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Jerzy Kosinski
NabarveNé ptáče
Žil byl v jednom velkém polském městě malý kluk.
bylo mu šest let a psal se rok 1939. vystrašení
rodiče poslali své dítě na venkov, aby tam válku 
v nějaké náhradní rodině v bezpečí přečkalo. Snědý
kluk s černými vlasy a tmavýma očima, podezřelý 
z toho, že je Žid nebo rom, není však nikde vítán. Je
symbolem nepřítele německé říše a pověrčiví ven-
kované v něm vidí vyslance zla, který k sobě při-
tahuje smůlu a neštěstí. Chlapec nikde dlouho nevy-
drží, je nucen putovat z vesnice do vesnice a chránit
si holý život. popisuje a vypráví, jednoduše a pří-
močaře, všechno, co vidí. Kromě toho, že je sám
drasticky bit a týrán, se navíc stává svědkem mno-
ha krutostí, kterých jsou lidé s obludnou vynaléza-
vostí schopni se na sobě navzájem dopouštět. 
ponižování lidské důstojnosti, fyzické násilí a mu-
čení nezná hranic. Malý poutník, jako hrdina nějaké
strašlivé pohádky, pošramocený na těle i na duši
nakonec válku přežije, dočká se osvobození, pohřbí
boha i ďábla, přilne k vojákům rudé armády, a shle-
dá se dokonce i s rodiči. O šťastném konci však
nemůže být ani řeč.

překlad: Ivana Jílovcová-Fiedlová
Flexi vazba, 254 stran, 298 Kč, eaN: 9788025722237

https://www.kosmas.cz/knihy/234142/nabarvene-ptace/
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Kapitola první
V prvních týdnech druhé světové války, na podzim roku
1939, poslali rodiče svého šestiletého chlapce z jednoho
velkého  města  ve  východní  Evropě  do  bezpečí  jedné
vzdálené  vesnice.  Podobně  na  tom  byly  tisíce  jiných
dětí. Jakýsi muž, který cestoval na východ, přistoupil za
dosti  značný  obnos  na  to,  že  najde  pro  dítě  náhradní
rodiče, kteří by se o ně dočasně starali. Rodiče neměli
příliš na vybranou, a tak mu chlapce svěřili. Rodiče věřili,
že  nejlepším  způsobem,  jak  dítěti  zajistit,  aby  přežilo
válku,  je poslat ho někam pryč. Protože se otec dítěte
před válkou angažoval v protinacistickém hnutí, museli
se oba rodiče skrývat, aby se vyhnuli totálnímu nasazení
v  Německu  nebo  uvěznění  v  koncentračním  táboře.
Chtěli  svoje  dítě  zachránit  před  hrozícím  nebezpečím
a doufali, že se nakonec znovu sejdou. Následující udá-
losti však jejich plány zvrátily. Za okupace a ve válečném
zmatku,  kdy  docházelo  k  neustálému  přesunu  obyva-
telstva, rodiče ztratili spojení s mužem, který jejich dítěti
našel  prozatímní  domov  na  vesnici.  Museli  se  smířit
s tím, že svého synka možná už nikdy nenajdou. 
Mezitím  chlapcova  pěstounka  dva  měsíce  po  jeho
příjezdu  zemřela  a  opuštěné  dítě  putovalo  samo  od
vesnice k vesnici. Někdy mu lidé poskytli přístřeší, jindy
ho odehnali. Vesnice, kde mu bylo souzeno prožít násle-
dující  čtyři  roky, měly  jiné  etnické  složení  než  kraj,  ve
kterém se narodil. Místní sedláci žili v  izolaci a brali se
mezi  sebou. Měli  světlou  pleť,  plavé  vlasy  a modré  či
šedé  oči.  Chlapec  měl  olivovou  pleť,  tmavé  vlasy
a  černé  oči.  Mluvil  jazykem  vzdělané  vrstvy,  kterému
venkované na východě pramálo rozuměli. Považovali ho
za ztracené cikáně nebo židovské dítě a poskytovat za
Němců přístřeší cikánům nebo židům, jejichž místo bylo
v  ghettech  nebo  koncentračních  táborech,  znamenalo
vystavit jednotlivce i celé obce tomu nejtvrdšímu trestu.
Vesnice v  tomto kraji byly po staletí zanedbávané. Na-
cházely  se  v  těch  nejzaostalejších  a  jen  těžko  do-
stupných  částech  východní  Evropy,  daleko  od  měst-
ských center. Nebyly tu ani školy, ani nemocnice, vzácně
bylo vidět dlážděnou cestu či most, nebyla tu zavedená
elektřina.  Lidé  žili  v  malých  usedlostech  stejným
způsobem,  jako  dřív  žili  jejich  pradědové  a  prabáby.

