
Číslo 

31
Ročník 29Pro

 týd
en 

od 
 16

. 11
.  d

o 2
3. 1

1. 2
018I N T E R N E T O V Ý  T Ý D E N Í K  P R O  O R I E N TA C I  N A K N I Ž N Í M  T R H U

UvNiTŘ: J. d. Barker ČTvRTÁ OPiCE (rozhovor s autorem); Jiří Janoušek JAN WERiCH 
ZA OPONOU (video); C. J. Tudor KŘÍĎÁK (rozhovor s autorkou); Luke Harding TAJNÁ dOHOdA
(rozhovor s autorem); Sarah Perryová PO MNĚ POTOPA (rozhovor s autorkou); Magda váňová
HOLČiČKY (rozhovor s autorkou); Golnaz Hashemzadeh Bonde TO JSME BYLi MY (rozhovor 
s autorkou); František Talián – tři tituly; Astrid Holleeder (kdo jsou hlavní postavy) a další 

Nakladatelství
ARGO vydává

29
8 

K
č

24
8 

K
č

248 Kč 228 Kč

internet. knihkupectví: www.kosmas.cz

V
íc

e 
uv

ni
tř

Více uvnitř

Další novinky, videa, rozhovory, recenze, aktuality na: http://denik-knihy.cz/

OSKAR
KREJČÍ
vidEO
https://youtu.be/JnFu7zcEG2A

499 Kč

389 Kč
www.dominoknihy.cz

Více uvnitř

www.prah.cz

Jak to bylo v listopadu 89



www.dominoknihy.cz

J. D. Barker
ČTVRTÁ OPICE
Je perfekcionalista, je neuchopitelný, je psycho-
pat. Přezdívá se mu Opičí vrah. Je to zabiják s po-
křiveným viděním světa a s absolutní absencí
soucitu.
Detektiv Sam Porter ho pronásleduje dlouhých
pět let a po celou tu dobu od něj dostává balíčky
s děsivým obsahem. Každá doručená zásilka
obsahuje část těla zavražděné oběti.
Teď ale došlo k významnému zvratu v pátrání:
Porterovi se dostal do ruky vrahův deník. Podaří
se mu z šílencových zápisků vydedukovat jeho

osobnost? Dokáže rozklíčovat motivy jeho jednání? Pokud uspěje, mohl by dosáhnout
něčeho donedávna nepředstavitelného – totiž najít příští Opičákovu oběť dřív, než bude
pozdě.
Překlad: Jan Netolička 
Vázaná 448 stran, 389 Kč, ISBN: 978-80-7498-286-6

