poskakovalo v hrudi. Klára a Simon na podlaze
dětského pokoje právě hráli hady a žebříky a Varja si na horní
palandě četla. Černobílá kočka Zoja ležela na radiátoru a vyhřívala
se na sluníčku. Daniel jim vyložil svůj plán. „Nerozumím tomu.“ Varja
si opřela špinavou nohu o strop. „Co přesně ta ženská vlastně umí?“
„Už jsem ti to řekl.“ Netrpělivý Daniel překypoval energií. „Má nadpřirozené schopnosti.“ „Co třeba dovede?“ zeptala se Klára a posunula hrací figurku na další políčko. První polovinu léta strávila tím,
že – s nevalným úspěchem – trénovala Houdiniho karetní trik s gumičkou. „Podle toho, co jsem slyšel,“ pokračoval Daniel, „vykládá
karty. Co tě v životě potká – a jaký ho budeš mít. A ještě něco.“ Opřel
se o rám dveří a naklonil se dovnitř. „Dokáže ti říct, kdy umřeš.“ Klára
vzhlédla. „Nepovídej,“ zapochybovala Varja. „To nedokáže nikdo.“
„A co když jo?“ zeptal se Daniel. „Pak bych to nechtěla vědět.“ „Proč
ne?“ „Proto.“ Varja odložila knihu a nohy švihem přehodila přes okraj
palandy. „Co když to bude špatná zpráva? Co když ti poví, že se
nedožiješ ani dospělosti?“
„Pak by bylo lepší to vědět,“ namítl Daniel. „Abys do tý doby všechno stihla.“ Chvilička ticha. Vtom se Simon rozesmál, až to s jeho
hubeným tělem lomcovalo. Daniel zčervenal ještě víc. „Myslím to
vážně,“ řekl. „Já tam jdu. Tady v bytě už nevydržím ani den. Je tu
nesnesitelně. Tak sakra, kdo jde se mnou?“ I tak by se snad nic
nebylo stalo, kdyby léto právě nevrcholilo a neměli už půl druhého
měsíce dusna, horka a nudy za sebou a vyhlídku na dalších šest
přesně stejných neděl před sebou. V bytě nemají klimatizaci a letos
– je léto roku 1969 – se všude kolem evidentně něco děje, jen ne u
nich. Ve Woodstocku si lidi užívají drogy a alkohol, zpívají „Pinball
Wizard“ a dívají se na film Půlnoční kovboj, který žádné z Goldových
dětí nesmí vidět. Před klubem Stonewall Inn vypuknou nepokoje:
protestující gayové a lesby vyvracejí parkovací automaty a demolují
dveře, rozbíjejí okna a jukeboxy. Lidé se vraždí nejpříšernějším způsobem, jaký si jen lze představit, chemickými výbušninami a puškami, co dovedou v jedné dávce vypálit pět set padesát kulek, a jejich
obličeje se v televizi v kuchyni Goldových k úděsu diváků objevují
málem v přímém přenosu. „Do prdele, dyť voni choděj po Měsíci,“
poznamenal Daniel, který takový slovník právě začal používat,
ovšem jen pokud ho od matky dělila bezpečná vzdálenost. Za atentát na Martina Luthera Kinga je odsouzen James Earl Ray a za atentát na Roberta Kennedyho Sirhan Sirhan; ale Goldovi celou tu dobu
hrají drápky, házejí šipky nebo zachraňují Zoju z roury za kamny,
o níž je zřejmě pevně přesvědčená, že je to její pravý domov.
Atmosféru nezbytnou pro tuto výpravu však vytvořilo ještě něco: fakt,
že letos v létě všichni sourozenci drží při sobě tak, jak později už
nikdy...
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Co se vlastně sourozenci dověděli?

Věštkyně jim sdělila den, měsíc a rok, kdy
údajně zemřou. A od tohoto okamžiku se
odvíjí děj románu. Hlavní protagonisty
sleduji zhruba dalších padesát let a podávám svědectví, jak se s tímto proroctvím
vyrovnávají. Bojují proti tomu, nebo tvrdí,
že tomu nevěří, další si chce splnit své
nejdivočejší sny, dokud je čas. Někoho to
nikterak nezasáhne, když je datum úmrtí
poměrně daleko.

Než se dostaneme k jejich příběhům,
chtěl bych se vás zeptat, jak jste přišla
na nápad podívat se na to, jak ovlivňuje
život něco jako osud a jak svobodná
vůle?