Vesničané se svářili  a bojovali mezi  sebou o právo na
řeky, lesy a jezera. Jediným zákonem, který tu platil, bylo
tradiční  právo  silnějšího  a  bohatšího  nad  slabším
a chudším. Jediné, co tyto lidi rozdělené na římské ka-
tolíky  a  pravoslavné  spojovalo,  byla  jejich  krajní  po-
věrčivost  a  bezpočet  nemocí,  které  trápily  je  i  jejich
zvířata. Byli nevědomí, suroví a krutí,  i když ne vlastní
volbou. Půda tu byla špatná a podnebí drsné. Řeky, ve
kterých  nebyly  skoro  žádné  ryby,  často  zaplavovaly
pastviny  a  pole,  která  se  pak  proměňovala  v  bažiny.
Rozlehlá  blata  a  močály  se  zakusovaly  do  kraje
a  v  hustých  lesích  se  tradičně  skrývaly  bandy  rebelů
a  psanců.  Německá  okupace  této  části  země  pouze
prohloubila  její  bídu  a  zaostalost.  Venkované  museli
odvádět velkou část své skrovné úrody nejen vojsku, ale
i partyzánům. Odmítnutí mohlo vést k trestním nájezdům
na  vesnice,  ze  kterých  pak  zůstávaly  jen  doutnající
rozvaliny. Žil jsem v Martině chalupě a čekal jsem, že si
pro mě  rodiče co nevidět přijedou. Brečet nepomáhalo
a  Marta  mému  fňukání  stejně  nevěnovala  pozornost.
Byla stará a chodila stále schýlená, jako kdyby se chtěla,
ale  nemohla  zlomit  v  pase.  Její  dlouhé  vlasy,  které  si
nikdy  nečesala,  se  zacuchávaly  a  zamotávaly  do  nes-
četných  silných  praménků,  které  se  nedaly  rozplést.
Říkala jim čertovské cůpky. Hnízdily v nich nedobré síly,
ty  je  stále  pevněji  stáčely  a  zacuchávaly  a  pozvolna
prohlubovaly stárnutí. Belhala se kolem opřená o suko-
vici a něco si pro sebe huhlala v  jazyce, kterému jsem
tak  docela  nerozuměl.  Její  drobná  seschlá  tvář  byla
zbrázděná vráskami a její červenohnědá kůže vypadala
jako  přepečené  jablko.  Zchřadlé  Martino  tělo  se  bez
přestání třáslo, jako kdyby jím cloumal nějaký vnitřní vítr,
a prsty jejích kostnatých rukou, s klouby zkřivenými ne-
mocí,  se  nikdy  nepřestávaly  chvět.  I Martina  hlava  na
dlouhém vyzáblém krku se bez ustání kývala na všech-
ny  strany.  Marta  měla  moc  špatné  oči.  Mhourala  do
světla  úzkými  štěrbinami  posazenými  pod  hustým
obočím.  Její  víčka  vypadala  jako  brázdy  v  hluboko
zorané  půdě.  Z  koutků  jí  vždy  tekly  slzy.  Putovaly  po
tváři vymletými kanálky dolů, aby se spojily se soplem,
který  jí  visel  u  nosu,  a  s  bublinkami  slin,  které  jí  tekly
z  úst.  Vypadala  jako  stará,  skrz  naskrz  prohnilá  zele-
nošedá  pýchavka,  čekající  na  poslední  závan  větru,
který z ní vyfoukne suchý černý prach. Zpočátku jsem se
jí  bál,  a  kdykoliv  se  ke  mně  blížila,  zavíral  jsem  oči.
Jediné, co jsem pak vnímal, byl pach jejího těla. Vždycky
spala v  tom, v čem chodila. Šaty byly podle ní  tou ne-
jlepší obranou proti četným chorobám, které by čerstvý
vzduch mohl přivát zvenku do místnosti. Marta tvrdila, že
člověk,  aby  byl  zdravý,  by  se  neměl  mýt  častěji  než
dvakrát do roka, o Vánocích a na Velikonoce, a i tehdy
jen zlehka, aniž by se přitom svlékal. Teplou vodu použí-
vala pouze tehdy, když chtěla svým křivým nohám ulevit
od četných kuřích ok, puchýřů a vrostlých nehtů. 

Rozhovor s autorem na následující straně
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Jsem spisovatel, který píše pro určitou vrstvu
čtenářů ve Spojených státech. Jsou to ti, kteří
sledují v průměru sedm a půl hodiny vícekanálové
televize denně. Věci, které píšu, nejsou učeny něko-
lika jedincům, kteří byli vychováni na psychoana-
lýze, ale pro ty, kteří jsou ochotni přijmout nový
vztah mezi čtenářem a autorem. 

O fotografování 
Začal jsem s akty, protože jsem se zajímal o architekturu
těla, a v architektuře mě zajímala krajina za války. Na
jedné straně bylo tělo, jako místo, odkud pochází život,
na druhé straně celá řada zřícenin. „válka z války“,  tak
jsem pojmenoval spálené, zničené budovy. Kromě toho
jsem ukázal ulice jako divadlo, kde každý chodí určitým
způsobem, stejně jako na jevišti. Ale neuniklo mi ani
soukromí ulice, protože tam můžeme být sami sebou 
a nikdo se o nás nezajímá. 
Děti, které si „hrály“ mezi zříceninami v mých
nejčasnějších fotografiích, mohly být klidně ilus-
tracemi pro Nabarvené ptáče. (prvně publikováno 
v roce 1965). 
Vzpomínám, jak jsem si za penny koupil filmy. Nega-
tivy jsem vyvolával ve své báječné „temné komoře“,
která se nacházela v chodbě, spojené s několika
byty. Mohl jsem začít pracovat až po půlnoci, když
jsem si byl jistý, že už všichni spí.
Jak ve fotografii, tak i v literární tvorbě, jsem se sna-
žil vytvořit nový typ výrazu, ve kterém obsah není
důležitější než forma. Proto dávám čtenáři mých
knih, stejně jako divákovi mých fotografií, dostatek
prostoru ke stimulaci jeho představivosti. Na mých
fotografiích je zřejmé, že v okamžiku, kdy jsem stiskl
spoušť, není žádná póza. Chtěl jsem splnit dvě věci:
udržet si odstup od předmětu a položit otázku, proč
objekt má stále o mě zájem. V próze je to stejné.

Při psaní 
Pro to, abych psal v angličtině, jsem měl tisíce důvodů.
Kdybych psal v polštině, tak by to můj román Nabarvené
ptáče příliš lokalizovalo. Nemluvě o pokušení hledat
smyšlené postavy někde v polské realitě. Místo toho
jsem chtěl, abych si zachoval od onoho bezejmenného
chlapce co největší odstup. Mým záměrem bylo napsat
jakousi univerzální tragédii, která se mohla odehrát kde-
koli. 
Ironií mého literárního osudu, nebo snad trest za snahu
najít literární univerzalitu, je, že dnes (v roce 1989) se
dveře Polska, které byly od roku 1957 uzavřeny, se
otevřely a mé romány překládají do rodného jazyka. Ale
spisovatel jako já dosud „existoval“ pouze v angličtině 
a neměl vlastní hlas a identitu polského autora. Co
kdybych podlehl pokušení a jednoho dne se rozhodl na-
psat, byť jen zlomek, Nabarveného ptáčete v polštině.
Bylo by zajímavé vidět, jak ještě dovedu použít svůj rod-
ný jazyk při převyprávění díla, které jsem napsal v an-
gličtině a které také bylo z angličtiny přeloženo.

Poslední rozhovor 
Uskutečnil se 10. dubna 1991 v bytě Jerzyho
Kosinského na 57. ulici v New Yorku, tři týdny před
jeho smrtí. Rozhovor se většinou týkal Kosinskeho
záměru podpořit polsko – americké vztahy v ban-
kovnictví a jeho závěr jakoby předznamenal i Kosin-
ského poslední dny života.

O historii se zajímám, abych z ní načerpal uložené
zkušenosti. Když jdu spát, vzpomínám na to, co můj otec
říkal – že člověk si nikdy nemůže být jistý, jestli se
probudí. Vzhledem k mému nynějšímu zdravotnímu sta-
vu se to stává stává čím dál víc pravdivější.

(Ze zahraničních pramenů)
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Henry James ANGLICKÉ HODINY
Henrymu Jamesovi je v Anglii dobře, tak dobře, že ji poctil magií výřečnosti, v níž
svého času nenašel mezi Američany konkurenta. Při objevování krás země, kterou
coby odchovanec měšťanského New Yorku na sklonku života přijal za náhradní vlast,
se jeho bystrozrak uplatní nejen ve chvílích, kdy se fascinovaně zahledí na Londýn,
babylonskou podstatou děsivý a zároveň lákavý mumraj lidských typů. Jasnozřivě se
projeví i na vrcholcích majestátních útesů, na sedačce obyčejné lokálky, na chodbách
sirotčince nebo na výpravách, při nichž spisovatel z pozic vlažného křesťana glosuje
zdánlivě ustrnulý klid zdejších katedrálních městeček.