https://www.kosmas.cz/knihy/247552/ctvrta-opice/Zakoupit můžete zde

Ukázka z knihy a rozhovor s autorem na dalších stranách

Kritika se shodla, že romány J. D. Barkera 

se vyrovnají dílům Stephena Kinga, 

Deana Koontze a Thomase Harrise 
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1
Porter. Den první • 6:14
Už zase, další otravné cinknutí. Vždyť jsem vypnul zvonění, tak
proč mi pípají esemesky? Proč to vůbec pípá? Apple šel po smrti
Steva Jobse do kytek. Sam Porter se převalil na pravý bok a ru-
kou naslepo zašmátral na nočním stolku po telefonu. Shodil
budík, který dopadl na zem s typickým laciným prasknutím, ja-
kého byla schopna jen čínská elektronika. „Do pytle.“ Když prsty
konečně nahmatal mobil, vytrhl ho z nabíječky a zamžoural
na malý zářící displej.
ZAVOLEJ MI – AKUTNÍ STAV
Esemeska od Nashe. Porter se otočil na manželčinu stranu
postele. Byla prázdná a ležel na ní vzkaz…
Šla jsem pro mléko, hned jsem zpátky.
Pusu, Heather
Zavrčel a znovu se podíval na telefon. 6:15 
A to se těšil na klidné ráno. Porter se posadil a svému partnerovi
zavolal. Nash hovor přijal hned po druhém zazvonění. „Same?“
„Čau, Nashi.“ Muž na druhé straně linky na chvíli zmlkl. „Promiň,
Portere. Uvažoval jsem, jestli ti mám zavolat. Nejmíň desetkrát
jsem našel tvoje číslo, ale ani jednou jsem to nakonec nezmáčkl.
Pak jsem se rozhodl, že ti radši napíšu. Abys měl možnost mě
ignorovat, chápeš?“ „To je v pohodě, Nashi. O co jde?“ Další
odmlka. „Asi bude nejlepší, když se přijedeš podívat sám.“
„Podívat na co?“ „Máme tu nehodu.“ Porter si promnul spánek.
„Nehodu? Jsme oddělení vražd. Proč bychom měli řešit nějakou
nehodu?“ „V tomhle mi prostě věř. To fakt musíš vidět,“ opakoval
Nash. Z jeho hlasu šlo poznat, jak má nervy na pochodu. Porter
si povzdechl. „Tak kde?“ „Kousek od Hyde Parku, na Padesáté
páté. Teď jsem ti poslal adresu esemeskou.“ Vzápětí Porterovi
telefon hlasitě cinknul přímo do ucha, až ho prudce odtáhl.
Zatracený iPhone. Podíval se na displej, uviděl adresu a pak se
vrátil k hovoru. „Jsem schopen tam být do půl hodiny. Stačí?“
„Jasně,“ odpověděl Nash. „Nevypadá to, že bychom se odsud
dostali nějak brzo.“

Porter zavěsil a spustil nohy z postele. Přitom vnímal všechno
praskání a vrzání, kterým se jeho dvaapadesátileté tělo snažilo
proti takovým pohybům protestovat. Slunce už se vydalo
po obloze vzhůru a mezi zataženými žaluziemi do ložnice
nakukovalo světlo. Bylo zvláštní, jak mu byt bez Heather připadal
tichý a pochmurný. Šla jsem pro mléko. Z masivní dřevěné
podlahy na něj mrkal budík, na jehož popraskaném displeji svítilo
cosi, co už nepřipomínalo žádné číslice. To bude zase den.
Poslední dobou jich je nějak moc. O deset minut později vyšel
Porter z bytu oblečený do nejlepších nedělních šatů –
zmačkaného modrého obleku, který před dobrými deseti lety
koupil ve slevě v řetězci s pánskou módou značky Men’s
Wearhouse. Následně zamířil po schodech o čtyři patra níž
do těsné vstupní chodby domu, kde bydlel. Zastavil se u schrá-
nek, vytáhl mobil a vyťukal číslo své ženy.
Dovolali jste se do hlasové schránky Heather Porterové.
S největší pravděpodobností se tak stalo proto, že jsem
na displeji viděla vaše jméno a rozhodla se, že s vámi určitě nech-
ci mluvit. Pokud jste ochotní zaplatit výkupné v podobě čoko-
ládového dortu, případně jiného daru kulinářské povahy, odešlete
podrobnosti své nabídky esemeskou a já zvážím, zda jste
na mém společenském žebříčku tak vysoko, aby mi stálo za to
vám zavolat. Pokud jste prodejce a máte v úmyslu mě
přesvědčovat, abych změnila něco ve svém životě, klidně
zavěste. Mám ještě na rok smlouvu u společnosti AT&T. Všichni
ostatní, zanechte prosím vzkaz. Mějte však na paměti, že můj
manžel je policista, o němž se ví, že má problémy s návaly vzte-
ku, a který u sebe nosí velikou pistoli.
Porter se usmál. Vždycky se musel usmát, když slyšel její hlas.
„Ahoj, Knoflíčku. To jsem já. Volal Nash. Kousek od Hyde Parku
se něco stalo, jedu tam za ním. Zavolám ti později, až budu vědět,
v kolik se vrátím domů.“ Pak dodal: „Jo, a asi se nám rozbil
budík.“ Schoval mobil do kapsy a protlačil se dveřmi ven. Čerstvý
chicagský vzduch mu připomněl, že podzim už je ochotný pře-
nechat své místo zimě.