Vždycky jsem si přála, abych sama žila
příběh o štěstí. Ale ve skutečnosti jsem
mohla čerpat jen z vlastních neuróz. Jsem
někdo, kdo se vždycky potýkal s nejistotou.
Hledám poznatky, které mi pomohou se
s tím vypořádat. Ale také si uvědomuji, že to
může být opravdu dvojsečný meč. Takže
jsem napsala tuto knihu, abych našla způsob, jak se vyrovnat s osudem a souhrou
náhod, a zjistit, zda jde při tom o uvolnění
nebo omezení.

Navštívila jste někdy psychotronika
nebo věštkyni?

Ne. Jsem na to příliš pověrčivá.

Zvědavá také nejste?

To jsem, ale myslíte, že byste se dověděli
pravdu…?

Chloe Benjaminová pochází ze San Francisca. Svou prvotinou The
Anatomy of Dreams (2014) si získala široký okruh čtenářů i kritiky
a obdržela cenu Edna Ferber FictionBook Award. Vystudovala University
of Wisconsin-Madison. Žije se svým manželem v městě Madison. Román
Věštba (The Immortalists) se stal bestsellerem New York Times a zaujal
přední místa na žebříčcích řady významných knihkupectví.
Její knihy byly přeloženy do třiceti jazyků.

Sourozenci v knize Chloe Benjaminové Věštba (The Immortalists), se od
věštkyně dovědí, kdy zemřou. Změní
to zásadním způsobem jejich životy?
I to chceme vědět, proto se autorky
ptáme...

Ústřední otázka vaší knihy je: Jaká je
pravda? Je to něco, co někomu roste
v mysli, nebo cosi jiného? To jsou základní tajemství, s nimiž se potýkají čtyři
sourozenci. Šimon, Varya, Daniel a Klára
– dvě holky, dva chlapci. A datum, kdy
mají zemřít, je změní v zásadních směrech… To tedy bylo vaše téma?

Ano. Všichni se velmi liší, pokud jde o jejich
povolání, stejně jako v tom, co si myslí
o proroctví. Simon je homosexuální muž,
který se v osmdesátých letech dvacátého století ještě před vypuknutím epidemie AIDS, stěhuje do San Francisca.
Klára je kouzelnicí. A byla jsem opravdu fascinována představou
o ženách a magii a jak byly a zůstávají v této oblasti stále dost mimo.
Daniel, jako vojenský lékař se během války v Iráku a Afghánistánu,
vyrovnává s etickým vnímáním svého povolání a šířeji se zamýšlí
nad smyslem etiky v prostředí, kde masově umírají lidé. A Varya
zkoumá dlouhověkost. Snaží se prodloužit lidský život. A to také
vyvolává některé zajímavé morální otázky.
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proti tomu vymezila a snažila se vydobýt
v této oblasti místo pro sebe.

Stále se vnucuje otázka, co se stane
s postavami. Naplní se proroctví nebo
máme všechno opravdu předurčené?

No, já sama nevím. (smích). A určitě to zní
legračně, protože jsem o tom napsala
knihu. Takže opravdu ráda poslouchám, co
si myslí ostatní lidé, diskuse vedu také
často sama se sebou. Určitě si myslím, že
jedním z ústředních témat knihy je síla
mysli a síla myšlenek a že, i když začínáme
s jistými příběhy, které si sdělujeme, po
začlenění do životní cesty, přestanou být
příběhy.

Chcete znát datum vaší smrti?

Chtěl bych si promluvit
o Simonovi, protože se rozhodne riskovat, když mu
věštba předurčila, že umře mladý.

Přesně tak. K jeho příběhu se často
vracím a sama sebe se ptám, zda
udělal určitá rozhodnutí kvůli proroctví,
nebo proto, že by je stejně udělal? Myslím, že je nesporné, že
vnímání tohoto druhu proroctví by mohlo mít na někoho jeho věku
vliv. A pro něj je to ...

No, často říkám, že ano, ale jen pokud by
to byla dobrá zpráva. Takže to je problém…

Kdy a kde se vám nejlépe píše?

Snažím se pracovat v kavárnách v okolí,
protože se mi zdá, že je pro mě užitečné se obléknout a vyjít z domu. I trocha pohybu neškodí, pomáhá mi
to doplňovat energii.