Stranou od projevů rodícího se masového turismu putuje autor pěšky, na bicyklu i ve
člunu za dávnou historií ostrovní velmoci, jelikož malebné trosky ohlodané zubem
času ho odedávna vábí nejvíc. Kráčí ve stopách kolegů Thackerayho, Dickense či
Scotta a všímá si pozůstatků „veselé Anglie“ ze Shakespearových dob. To dědictví je
přece patrné i nadále: v rozkochání pozdní viktoriánské éry, která se navzdory
útlocitně pěstěné uměřenosti tak ráda baví, zvlášť když se namane neděle, park,
neřkuli dostih v Derby. Angličan svého času vynašel způsob, jak pohodlně žít a sou-
časně si uhájit čest i svobodu volby – a o tom jednadvacet črt láskyplně ostřených
Jamesovou „dvojitě broušenou ironií“ vypovídá ze všeho nejvíc. 

Překlad Petra Martínková 

Vázaná, 448 stran, 329 Kč, ISBN: 978-80-7335-466-4, EAN: 9788073354664
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Rozhovor se konal v Lamb House, Rye, Sussex.
Červené cihly, mnoho oken. Čtyři schody vedou 
k bílým dveřím, skromný mosazný klepač, na zakle-
pání reaguje mladý muž. Je to Burgess Noakes,
Jamesův komorník. 
James (uvnitř): Noakes? Je to náš vyhlášený náv-
štěvník? 
Noakes: Ano, pane. Je to americká dáma z toho ča-
sopisu. 
James (přichází, v hlase je patrná úzkost): Slečna?
Raději bych  gentlemana. Odpusťte mi, drahá ma-
dam, pojďte dovnitř. Jdeme dál! Slečna Theodora
Bosanquetová, Jamesova písařka (spisovatelovy
křeče ho v posledních letech donutily diktovat), vy-
stupuje z místnosti za námi a nasazuje si klobouk 
a nasedá na Jamesovo jízdní kolo. James se usadil
před kachlovým krbem a pokynul návštěvnici, aby si
přisedla.

Zajímá mě Henrietta Stackpole, americká novinářka
zajímala se o váš román Portrét dámy. 
Čekal jsem, že se na ni zeptáte, Mohu říci, že ji 
s určitými korekcemi nosím stále v sobě. Ve skutečnosti,
drahá madam, mám na mysli spíše můj nešťastný zá-
žitek s vaší předchůdkyní, americkou novinářkou za-
stupující New York Herald. Dělala se mnou rozhovor
během mého amerického putování v roce 1904. Byla
velice úporná, ale z počátku zdvořilá. Rychle si však
povšimla mé nejistoty a zmatenosti a prohlásila, že
žádné otázky pro ni nejsou tabu, že má právo, jako
svobodný občan mé rodné země, aby se ptala na
všechno, co čtenáře může zajímat. Varoval jsem ji, 
a stejně tak varuji i vás, madam. Každý máme svá tajem-
ství. Vaše řemeslo nemusí vždycky sloužit člověku...
Znamená to, že mi hodláte bránit, abych vám poklá-
dala otázky?  
Vážená paní, to ne, jenom odmítám odpovídat na to, co
by mě poškozovalo... Tak se ptejte.
Bráníte si své soukromí. Z toho důvodu zřejmě i li-
kvidujete mnohé dokumenty. Když vaše nebohá
sestra Alice zemřela, její společnice Katharine Lo-
ringová, vám a vašemu bratrovi předala kopie Alicina
deníku. Vy jste ale svůj exemplář spálil.
Ach, nebylo nutné všechno prezentovat. Přišlo mi to
vulgární. Bylo tam spousty jmen osobností, zazname-
nány jejich výroky. Nebylo v ničím zájmu, aby se deníky
dostaly na veřejnost.
V roce 1909 jste na zahradě spálil tisíce dopisů, které
vám poslali vaši oddaní příznivci, mnozí z nich byli
vaši přátelé. A o šest let později jste obětoval ohni
ještě mnohem více dokumentů. Trvalo vám to týden,
než jste skončili. Tím jste svým životopiscům značně
zkomplikoval práci. Nechtěl jste tím zakrýt sku-
tečnost, že jste gay?

Opravdu, prožil jsem třeba nádherné hodiny s Tur-
geněvem v Paříži. Nebo úžasně jsem prožíval intimnost
londýnského krbu v zimě, u něhož se scházel reformní
klub, nebo večeře s milými dámami v nějakém velkém
venkovském domě, to všechno přinášelo nezapome-
nutelné zážitky... Že jsem se tam setkal s někým, kdo byl
gay, to je velmi pravděpodobné... 
Myslím, že jste miloval muže. 
Vybral jsem si jednoho, drahého Jonathana Sturga,  stále
ve mně, dalo by se říci nekontrolovatelně, rezonuje. Na
chvíle s ním v Lamb House se nedá zapomenout. 
Jeden z vašich nejodvážnějších životopisců se
domnívá, že na jaře roku 1865 jste ve své ložnici 
v Cambridgi – to je Cambridge v Massachusetts –
prožil iniciační premiéru, jak jste to nazval ve svém
časopise. Mělo se to odehrát v náručí Olivera Wen-
della Holmesa, mladého soudce Nejvyššího soudu
Spojených států. 
Má milá dámo... 
A co váš vynikající vztah s Jocelyn Perssem? Dobře
vypadající třicetiletý anglo–iršan, synovec lady Gre-
goryové, vám bylo šedesát. A pak se objevil Hendrik
Andersen, ten velký hezký norský sochař ...
Andersenovy plastiky, ty monstrózně obrovské oteklé
věci. Změňme téma...
Nám v 21. století přijde všechno, o čem jsme hovo-
řili, normální. Není třeba se nad tím pozastavovat. 
Navíc jste ve svém životě měl i krásné vztahy s že-
nami. Řekněte nám nyní, jak to bylo s vaším divadel-
ním selháním?
Bylo to nedorozumění, někteří nadšeně vyvolávali mé
jméno, jiní mě podrobili zdrcující kritice. Ale George
Bernard Shaw, který byl v publiku jako recenzent, mě
chválil a bojoval za mě. Stejně tak třeba Edith Wharton. 

V roce 2005 publikoval lite-
rární časopis Threepenny
Review fiktivní rozhovor,
v němž Cynthia Ozicková
barvitě a s humorem vylíčila
svou „návštěvu“ u Henryho
Jamese.  

(Kráceno, upraveno, DENÍK KNIHY)
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Peter C. Brown
NAuč se to!