2
Porter. Den první • 6:45
Porter to vzal po Lake Park Avenue a vyplatilo se, protože dorazil
ve tři čtvrtě na sedm. Chicagská metropolitní policie přístup
k podniku Woodlawn na Padesáté páté úplně zabarikádovala.
Porter už několik bloků dopředu viděl světla majáků nejméně de-
seti policejních aut, jedné sanitky a dvou požárních vozů.
Na místě bylo nejméně dvacet policistů, možná i víc, a taky tisk.
Zpomalil zánovní Dodge Charger, a když se k tomu mumraji
přiblížil, vystrčil z okýnka ruku s odznakem. Mladý policista, spíš
ještě kluk, podlezl žlutou pásku, která ohraničovala místo činu,
a přiběhl k němu. „Detektiv Porter? Nash mi řekl, abych na vás
počkal. Zaparkujte, kde chcete, uzavřeli jsme celý blok.“ Porter
přikývl, pak zajel vedle jednoho z požárních vozů a vystoupil.
„Kde je Nash?“ Chlapec mu podal kelímek s kávou. „Tamhle,
vedle té sanitky.“ Porter rozeznal Nashovu mohutnou postavu...
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Román Čtvrtá opice  je
skvělá kniha. Jak jste
přišel na nápad a co
jste musel prostu-
dovat, než jste začal
psát? 
Na to se mě lidé hodně
ptají.  Odpovídám, že ne-
mám tušení. Já jsem ten,
koho nazývají „panter“,
což znamená, že v mo-
mentě, kdy usedám k po-
čítači, mám jen základní
kostru budoucího ro-
mánu.  Příběh se ode-
hrává v mé hlavě, stejně
jako bych sledoval film, 
a zaznamenávám, co vidím. Ale ověřuji si to. Třeba má sestra je
lékařka a pomáhá mi porozumět závěrům patologa. Mám také
několik výborných kontaktů na policii, tam hledám pomoc s detai-
ly procedurálního charakteru.  Při zahájení práce na románu
vymyslím několik klíčových bodů děje a pak už nechám příběh
vyprávět jednotlivé postavy.  Dlouhou dobu jsem věděl, že chci
napsat thriller s vraždou a navíc vrah by měl zemřít na začátku
příběhu. To způsobilo několik složitých problémů, a tak jsem
námět na příběh odložil někam hluboko do mozku, kde trpělivě
čekal, až nadejde jeho den. Stalo se to v roce 2014, kdy jsem stál
ve frontě v obchodě s potravinami. Předa mnou byla tělnatá žena
a za mnou stál osmiletý chlapec s otcem. Kluk něco řekl o té
dámě,  neslyšel jsem, co přesně. Pak se otec naklonil a chlapci

pošeptal: „Neříkej nic
zlého, synu, to by se té
paní mohlo dotknout.“ 
Jakmile jsem uslyšel tu
celkem nevinnou větu,
hlavu mi zaplavila lavina
myšlenek a už tam zů-
stala. V noci jsem pře-
mýšlel, jaké dětství asi
prožíval vrah, když byl
později schopen brutál-
ního zločinu, a začaly se
mi zjevovat různé zá-
pletky. Nastal čas used-
nout k papíru…
Co jste vytvořil nej-
dříve … dějové záplet-
ky nebo postavy?