I když pracujete většinou v kavárnách, zdá se, že váš stůl nepostrádá kreativitu a podporuje inspiraci. Třeba, které knihy
potřebujete mít nablízku?

Především knihy, z nichž se dovím vše potřebné pro práci, které se
zrovna věnuji. Mám také nástěnku, váhám použít termín „inspirační
... katalyzátor?
desku“, protože to zní velmi nadneseně. Ráda se také obklopuji
Jo, přesně. Je to katalyzátor. A myslím, že v některých ohledech, fotografiemi, články nebo drobnými předměty, které mi pomáhají
i když jeho životní dráha není nejdelší, žije velmi plnohodnotný život. přemýšlet o aktuálním projektu.
A to je další otázka, kterou kniha zkoumá.
Které knihy jste měla poblíž sebe, když jste psala Věštbu?

Zmínila jste se, že skončí v San Francisku na začátku krize Využila jsem spoustu skvělých zdrojů. Zvláště jedna kniha měla
AIDS. Proč jste chtěla zvýraznit právě toto období?
opravdu velký vliv na Klářin příběh. Šlo o Hide the Elephant od
iluzionisty
a historika Jima Steinmeyera. Popsal zhruba 200 let histoVyrostla jsem v San Franciscu s homosexuálními rodiči. A tak gay
rie
magie,
ale také přiblížil mezilidské konflikty mezi kouzelníky, což
komunita a práva homosexuálů byly pro mne vždycky nesmírně
důležité, stejně jako historie tohoto města. I když jsem samotnou mě opravdu fascinovalo. Cenné pro mě byly i knihy o San Franciscu,
krizi AIDS moc nevnímala, bylo pro mě opravdu důležité, abych se s zejména v šedesátých, sedmdesátých a osmdesátých letech
tímto obdobím nějak vyrovnala a vyslovila úctu lidem, kteří tehdy minulého století, konkrétně v Erotic City (Erotickém městě), kterou
napsal Josh Sides. Charakter Kláry mi pomohla popsat Circus
prožili strašlivou ztrátu někoho blízkého.
Queen and Tinker Bell: The Memoir of Tiny Kline.
Kouzelník je ve vaší knize je žena. A stojí před mnoha
překážkami už jenom kvůli svému pohlaví. Věděla jste vždy, že Jste velmi důkladná – kolik času trávíte přípravou, než začnete
psát?
to bude žena?
Ano. Ona a Šimon mi byli od začátku jasní. O dvou starších Jak už jsem říkala, než jsem začala psát Věštbu, přečetla jsem
sourozencích jsem přemýšlela déle. Bylo mi také jasné, že některá hodně knih a také článků a vědeckých studií. Probírám se archívy,
postava bude kočovat a že kouzelník. A rozhodování, pokud jde hovořím s lidmi, kteří mi o zamýšleném tématu mohou něco říci.
o pohlaví, bylo svézelné. Magie je stále doménou mužů, a ženy byly Pěšky obcházím místa, kde se odehrává děj. Vždycky se snažím,
aby má výpověď byla věrná a přesvědčivá. A to i o událostech, které
dosud právě jen...
jsem sama nezažila. Cítím velkou zodpovědnost za to, co dělám.
... rekvizity?
Přesně. Jen těla, asistentky. A tak jsem opravdu chtěla, aby se Klára

(Ze zahraničních pramenů)
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Hildur Knútsdóttir
Krvavá zima:

Boj o přežití v magických
kulisách islandu
ve škole začínají zimní prázdniny a patnáctiletá Bergljót už se nemůže dočkat volna stráveného s nejlepšími kamarádkami. Čáru přes rozpočet jí ale
udělají děsivé události, které navždy
změní životy obyvatel islandu – zemi
napadnou podivné bytosti z neznámých
končin a všude, kam zavítají, po sobě
nechávají kaluže krve.
zbývají poslední skupinky přeživších,
roztroušené všude možně po ostrově.
Bergljót a její tatínek nacházejí útočiště na vestmanských ostrovech, maminka a mladší bratr zmizeli beze
stopy.
Bude rodina ještě někdy pohromadě?
a podaří se zastavit vraždící monstra?
Překlad: martina Kašparová

vázaná, 504 stran, 399 Kč,
EaN: 9788072527632,
iSBN: 978-80-7252-763-2

Ukázka z knihy a videorozhovor s autorkou na další straně
Zakoupit můžete zde

https://www.kosmas.cz/knihy/248797/krvava-zima/
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FOTBAL
Bragi