Jak se s pomocí vědy efektivněji učit 
a více si pamatovat

Kniha Nauč se to! vám přináší návod, jak se
efektivně porvat s učením a pamatováním si – 

a pokud jste pedagog nebo lektor, tak i s tím, jak
svoje znalosti předávat co nejúčinněji. schválně,

vzpomenete si, kdy vám naposledy někdo radil s tím,
jak se vlastně učit? A kolik vám tehdy bylo?

Většina z nás používá při studiu zastaralé kontrapro-
duktivní metody. Díky novým poznatkům psychologie
a dalších věd přišel čas se jich zbavit.
Nejrozšířenější postupy, jako je podtrhávání v textu 
a jeho biflování, v nás sice vyvolávají dojem, že jsme
si látku výborně osvojili, ale už po krátké době z ní
umíme pouhý zlomek. Hlouběji a trvaleji si ji osvojíme
díky postupům, které nejsou příliš intuitivní. Jde třeba
o přerušované učení (při němž látku pozapomeneme 
a poté se ji pokoušíme vybavit), generování (snahu
vyřešit úkol předtím, než se dozvíme řešení) nebo pro-
kládané učení (při kterém se nesnažíme jedno téma
dokonale zvládnout naráz, ale záměrně ho střídáme 
s jinými). své rady autoři opírají o věrohodné vědecké
studie a dokumentují je na pozoruhodných životních
příbězích.                    ukázka z knihy na další straně

https://www.melvil.cz/kniha-nauc-se-to/Zakoupit můžete zde

Mark A. McDaniel

Peter C. BrownHenry L. Roediger III

Překladatel: Eva Nevrlá

Brožovaná, 280 stran, 269 Kč, 
ISBN: 978-80-7555-030-9
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Stalo se to v počátcích jeho kariéry pilota. Matt Brown
řídil dvoumotorovou Cessnu z Harlingenu v Texasu
směrem na severovýchod, když si všiml, že mu v pra-
vém motoru klesl tlak oleje.
Byl sám a letěl nocí ve výšce tří tisíc metrů. Šlo o urgent-
ní zásilku. Mířil do továrny v Kentucky, kde museli za-
stavit výrobní linku a čekali na dodávku dílů.
Snížil výšku a stále sledoval kontrolku oleje. Doufal, že
se mu podaří doletět až na místo mezipřistání v Loui-
sianě, kde plánoval doplnění paliva. Tam by mohl dát
motor do pořádku. Matt se v pístových motorech vrtal od
doby, kdy byl dost velký, aby udržel v ruce hasák. Věděl,
že má problém. V duchu si prošel kontrolní seznam 
a ujasnil si možnosti. Nechá-li tlak oleje klesnout příliš
nízko, riskuje zadření motoru. Jak daleko ještě může do-
letět, než ho bude muset vypnout? Co se stane, až to
udělá? Jistě, ztratil by vztlak na pravé straně, ale doká-
zal by se udržet s letounem ve vzduchu? Zopakoval si
tolerance u Cessny 401, které se kdysi naučil na-
zpaměť. Při plném nákladu je s jedním motorem nejlepší
zpomalit sestup. On ale vezl jen lehký náklad a spo-

třeboval už většinu paliva. A tak skomírající pravý motor
vypnul, upravil polohu vrtule tak, aby zredukoval aero-
dynamický odpor, zvýšil výkon na levém motoru, letěl 
s obrácenou směrovkou a takto se pomalu vlekl dalších
patnáct kilometrů k místu plánované zastávky. Pečlivě si
promyslel přistávací manévr. Sestupoval širokým oblou-
kem zleva – z jednoduchého, ale podstatného důvodu.
Bez motoru na pravé straně mu pouze přistávání oblou-
kem zleva poskytovalo vztlak potřebný pro srovnání
letadla při dosedu.
Pro většinu z nás není nutné, abychom jednotlivým úko-
nům, které Matt provedl, rozuměli – ale on jim určitě
rozumět musel. Na jeho schopnosti dostat se z průšvihu
jsme chtěli názorně ukázat, co máme na mysli, když 
v knize mluvíme o učení: máme na mysli osvojení
znalostí a dovedností a rovněž schopnost je v budoucnu
vyvolat pohotově z paměti v případě problému nebo pří-
ležitosti.
Existuje několik pevně daných aspektů učení, na kter-
ých se zřejmě všichni shodneme.
Za prvé: aby učení bylo užitečné, vyžaduje zapamatová-
ní. Neboli když se něco naučíme, chceme to mít v pa-
měti i později, až to budeme potřebovat.
Za druhé: učení a pamatování si potřebujeme v průběhu
celého života. Nemůžeme absolvovat střední školu bez
získání jisté úrovně znalostí rodného jazyka, matema-
tiky, přírodních a společenských věd. Chceme-li postu-
povat v práci, musíme zvládnout odborné znalosti a také
složitou komunikaci s kolegy. V důchodu se pouštíme do
nových koníčků. Ve stáří se stěhujeme do skromnějšího
bydlení a opět je nutno se umět přizpůsobit. Jde-li vám
učení dobře, budete mít v životě výhodu.
Za třetí: učení (schopnost se učit) je osvojená dovednost
a nejúčinnější studijní metody bývají často v rozporu 
s tím, co nám radí naše intuice.
S posledním bodem možná nesouhlasíte, ale doufáme,
že vás přesvědčíme.
Níže uvádíme v podobě prostého seznamu několik zá-
kladníchtvrzení na podporu našeho stanoviska. 
V náslekapitolách se pak budeme jednotlivými principy
zabývat podrobněji.
Učení přináší trvalejší výsledky, pokud při něm vědomě
vynakládáme úsilí. Učení, které je snadné, je jako psaní
do písku: dnes tu je, zítra je pryč.
Při hodnocení, zda nám učení jde, nebo nejde (kdy se
učíme dobře a kdy ne), jsme sami sobě špatnými soud-
ci. Když nám jde učení ztuha, pomalu a připadá nám
neproduktivní, máme tendenci uchylovat se k metodám,
které nám připadají účinnější. Jenže si neuvědomíme,
že přínosy těchto metod bývají jen dočasné. Obecně
patří k nejčastěji používaným studijním metodám opě-
tovné čtení textu a učení celé látky naráz (lidově řečeno
biflování). Ale právě tyto metody jsou nejméně efektivní.
Učením naráz máme na mysli klasické učení, kdy
procházíme učivo a opakujeme si ho stále dokola 
s cílem vrýt si ho v omezeném čase do paměti.
Například když se biflujeme na zkoušku. ...



Mary Roachová
Mozky pRo aRMádu:
pozoruhodný svět vojenské vědy
Jak to udělat, aby lidské bytosti i v extrémních podmínkách války
zůstaly živé, bdělé, příčetné, zdravé  a neprolezlé parazity?
Tato pozoruhodná kniha seznamuje čtenáře se světem vojenské vědy a s vědci,
kteří bojují proti jedněm z nejúkladnějších nepřátel dnešních vojáků – panice,
vyčerpání, vedru nebo třeba hluku. 

V rámci zkoumání poškození sluchu a jeho vlivu na bojové schopnosti uskakuje
autorka nepřátelské palbě po boku paintballového týmu amerických mariňáků.
Vypravuje se do módního návrhářského studia armádní výzkumné základny 
v Naticku, aby se dozvěděla, proč zipy představují pro odstřelovače problém.
Navštíví někdejší filmové studio, kde si budoucí medici cvičí ošetřování bojových
ranění na hercích s amputovanými končetinami. 

odpovídá na otázky, 
které v žádné jiné knize věnované vojenství nenajdete: 

n proč se výzkumná agentura daRpa zajímá o kachny? 
n V čem svatební šaty připomínají pyrotechnický oblek? 
n proč jsou pro námořníky nebezpečnější krevety než žraloci? 

Mary Roachová vás zavede na exkurzi, 
po které už se na dnešní vojenství 

nikdy nebudete dívat stejně!
Vázaná, 272 stran, 330 kč, ISBN: 978-80-7252-699-4
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Už možná v oblasti legend jsou zprávy o zázračném
působení červů na hojení zranění během první svě-
tové války...
To není legenda, je to skutečnost. Červi se za první
světové války hojně používali k čištění a hojení ran. 
V první linii na frontě působil s francouzskými expe-
dičními silami lékař William Baer. Všiml si, že několik
jeho pacientů  zraněných na nohou a na genitáliích,
kteří čekali na ošetření i déle než týden, mají rány plné
červů. Působilo to odporně. Teprve, když jim rány vy-
čistili, s překvapením sanitáři zjistili, že se zranění hojí,
že roste nová tkáň. 
Červi se živili mrtvou tkání a tím vlastně podporovali
hojení, protože nekrotická tkáň léčení blokuje. Zdálo
se, že červi také brání infekci, a to byl rovněž mimo-
řádný objev. A William Baer o několik let později, už 
v civilním životě, o tom přemýšlel a pokračoval v expe-
rimentech. Léčil tak děti  s infekcemi kostí – a úspěšně.  
Takovouto metodu nezavrhuje ani moderní medicína.

To jsme se podívali do historie, ale vy píšete i o fu-
turistických projektech.
Ano. Hodně jsem studovala články o tom, jak by se
dalo změnit lidské tělo, abyste vytvořili efektivnějšího
vojáka. Třeba mu naoperovat žábry pro plavání pod
vodou nebo změnit mozek tak, aby jedna jeho část
spala a druhá byla v bdělém stavu.  Do základního vý-
zkumu jde spousta peněz, ale zatím všechno zůstává
jen na papíře. Strašně ráda bych navštívila  laboratoř,
kde už mají nějaké výsledky a sama to viděla a zažila. 
Ale v mnoha oborech už výsledky jsou...
V knize mluvím třeba o transplantacích, zejména 
o transplantacích penisu. K první takové transplantaci
došlo nedávno ve Spojených státech, ale tu provedl jiný
tým lékařů, než s kterým jsem byla ve spojení já. 
Udržovala jsem kontakt s doktorem Rickem Redettem
z nemocnici Johns Hopkins. Mají vybraného pacienta.
Je to veterán. Nemohu si vzpomenout, jestli z  Afghá-
nistánu nebo Iráku – pravděpodobně z Afghánistánu.
Takže mají příjemce, ale nemají dárce. Zatím se nikdo
vhodný nenašel, ale jsou připraveni. 
Bavili jste se také o transpantaci celého těla... 
To je velmi náročné. V podstatě byste nebral jen jeden
orgán nebo jednu končetinu, ale vezmete celé tělo 
a dáte ho někomu jinému. Velice zjednodušeně řečeno
při transplantaci penisu se připojují dva hlavní nervy,
nebo při transplantaci končetin periferní nervy. Je to
jako telefonní kabel.  Ale u spinálních nervů nebo  oč-
ních,  je analogie spíše s počítačovým systémem. Je to
příliš složité. Navíc platí, že čím více různých druhů
tkání se transplantuje,  tím více příležitostí má imunitní
systém je odmítnout. Při transplantaci rukou a obličeje
existuje mnohem víc problémů s odmítnutím než třeba
s játry. Spojení celého těla je tak už, myslím, za hrani-
cemi současného vnímání.
Vaše knihy nepostrádají humor. 
Najdeme ho i v této? 
Závisí to na materiálu. V této knize
se toho moc veselého nenabízí.
Snad jen kapitola o tzv. „zápachové
bombě“ by mohla vyvolat úsměv.
Pokouším se také bavit sama sebe
v momentech, když si připadám ja-
ko bezradný outsider objevující
svět, který dosud neznal. A někdy
jsou to poznámky pod čarou.Ty pří-
mo nesouvisejí s vyprávěním a mo-
hou být vtipné.                      (Ze zahraničních pramenů)

Spisovatelka populárně vědeckých knih Mary
Roachová je známá tím, že se nezastaví před žád-
ným problémem a snaží se ho popsat do posledního
detailu. Výzkumu zasvětila celý svůj život. „Jsem 
v pohodě jenom, když uspokojím svoji zvědavost.“ 
A právě ta ji přinutila věnovat se v předchozích kni-
hách anatomii, sexu a otázkám trávení. Nyní v knize
Mozky pro armádu zkoumá vědu o boji – konkrétně
odkrývá některé vědecké poznatky, které pomáhají
čelit infekcím po zranění a zlepšují šance, že vojáci
vydrží vedro pouště a přežijí výbuchy.

Jak lze vyvinout bombu? A proč je tak
těžké provést transplantaci celého těla?
To jsou jen některé z fascinujících otázek
Mary Roachové v její nové knize Mozky
pro armádu...



John Gray
MArS A VENušE: 
vztahy v dnešním globálním světě
Je to již více než dvacet let, co John Gray napsal knihu Muži jsou z Marsu a ženy
z  Venuše. Knihu, jež pomohla párům po celém světě prohloubit jejich intimitu
a oživit milostné životy. ukázalo se, že muži a ženy spolu komunikují tak rozdílným
způsobem, že by mohli být z  různých planet. Miliony lidí se díky němu naučily
porozumět a mluvit jazykem toho druhého, což přispělo k záchraně mnoha vztahů.
Ale svět se změnil.
V současné době je daleko komplikovanější definovat, co to vlastně znamená být
muž nebo žena. Mnoho mužů i žen opustilo letité zaběhnuté stereotypy a objevili
svou skutečnou přirozenost – což má velký vliv na dnešní partnerské vztahy.
Nejnovější kniha Johna Graye nabízí moderní pohled na otázky a problémy, které
jsou klíčem zdravých vztahů. role mužů a žen se dramaticky mění a tato kniha
vám pomůže s orientací ve vztazích moderního, globálního světa prostřednictvím
příkladů ze života a jednoduchých cvičení. 
Možná pochopíte, že váš partner je vám bližší než tušíte. 