Bragi snídal medové cereálie Cheerios a díval se, jak se paprsky
ranního slunce odrážejí od třpytícího se sněhu za oknem. Přes noc
ho zase trochu připadlo a Bragimu se zdálo, že teď už konečně
nastala zima. Bergljót ještě spala – Bragi koneckonců někde
zaslechl, že dospívající potřebují spát hrozně moc. U stolu naproti
Bragimu seděl tatínek a vrtal se v malém přenosném rádiu, které
zpravidla stávalo na okně. Tatínek měl pod očima tmavé kruhy.
Bragimu se v žaludku rozhostil nepříjemný pocit. Tatínek si zjevně
ještě nepřestal dělat starosti. Ty si ovšem dělal často, a to kvůli všemu strašnému, co by se v kterýkoli okamžik mohlo teoreticky přihodit. Bragi na tom byl úplně stejně. Existoval totiž bezpočet věcí,
které se mohly pokazit. Občas dokázal Bragi jen stěží uvěřit tomu,
že se mu bezmála jedenáct let života podařilo prožít bez nějaké
větší újmy. Tatínek otáčel ladicím knoflíkem na rádiu sem a tam.
Pak přístroj obrátil, vzadu ho otevřel, vyjmul baterie, protřepal je
a vložil je zpátky. Potom znovu zkusil otáčet knoflíkem, ale neozvalo se nic.
„Já tomu nerozumím,“ svraštil čelo. „To rádio by mělo fungovat.
Koupil jsem ho teď v létě a tohle jsou nové baterky. Křáp jeden.“
„Tati?“ „No?“ „Bojíš se o maminku?“ Tatínkův výraz okamžitě zněžněl. „Ne, ne, ne. Teda… vždyť víš, jaký jsem. Jen bych byl radši,
kdyby se nám ozvala.“ „To já taky.“ „Já vím.“ „Tati?“ „Ano, Bragi?“
„Nechceš, abychom se třeba vrátili do města a zkusili ji najít?“
Tatínek se usmál a zavrtěl hlavou. „Ne, zlatíčko. Kdyby se něco
stalo, už by nám dávno někdo zavolal. Kdyby se jí stala dopravní
nehoda nebo kdyby onemocněla, ozvali by se nám z nemocnice.
Nebo od policie. Někdo by nám dal vědět. A jelikož můj mobil funguje a nikdo nevolal, všechno je určitě v pořádku.“ Bragimu se
ulevilo. Samozřejmě že je všechno v pořádku. Určitě je. „Já vím,“
řekl, a dokonce se i maličko usmál. „Co bys chtěl dneska dělat?“
zajímalo tatínka. „Venku je krásně. Velká škoda, že jsme s sebou
nepřivezli boby.“ „Nevím,“ přiznal Bragi. „Docela bych si přál, aby tu
byl Nonni.“ Nonni bydlel ve městě Akureyri na severu ostrova a byl