Vázaná 376 stran, 349 Kč, ISBN: 978-80-7390-712-9, EAN: 9788073907129 
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Jak jste přišel na nápad použít Mars a Venuši 
k pochopení rozdílů mezi mužem a ženou? 
Asi před dvaceti lety, když jsem pracoval jako manžel-
ský poradce, jsem zjistil, že jedním z největších pro-
blémů, s nimiž se páry potýkaly, bylo překvapení, že
každý je úplně jiný. V té době bylo politicky proble-
matické upozorňovat na rozdíly mezi mužem a ženou.
Když jsme však hledali rovnost mezi pohlavími,  udě-
lali jsme chybu v tom, že jsme si neuvědomili, že
rovnost podmiňuje stejnost.  Ale výzkumy i z té doby
dokazovaly,  že jsme jiní, že rozdíly mezi pohlavími
jsou velmi významné. Ve své poradenské praxi, když
jsem vysvětlil rozdíly mezi muži a ženami na příkladu
Marsu a Venuše, se výsledky dostavily okamžitě.
Mluvílo se o zázracích! Lidé, kteří byli na cestě k roz-
vodu, se nyní znovu šťastně oženili. Po pěti nebo še-
sti zasedáních mě už nepotřebovali. Začal jsem o tom
přednášet a psát a mnoho lidí to doslova milovalo. 
Brali lidé vaši teorii bez výhrad?
Byla tu menšina, která se na mě zlobila a má dopo-
ručení bagatelizovala. Takoví lidé mě třeba nazývali
sexistou,  že prý tvrdím, aby ženy chodily doma bosé
a byly permanentně těhotné, to že je jejich role. Já to
ale nikdy neřekl a ani by mě to nenapadlo.  
Přemýšlím o tom, kde jste se inspiroval: mužský
obraz z Marsu a ženský obraz z Venuše, našel jste
něco podobného v mytologii?
Je to mnohem jednodušší. Chtěl jsem svoji přednášku
odlehčit a vzpomněl si na film o ET.  Řekl jsem: „Před-
stavte si svého manžela jako ET!“ Všechny ženy se
začaly smát. „Je z Marsu!“ A smích už byl doslova hu-
rónský. Pak už jsem humorně mluvil o našich roz-
dílech, a ono to fungovalo. Moje myšlenky zachránily
miliony manželství a zvýšily respekt mezi muži a že-
nami. 
Jsou rozdíly mezi pohlavími tak důležité? 
Na pochopení rozdílů mezi pohlavími závisí kvalita
vztahu mezi mužem a ženou. Pokud je nepřijmete,
máte při první příležitosti tendenci si myslet: „Ó, něco
s tebou je špatně“. Mnoho žen si přemýšlelo: „On
nechce mluvit o svých pocitech. Co je s ním?" A uči-
nily podle nich jediný možný závěr: potřebuje terapeu-
ta. Ale on si chtěl třeba jenom zahrát basketbal. 
Některé pocity žena u muže nepochopí, a stejné platí
i obráceně.  Chlapci se mohou mezi sebou poprat, 
a zůstanou dobrými přáteli, zatímco dívky se spolu
znepřátelí navždy i kvůli malicherným důvodům. Sou-
visí to s tím, že obě pohlaví různě zpracovávají stres.
A to je důležité pochopit, protože pak jsme schopni

respektovat potřeby partnera. Například, že-
na říká: „Potřebuji, abys mě poslouchal.“ 

A muž neví, o čem to mluví. Myslí si, že poslouchá až
dost, protože reaguje a předkládá své soudy a na-
vrhuje řešení. Ale na to žena nečeká. Chce, aby pa-
rtner mlčel a v tichosti ji vyslechl, dokud neskončí.
Partneři by si vzájemně dali mnohem víc, kdyby se
naučili si porozumět. Bez toho vytváříme jen větší 
a větší problémy.
Myslíte si, že máme víc společného, než rozdíl-
ného?  
Ano, samozřejmě. Záleží jenom na tom, abychom
rozdíly, které jsou nám dané, pozitivně chápali. Zlepší
nám to i vzájemné vztahy. (Ze zahraničních pramenů)

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

KNIHY OMEGA vydávají

John Gray, americký autor knih o lidských vztazích
a osobním růstu, se narodil v Houstonu (Texas) roku
1951. Žil devět let jako hinduistický mnich ve Švý-
carsku a studoval s Maharishi Mahesh Yogi. Studium
završil magisterským titulem od Maharishi European
Research University. Později získal doktorát z psycho-
logie na Columbia Pacific University.
Proslul  svým bestsellerem Muži jsou z Marsu, ženy
z Venuše, kterého bylo prodáno 8 miliónů výtisků po
celém světě. Jeho knihy byly přeloženy do 37 jazyků.

Rozdíly musíme pochopit



Laura Lindstedtová 
OneirOn
Sedm žen, každá z jiné země. V posmrtném
meziprostoru, odkud se nedá dostat jinak
než prostřednictvím slov, skrze vyprávění.
Performerka Shlomith z new Yorku, účetní
Polina z Moskvy, chudá Brazilka rosa
imaculada, těhotná nóbl dáma nina z Mar-
seille, Holanďanka Wlbgis s rakovinou
hrtanu, Maimuna ze Senegalu snící o kari-
éře modelky a teenagerka Ulrike ze Salz-
burgu se ocitnou kdesi v bílém prázdném
prostoru. Čas, jak ho známe, přestává
existovat. Tělesné potřeby pomalu vyhasí-
nají. Jako první přijdou ženy o schopnost
cítit bolest i vzrušení, brzy se nemohou do-
týkat a postupně přestávají cítit i vlastní
tělo. Co se stalo? Co je jejich osudem? 

Překlad: Barbora Musilová Špronglová

Vázaná, 392 stran, 398 Kč, 
eAn: 9788025721926

https://www.kosmas.cz/knihy/219583/oneiron/

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

Zakoupit můžete zde



Danse macabre
Představte si, že jste poloslepí. Minus jedenáct dioptrií.
Představte si potemnělou vyšetřovnu očního lékaře.
Sedíte v pohodlném koženém křesle a strachujete se, že
ztratíte zrak úplně. Své staré brýle jste opatrně odložili
na stůl. Jejich plastové obroučky, před deseti lety elek-
tricky modré, jsou odřené. Jednu nožičku už jste při-
lepovali páskou, pásku jste nabarvili fixem namodro.
Rok za rokem jste raději špatně viděli, než abyste se
dozvěděli, jaký je skutečný stav vašeho zraku. Odmítali
jste myšlenku návštěvy očního lékaře, stejně jako jiní
lidé odkládají návštěvu zubaře. Znáte takové. Páchne
jim z úst, čehož jsou si sami vědomi, takže vždycky tak
trochu mumlají do země. Když k nim někdo přistoupí
příliš blízko, oni udělají krok dozadu. Vy jste zase odklá-
dali vyšetření zraku. Rok za rokem se kvůli tomu chová-
te podivněji, jste stále roztěkanější a tím si to vysvě-
tlujete. Jakmile se na horizontu objeví cosi podobného
člověku, sklopíte zrak k zemi, pro jistotu. Přátelé hrají tu
hru s vámi a říkají: Zase se vznášíš v oblacích? Haló, je
někdo doma? Mávají vám rukou přímo před očima, jako
by ometali sníh z předního skla auta. Zasmějete se a vy-
právíte, co vás trápí tentokrát. Samozřejmě lžete. Aspoň
trochu. Popisujete věci detailněji, než je zapotřebí.
Nechcete vzpomínat na to, že skutečnost není mlha,
souvislé šero a tápání, ale strašlivý jas. Nechcete při-
znat, že jste viděni, ale nevidíte, nevidíte teď a možná
neuvidíte už nikdy. Jste vyděšení. Bojíte se, že světu

dojdou síly čoček, půllitry, minusy. Že vám příště nabíd-
nou bílou hůl, doporučí pořídit si vodicího psa, do kou-
pelny mluvicí váhu, k počítači přelepky na klávesnici…
Na takové věci teď ale nemyslete. Soustřeďte se na
představu potemnělé vyšetřovny, zadní část té šeré
místnosti, bílou tabuli na bílé osvětlené zdi. Je to přesně
taková ta starodávná tabule, jaké už nikde nemají. Na
tabuli jsou písmena E, která se natáčejí čtyřmi různými
směry. Písmena, která teď nevidíte. Oční lékař začne
zasouvat čočky do přístroje, jejž vám posadil na kořen
nosu. Minus jedenáct dioptrií a vidíte stejně jako se
svými brýlemi. Rozmazaně, jakž takž, tak, že si jen stěží
dokážete poradit. Jasně rozpoznáte jen vrchní řadu
písmen E: už poslední písmeno druhé řady vám dělá
problémy. Srdce vám buší hrůzou, ale jen ho nechte
bušit. Soustřeďte své myšlenky na tuto krátkou chvíli, jež
trvá jen okamžik, protože právě tuto chvíli si musíte umět
představit. Jak vám oční lékař zostřuje zrak, čočku po
čočce. Přesuňte svůj pohled na malinkatá písmena
velikosti mravenců na spodním okraji tabule. Jakmile se
přestanete bát a necháte čas zpomalit, věci se dají do
pohybu. Čočky už nejsou potřeba, vytoužené ostrosti již
dosáhly: malí tvorové se rozpohybovali. Kroutí se, tře-
sou se a škubou sebou jako kousek černé niti na příliš
čisté podlaze. Jako kdysi v dětství. Pamatujete? Zavěsili
jste se vzhůru nohama za opěradlo křesla, krev vám
natekla do hlavy, cítili jste tlak v očích a upřeně jste zírali
na kousek niti. Potom se ten černý had roztančil. Měl
svůj vlastní rytmus, neomylně opakoval stejný vzorec.
Bylo to kouzlo očí, kouzlo sítnice. Teď sedíte na po-
hodlné, příjemně měkké sedačce, na které se tíživý pocit
konečně vytrácí. Film začíná, bílé plátno se zaplní svět-
lem ještě předtím, než se film roztočí. Tentokrát však
plátno nepokrývá výlučně světlo, jelikož se na objektivu
promítačky zachytil nepořádek. Smítka se třepotají
v poryvu větráku. Z dlouhé chvíle je počítáte. Je jich
šest. Chloupky z promítačových kloubů? Chlupy z jeho
rukou? Teď ale nepřemýšlejte o mužích. Upřeně se
zadívejte na jasně bílé plátno a na těch šest smítek na
něm. Dotřepotala se dostatečně blízko a je to skutečně
tak: každé z nich je žena. Už to nejsou žádná tenká smít-
ka, i když jedna z žen, ta uprostřed, je příšerně hubená.
Kráčí kousek před ostatními, jako první z hejna tažných
ptáků. Žena s mohutnou kudrnatou kšticí kaštanových
vlasů se pohupuje, vzdušně kráčí prostorem, kolébavý-
mi kroky po ničem. Za ní jde pět žen, dvě nalevo, tři na-
pravo. Nakračují ve vzduchu, jako by šlapaly vodu,
trochu těžkopádně, tedy až na jednu z nich – ta jako by
tančila. Je snadné odlišit jednu od druhé. Vlevo se hou-
pají veliká prsa, jež se nemohou vejít do purpurového
trička s límečkem, přestože čtyři knoflíky z pěti jsou
rozepnuté. Prsa patří robustní mulatce, která má právě
teď prázdný pohled, tvář úplně bez výrazu. Vedle mu-
latky cupitá ohromný pupek; těhotná blondýna v černém
tričku a tyrkysových kalhotách. Sálá z ní prosperita
a finanční zajištění...

Distribuuje: Kosmas, Za Halami  877, 252 62 Horoměřice,  tel.: 226 519 383,  
e-mail: odbyt@kosmas.cz , internet. knihkupectví: www.kosmas.cz
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Peter Tremayne
ÚDOLÍ STÍNU
V této historické detektivce se vracíme do
šestého příběhu série, kde se sestra
Fidelma provázená věrným Eadulfem na
pokyn svého královského bratra vydává na
cestu do vzdáleného „Zapovězeného údo-
lí” obývaného starým pohanským klanem,
aby s tamním náčelníkem vyjednala pod-
mínky vybudování křesťanského kostela 
a školy. Téměř u cíle své cesty nalézají ale
oba poutníci strašlivý výjev – rituální kruh
sestavený ze třiatřiceti nahých těl zavraž-
děných mladíků.
Fidelma ví, že jako advokátka irského prá-
va má za povinnost hrůzné vraždy vyšetřit,
ale po příchodu do samotného údolí pocho-
pí, že její úkol nebude vůbec snadný. 
V tamním klanu má hlavní slovo pohanský
náčelník Laisre a jeho druid a místní se ne-
tají nepřátelstvím ke králově křesťanské
vyslankyni. Když posléze dojde k dalším
vraždám, sama Fidelma je neprávem uvěz-
něna a musí bojovat o vlastní svobodu. 
A postupně se ukáže, že v jejích rukách le-
ží nejen odhalení pachatele rituálních
vražd, ale také osud celého království její-
ho bratra.
Vázaná, 336 stran, 298 Kč, 
EAN: 9788074295287