o rok starší než Bragi. Jeho rodiče měli chatu hned vedle a chlapci si spolu hráli každé léto, co si Bragi pamatoval. „Jo, to by bylo
fajn. Ale ze severu to sem mají na víkend asi docela daleko.“
„Pravda,“ připustil Bragi.
„Nepůjdeme si třeba zahrát fotbal? Zdá se mi, že na hřišti někdo
je.“ „Ale já s sebou nemám kopačky,“ posteskl si Bragi. Tatínek
vyprskl smíchy. „Kdybych hrál jako kluk fotbal jenom v kopačkách,
tak bych ho nehrál nikdy. Nemáš s sebou náhodou tenisky?“ „Jo.“
„Ty budou muset stačit. Jdeme.“ Když odcházeli, Bergljót ještě
spala.
Chladný vzduch Bragiho škrábal v plicích, a když ho vydechl,
utvořil se mu před obličejem obláček páry. Bragi vyběhl za míčem,
smekl se po kluzkém sněhu, ale ustál to a vystřelil. Míč směřoval
na bránu a jen o fous přeletěl břevno. Bragi zaslechl „Jedu, jedu,
Bragi!“ odkudsi ze strany, kde se tatínek bavil s nějakým mužem
a ženou, rodiči jednoho z hráčů, a sledoval hru. Dívka, která se,
pokud si Bragi dobře vzpomínal, jmenovala Inga, kopla míč zpátky
do hřiště. Bragi sledoval, jak se k míči žene vysoký chlapec z druhého týmu; ten se ale zničehonic prudce zastavil a předklonil se,
jako by ve sněhu něco zahlédl. „Co to tam sakra provádíš?“ houkla
na něj rudovlasá dívka z jeho týmu. „Běž si pro ten balon, kluku!“
řval muž, s nímž si až doteď povídal tatínek. Chlapec se popadl za
břicho a začal zvracet. „Geiri?“ křikl muž a utíkal k chlapci. Chlapec
začal zvracet, zrovna když se k němu Bragi odvážil přiblížit. Míč teď
ležel zapomenutý několik metrů od nich a kolem chlapce a jeho
tatínka se utvořil půlkruh zvědavých dětí. Otec synovi rozpačitě
přejížděl rukou po zádech, jako by neměl moc ve zvyku ho hladit.
„Udělalo se ti špatně?“ zeptal se kamarádsky. Chlapec zvedl hlavu,
bledý jako stěna, a přikývl. Nato se začal opět dávit. „Myslím, že
byste ho měl vzít do tepla,“ doporučil mu tatínek Þórberg. „Mami?“
ozval se slabým hláskem jiný chlapec, svezl se na kolena a pozvracel se. Jeho zvratky byly žluté, s hnědými hrudkami, jako by si dal
k snídani topinku a pomerančový džus. To, co se seběhlo potom,
připomínalo špatnou komedii. Děti se jedno po druhém začaly dávit
a zvracet. Stejně tak muž a žena. Bragi se bezradně rozhlížel
kolem a viděl jen bledé obličeje a kaluže zvratek v ušlapaném
bílém sněhu. Neuvěřitelně to páchlo a Bragimu se zvedl žaludek.
Tatínek to celé užasle sledoval. „Co se to tu vlastně děje?“ zeptal
se tiše, jakoby sám sebe. A pak hlasitěji: „To jste včera jedli všichni
to samé? Co jste měli?“ Otázku směřoval k muži po svém boku, ale
ten jen zakroutil hlavou, předklonil se a chrlil ze sebe další zvratky.
Bragi se podíval na tatínka, ochromený hrůzou. Pohlédli si do očí.
Tatínek byl bledý jako stěna. Na nějakou legrácku to bylo až příliš
děsivé. „Jak je tobě?“ zajímal se tatínek a chytil Bragiho za rameno.
„Chce se ti zvracet?“ Bragi zavrtěl hlavou a teprve teď si všiml, že
kromě nich dvou se dáví nebo zvrací úplně všichni. Ochromeně na
ně zůstali zírat. Vysoký chlapec, který začal zvracet jako první, se
zhroutil k zemi. Bragiho tatínek k němu přiskočil a zatřásl jím.
Chlapec měl přivřené oči, takže z nich bylo vidět pouze bělmo,
hlava mu visela přes tatínkovu ruku a nepříjemně se škubala, jako
by byl chlapec jen nějaká přerostlá, bezvládná panenka. Bragi
pozoroval, jak tatínek na chlapcův krk přikládá prsty a snaží se mu
nahmatat puls. Tatínkovi bolestně zacukalo v obličeji, a tak se Bragi
ani nemusel ptát, jestli nějakou známku života našel. Tatínek
chlapce pustil a ten dopadl na zem jako pytel brambor. „Pojď,
Bragi,“ vyzval ho tatínek. „Musíme sehnat pomoc.“ „To je tady jen
tak necháme?“ zaskočilo Bragiho. „Bragi, POJĎ!“ vykřikl tatínek,
popadl Bragiho za ruku a rozběhl se pryč.
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Když byl Bragi
divně?“ „Hráli
Hildur Knútsdóttir (nar. 1984) je islandská autorka píšící pro děti
malý, nic ho nebajsme fotbal. Pak
a mládež i dospělé. První román Sláttur (Tlukot srdce) napsala
vilo víc, než když
začali všichni zniv roce 2011, mnohem více ji ovšem proslavila napínavá kniha pro
ho tatínek chytil za
čehonic zvracet.
mládež Podzimní prázdniny (vetrarfrí, 2015) a její pokračování
ruku, běžel jako
A on myslím
Tuhá
zima
(vetrarhörkur,
2016).
obě
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za sebou. Bragimu
vytřeštila oči.
připadalo, že letí.
„Ten
„Kdo?“
Podzimní prázdniny získala Hildur Knútsdóttir islandskou
Tentokrát se ale cítil
kluk,“
zašeptal
literární cenu a ocenění Fjöruverđlaunin, udělované literárním