Zakoupit můžete zde

Peter Tremayne, vlastním jménem Peter Berresford
Ellis, se narodil 10. března 1943 v anglickém Coventry
ve Warwickshire, kde je možné doložit rodinu Ellisových
až do roku 1228. Jeho matka pocházela ze staré
sussexské rodiny saského původu, kde je možné
vystopovat čtrnáct předchozích generací. Není proto
divu, že se vzhledem ke svým irským, skotským,
velšským a bretonským předkům zaměřil na studium

Keltů a keltské kultury. Tento obor vystudoval, ale rozhodl se pro novinářskou profesi. Své akademické
vzdělání využil ve svých populárněvědných pracích, stejně jako v beletrii. Peter Tremayne je pozoruhodný
autor už tím, jak zdánlivě protichůdné zájmy se obrážejí v jeho dílech. Jeho práce odborné – příkladně 
o Keltech v Itálii a v Řecku, o postavení keltských žen, irské mytologii, keltské mytologii a další – a biografie
literátů, kteří jej zaujali, spolu s beletrií v žánru fantasy a historickými romány vypovídají o spisovateli vskutku
plodném, o autorovi nevídaného záběru. Dosud vydal 77 knih, 60 povídek a kromě toho publikoval četné
přednášky a uveřejnil nepočítaně novinových článků. Pod pseudonymem Peter Tremayne vydal 37 knih, 
z nichž právě detektivní příběhy o sestře Fidelmě, v nichž využil svých znalostí staroirského práva, mu
vynesly velkou popularitu. Jeho díla vycházejí ve více než dvaceti jazycích a příběhy o nápadité sestře
Fidelmě jistě zaujmou i české čtenáře.

Ukázka z knihy 
na následující straněhttp://www.ivysehrad.cz/kniha/udoli-stinu/
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Mladík uběhl k jezeru sotva pár kroků, ale pak pochopil
marnost svého snažení, věděl, že se nemá kde ukrýt.
Břehy lemovalo jen pár zakrslých keříků, nic jiného v
dosahu nebylo. Jezírko už celé věky sloužilo zvěři z
okolí za napajedlo, takže tam nerostla ani vysoká
tráva, natož keře. Generace zvířat spásly veškerou
zeleň do kratičkého strniště. Bylo vyloučené nalézt tam
útočiště.
Mladík vydal zvláštní zvuk, jakési vyděšené zakňu-
čení, zastavil se a prosebně pozvedl ruce. Potom se
obrátil stranou a pohlédl ke stráni, kde dosud
postávala v netečné póze horská koza. V zoufalství se
vrhl směrem k ní a začal se s námahou škrábat do
vrchu. V tu chvíli ale zakopl o roztržený lem hábitu 
a udeřil sebou o zem; tím ze sebe vyrazil i poslední
zbytky dechu.
A právě v tu chvíli se z lesa na otevřené prostranství 
u jezera vynořili první z jeho pronásledovatelů.
Byli to tři muži a každý držel v ruce vodítko, na jehož
konci byl urostlý mastiff. Všichni tři psi táhli a snažili se
svým vodičům vytrhnout, z otevřených tlam jim kapaly
sliny a vzrušeně štěkali, když už měli svou kořist na
dohled. Trojice se rozdělila do malé rojnice, ale mladík

byl natolik vyčerpaný, že se ani ne-pokoušel o útěk.
Opřel se o loket a napůl ležel, napůl seděl, když se 
k němu přiblížili, a jen lapal po dechu. Ve tváři se mu
zračila odevzdanost smíšená s hrůzou. 
„Nepouštějte ty psy,“ vyrazil ze sebe s námahou, když
byli na doslech, hlas strachem stažený. „Už nebudu
utíkat.“
Žádný z lovců mu neodpověděl, ale všichni se za-
stavili právě tak daleko od něho, aby psi, jejichž vodítka
pevně svírali v rukou, na něho těsně nedosáhli. Zvířata
se neustále pokoušela svým pánům vytrhnout a lačně
kňučela, jak se pokoušela na mladíka vrhnout, přitom
jim z huby stříkaly sliny a obřími jazyky se ho div
nedotýkali. Cítil na kůži jejich horký dech a vyděšeně
ucukl.
„Pro lásku boží, držte si je pevně!“ zvolal neznámý, ale
jak ucouvl, psi se po něm vrhli s novou naléhavostí 
a čelisti jim cvakaly naprázdno do vzduchu.
„Už ani hnout!“ poručil mu jeden z lovců hrubým hla-
sem. Pak prudce trhl vodítkem k sobě, aby psa zklidnil.
I zbylí dva muži si přitáhli zvířata blíž.
Nyní se z lesa za nimi vynořila čtvrtá postava, ten-
tokrát šlo ale o jezdce v sedle. Při pohledu na něj
sebou mladík poděšeně trhl a koutky úst se mu stáhly,
jako by se dotyčného obával ještě více nežli doráže-
jících mastiffů u svých nohou. Osoba v sedle byla
štíhlá, seděla na koni uvolněně a nechala ho kráčet 
s povolenými otěžemi, jako by byla na příjemné do-
polední projížďce a neměla žádný určený cíl. Na
okamžik se zarazila a zadívala se na výjev na úbočí
před sebou. 
V sedle seděla mladá žena. Na hlavě měla nale-
štěnou bronzovou helmu, zpod níž ani nevykukovaly
vlasy, tak pevně jí seděla. Helma byla zdobená ten-
kým stříbrným kroužkem, který ji obepínal a na spoji
vepředu se třpytil polodrahokam. Kromě této ozdoby
neměla jezdkyně na sobě žádné šperky. Ramena jí
nehalil plášť, byla oděná do prostých lněných šatů
barvy šafránu, které měla v pase stažené širokým
pánským koženým opaskem s váčkem. Dále se jí 
u pasu na pravé straně houpalo kožené pouzdro se
zručně zdobenou dýkou a na levé straně měla dlou-
hou pochvu s mečem, z něhož byla vidět jen bohatě
zdobená rukojeť.
Ženina tvář byla mírně okrouhlá, téměř srdcovitá 
a nikoliv nepříjemná. Pleť měla světlou, ale tváře mírně
zrůžovělé. Její rty se rýsovaly v pěkném tvaru, i když
byly trochu bledé. Oči měla chladné, třpytily se jako
led. Při zběžném pohledu by pozorovatel snadno došel
k závěru, že jde o mladou a poměrně přitažlivou ženu,
ale při bližším prozkoumání bylo vidět, jak tvrdá a krutá
má ústa a jak nebezpečně se lesknou její nevypo-
čitatelné oči. Koutky úst jí zaškubaly, když viděla lovce
se psy, hrozivě shluklé kolem postavy mladíka...