jinak. Možná proto,
Bragi. „Ten, co
dílům psaným ženami.
že tatínek přitom
začal zvracet japlakal a dvakrát ve
ko první.“
sněhu upadli, takže
Bergljót se chyměl Bragi obě koletila za pusu.
na mokrá. „Tati?“
„Tady je!“ vykřikl
ozval se Bragi za
tatínek a zvedl
běhu. Z tatínkova
mobil nad hlavu.
sevření ho bolela
„Kam chceš voruka. Tatínek neodlat?“ zeptala se
pověděl a utíkal dál.
Bergljót. Ale taDoběhli k chatě, tatínek neměl na
tínek rozrazil dveře,
odpověď čas.
Bragiho postrčil doBergljót a Bragi
vnitř a zamkl. „Ukaž
sledovali, jak vyse mi,“ poručil Braťukává
číslo
gimu a chytil ho za
a telefon si přibradu.
kládá k uchu.
„Nepotřebuješ zvraPotom najednou
cet?“ Bragi se pozbledl. „Co je?“
kusil zavrtět hlavou,
chtěla vědět Berale tatínek ho držel tak pevně, že to nešlo. Nemohl skoro ani gljót. Podíval se na ně. Takhle velké oči u něj Bragi nikdy neviděl.
pohnout pusou. „Tati, au!“ zamumlal skrz zaťaté zuby. Tatínek ho „Není slyšet ani oznamovací tón,“ odpověděl tatínek tiše. „Vůbec
okamžitě pustil. „Promiň,“ omluvil se a přiložil mu ruku na čelo. nic?“ ujišťovala se Bergljót. Tatínek zavrtěl hlavou. Rty se mu stáhly
Potom Bragiho obejmul. „Mám jen příšerný strach, že je to do úzké čárky. „Ukaž, zkusím to já,“ řekla Bergljót a doběhla
nakažlivé,“ zašeptal mu do vlasů. Bragi vdechl tatínkovu vůni, k němu. Vytrhla mu mobil z ruky, naťukala číslo a telefon si přitiskla
důvěrně známou, a vnímal, jak se mu do očí tlačí slzy. Pak se zep- na tvář. „Nic,“ hlesla. „Zkusím zavolat ze svého.“ Na okamžik
tal: „Ten kluk byl mrtvý, tati?“ Tatínek mlčel. Když konečně zmizela do pokoje a vrátila se s mobilem v ruce. Podívala se na
odpověděl, hlas měl tichý a přiškrcený. „Obávám se, že ano, chlap- displej a potřásla hlavou. „Nemám signál.“ „Co budeme dělat?“
če. Musíme zavolat pomoc.“
zeptal se Bragi rozechvěle. Podívali se jeden na druhého. „Tady
Pak tatínek Bragiho pustil a vyřítil se do obývacího pokoje, aniž se zůstat nemůžeme,“ usoudila Bergljót. „Ne jestli… jestli je to nazdržoval zouváním. Na podlaze po něm zůstaly hrudky sněhu. kažlivé. Ledaže zamkneme dveře, zavřeme okna a počkáme, až
Bragi věděl, že pokud je nikdo neutře, roztají na malé loužičky a dorazí pomoc.“ „Neměli bychom pomoc sehnat my?“ řekl Bragi
poškodí parkety, na kterých mamince tolik záleželo. „Kde mám a snažil se, aby to znělo odvážně. Přece tam ty lidi nenechají jen
mobil?“ zařval tatínek a strhal z pohovky všechny polštáře. Ve tak ležet ve sněhu? „Obleč se, Bergljót,“ zavelel tatínek. „Jedeme.
dveřích se objevila rozespalá Bergljót. Na sobě měla růžové tílko a Podíváme se do sousední vesničky Búðir, třeba chytíme signál
růžové kalhoty od pyžama, světlé vlasy rozcuchané. „Co se to tu tam. Teple se oblečte, já sbalím jídlo.“ Bez odmlouvání ho poslechli.
děje?“ zeptala se udiveně. Tatínek k ní přiskočil a chytil ji za rame- Když se kodrcali k hlavní silnici, Bragi se rozhodl nedívat ke kempu.
Místo toho zíral na Bergljót, která seděla na sedadle spolujezdce
na. „Jak ti je?“ vybafl, nos jen pár centimetrů od toho jejího.
Naprosto užasle na něj zůstala zírat. „Jak mi je?“ zopakovala po- před ním. Vlasy měla ještě pořád rozcuchané – jak spěchala,
malu, jako by jeho otázce nerozuměla. „Jo, jak ti je? Není ti špat- nestihla si je učesat ani stáhnout do gumičky. Střídavě se dívala
ně?“ „Těhotná nejsem, jestli máš na mysli tohle,“ odsekla Bergljót z okénka a na rádio, ve kterém to praskalo a šumělo. Tatínek ho naa už to zase začínala být ona. „Co je to s tebou?“ „Odpověz mi! stavil na automatické vyhledávání stanic, protože doufal, že někde
Není ti na zvracení?“ Když mu hned neodpověděla, zatřásl s ní. narazí na zprávy, ale ozývalo se jen šumění. Obě hlavní rozhlasové
„Tak odpověz!“ „Ne, ne,“ vyhrkla zmateně. Bragi v jejím hlase za- stanice se ztratily. Bergljót se tvářila ustaraně a svůj telefon neslechl náznak strachu. „Špatně mi není, jen jsem se právě pouštěla z ruky. Tatínkovi Bragi do obličeje neviděl, sledoval jen
vzbudila.“ „Dobře,“ oddechl si tatínek. „Neviděla jsi můj telefon?“ jeho ruce, které svíraly volant tak pevně, až mu zbělaly klouby. „Asi
Bergljót zavrtěla hlavou, a tak ji tatínek nechal jít a pokračoval bych se měl zastavit v informačním centru a podívat se, jestli tam
v hledání. „Co se to tady děje?“ šeptla Bergljót Bragimu. „To mu někdo není,“ řekl tatínek. Bergljót se na něj otočila. „Myslíš, že je to
přeskočilo?“ Bragi zavrtěl hlavou. „Co se stalo? Proč se chováš tak dobrý nápad?“ zeptala se. „Musím to udělat.“ ...

video

https://youtu.be/u7vsGx60YYw
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pavla Horáková
TeOrie pOdivNOSTi

Zakoupit můžete zde

vypravěčka Ada Sabová, mladá vědkyně z „Ústavu
mezioborových studií člověka“, je v mnohém typickou
(nikoli však stereotypní) moderní intelektuálkou, která
se pokouší vybalancovat osobní život a kariéru. v obojím
už má za sebou leccos, a tak není prosta jistého cynismu, či spíše poučeného, sarkastického vnímání
světa, lidí kolem sebe i sebe samé. Na pozadí pátrání po
zmizelém synovi své kolegyně zaznamenává kolem sebe
zdánlivé nahodilosti, za nimiž však tuší zákonitost a provázanost.
pro všechny tyto jevy hledá zastřešující definici, svou
„teorii podivnosti“, a zjišťuje, že nekonečnou spletitost
světa pouhým rozumem neuchopí. A zatímco společnost
kolem ní čím dál více lpí na vyprázdněných pravidlech,
Ada její struktury jednu po druhé opouští a vydává se
vstříc svobodě.
Brožovaná, 360 stran, 348 Kč, eAN: 9788025726549

https://www.kosmas.cz/knihy/243173/teorie-podivnosti/

Adéle Gjuričová,
Tomáš Zahradníček
NávrAT pArlAmeNTu

Češi a Slováci ve Federálním shromáždění
1989–1992

Kniha Návrat parlamentu je věnována poslednímu
československému parlamentu v období od listopadu
1989 po zánik společného státu v roce 1992. Federální
shromáždění vzniklo jako produkt pražského jara 1968,
avšak jeho aparát a pravidla se utvářely v normalizačním
období. Od počátku svobodné éry se utkávalo s charismatickým prezidentem václavem Havlem. Noví poslanci
se učili, jak vzdorovat vládě i nepřízni veřejného mínění
(otázka platů poslanců, parlamentních prázdnin apod.).
Na jeho půdě se zakládaly strany, které neodrážely
rozložení sil ve federální vládě, vycházely tu nové politické hvězdy. Zároveň zde ale narůstaly československé
rozdíly a vzájemné politicky motivované národnostní
napětí. Autoři dokazují, že podíváme-li se na první polistopadové roky skrze instituci
Federálního shromáždění, zažijeme jinou revoluci roku 1989, než jsme z ustálených
vyprávění zvyklí, a z dosud neznámé perspektivy spatříme první transformační měsíce
i rozdělení Československa. předností knihy je skutečnost, že zohledňuje nejen českou,
ale zároveň i prozatím velmi neznámou slovenskou perspektivu.

Brožovaná, 276 stran, 289 Kč, eAN: 9788025726235
Kniha byla vydána ve spolupráci s nakladatelstvím Ústav pro soudobé dějiny Av Čr.
Zakoupit můžete zde

https://www.kosmas.cz/knihy/250758/navrat-parlamentu/

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

Osmý ročník KNIHOMÁNIE odstartoval 25. října

KNIHOMÁNIE je každoročně vrcholem knižní sezony. Čeští nakladatelé se spojí
dohromady, vyberou to nejlepší, co pro čtenáře přichystali, a ještě k tomu přidají
dárek! Nabídka zahrnuje všechny žánry a v nich 32 bestsellerů ze 22 nakladatelství. Od 25. října do 25. listopadu si z nich čtenáři mohou vybírat ve více než 250
knihkupectvích po celé zemi. Pro každého se tu něco najde.
Thrillery, čtení pro ženy, historické romány, světová literatura, životní osudy,
encyklopedie, kuchařky, populárně naučná literatura i knihy pro děti. To vše je
mezi těmi nejočekávanějšími bestsellery letošního podzimu zahrnuto. A k tomu
ještě ke každé knize jako dárek kniha křížovek, kterou čtenáři získají až do 25.
listopadu.
Zakoupit můžete zde

http://www.knihomanie.cz/

Ještě jednou Pražské jaro 1968…
tentokrát očima britského romanopisce

Britský prozaik Simon Mawer (*1948) se ve svém jedenáctém románu vrací do československé
historie. Jeho zatím nejslavnější příběh, Skleněný pokoj, který se dočkal několika českých vydání
a před třemi lety brněnské divadelní inscenace, se zčásti odehrává v tamní Vile Tugendhat. Český
čtenář dobře zná i další Mawerovy práce: Evangelium podle Jidáše, Dívka, která spadla z nebe,
Provazochodkyně, Pád, a také jeho dokumentární životopis brněnského přírodovědce Gregora
Mendela (Mendelův trpaslík). Dodejme, že Mawer žije už třicet let v Římě, kde vyučuje biologii na
tamní mezinárodní akademii.

Jeho nejnovější próza, pojmenovaná prostě Pražské jaro: román, se objevila letos v srpnu nejprve
na britských knihkupeckých pultech (Little, Brown), a teď vychází i ve Spojených státech (Other
Press). (Česky vydalo nakladatelství KNIHA ZLÍN).

Mawerův vypravěč sleduje události první poloviny roku 1968 prostřednictvím čtyř mladých
protagonistů. Hned v úvodu nás zavádí do Oxfordu, autorovy alma mater, kde se dva studenti,
Ellie a James, rozhodnou procestovat západní Evropu autostopem. Studentka angličtiny Ellie věří v „akademickou verzi“
socialismu, která uchvacuje část její západoevropské generace; student přírodních věd James, vzdor svému „dělnickému
původu“, si zachovává chladnou hlavu. Když je cesta zavede do Německa, rozhodnou se změnit plány – překročit železnou
oponu a přesvědčit se na vlastní oči o dubčekovských ideálech socialismu s lidskou tváří.

V Praze se jejich osudy protnou s paralelní dějovou linií, jejímiž protagonisty jsou první tajemník britského velvyslanectví
Samuel a svůdná česká studentka angličtiny Lenka, dopisující do literárních časopisů a Čs. rozhlasu, osvobozených od
cenzury.

Autor prolíná příběh obou mileneckých párů s průhledy do československé minulosti a s úvahami o kultuře, včetně jazyka.
Mihnou se tu mj. jména Masaryk, Dubček, Kubišová, Hrabal, a také Švejk. Český čtenář, který Pražské jaro prožíval,
ocení přesvědčivou kombinaci autentických faktů s věrohodnou autorskou licencí. Pozoruhodné je, že žádná z románových
postav tu nedominuje. Zdrojem dějového napětí je neosobní – všeznalý – vypravěč, který jediný zná osudovou budoucnost:
srpnovou okupaci Československa armádami Varšavské smlouvy.
Stanislav Perkner, mimořádný zpravodaj Deníku KNIHY v USA