Oh, to je těžké. Jde to ruku v ruce. V tomto případě to byla dějová
kostra, ale dokud jsem neměl správné postavy, nemohl jsem na
ni nabalovat další motivy. Postavy jsou opravdu v centru každého
dobrého příběhu. Můžete mít skvělý napínavý děj,  ale bez toho,
aby se do něho zapojili správní lidé, příběh nežije. Ve většině
případů mám tendenci přijít s dějem, pak začnu vymýšlet různé
postavy, a to tak dlouho, dokud mi to nehraje dohromady. 
Je někdo, jehož rady berete vážně?
Stephen King.  Myslím na jeho výrok, že pokud sám neví, kudy se
příběh ubírá, nezjistí to ani čtenáři. S tím zcela souhlasím. U mě
to začíná krátkým nástinem děje, v podstatě jde o hlavní zápletku.

J. D. Barker (1971) nepatří k autorům, kteří o spisovatelství
snili od útlého dětství. Jeho raná tvorba vycházela ve
středoškolském časopise, ale tolik čněla nad průměr, že ho 
s nabídkou práce oslovil šéfredaktor magazínu Dvacátá pátá
paralela. V tamní redakci Barker strávil několik turbulentních
let s člověkem, jenž se později proslavil jako Marilyn Manson.
Souběžně s publicistickou tvorbou se Barker pustil také do
psaní knih. Ukázky svého rozepsaného debutového románu
poslal Stephenu Kingovi a požádal ho o svolení, aby směl
použít jméno jedné z jeho postav. Od Kinga dostal nejen
svolení, ale také nadšené povzbuzení do další spisovatelské
práce. Následovala celá řada mezinárodních úspěchů, 
z nichž zatím největší představuje kniha Čtvrtá opice, jejíž
český překlad právě držíte v ruce. A není jistě náhodou, že
tento naprosto výjimečný thriller vyzdvihl i další mistr psaného
slova, tentokrát Jeffery Deaver.
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Ale řídit příběh nechám už na postavách. Před lety jsem se snažil
držet se detailního náčrtu, ale odvedlo mě to někam jinam, než
jsem původně zamýšlel.  
Zasahujete pak ještě do rukopisu, píšete několik verzí…?
Hodně upravuji a mohu říci, že je to vůbec má nejoblíbenější část
tvůrčího procesu. Poté, co jsem napsal první návrh, vrátil jsem se
na začátek a vyčistil zápletky děje, vyhladil hrubé hrany, opravil
interpunkci, vyloučil zbytečná slova a fráze ... Jakmile jsem spo-
kojen, dám rukopis přečíst, a ta ho doslova rozcupuje.  Říká mi,
co funguje a co ne – je brutálně upřímná a já ji za to miluju. Potom
knihu vezmu zpět do mé pracovny, zavřu dveře a věnuji se jejím
připomínkám. Jakmile s tím skončím, obrátím se na své první
čtenáře. Za třicet dní dostanu jejich kopie zpátky, jsou plné
poznámek. Věnuji se jim další dny. Pak už jde rukopis nakladateli,
ale k vydání vede ještě dlouhá cesta.
Frustrují vás negativní připomínky? 
Bráním se tomu. Nejlepší je
okamžitě je vyřešit, jinak budu
později od čtenářů dostávat  tisíc
e-mailů denně. V mé první knize
Forsaken, moje žena poukázala
na to, že bugénvilea nevoní.  Řekl
jsem jí, že to není důležité a niko-
mu na tom nezáleží. Ale mýlil jsem
se. S e-maily, které jsem dostal,
bych si mohl vytapetovat stěny 
v mém domě. 
A jak vypadá váš běžný pracov-
ní den?
Teď, když jsem spisovatel na plný
úvazek, vstávám kolem osmé,
vypiji první z mnoha šálků kávy 
a usednu k psacímu stolu. Mám
plán napsat dva až tři tisíce slov.
Obvykle to stihnu do oběda. Po
obědě vyřizuji e-maily, telefonáty,
poskytuji rozhovory a věnuji se
úpravám textu. Obvykle se držím
této rutiny sedm dnů v týdnu.
Technicky je to práce, ale je to tak
zábavné, už si nedokážu před-
stavit nic jiného.
Co je při psaní pro vás nejtěžší?
Rozloučení s postavami na konci a přechod k jinému projektu.
Určitě. Jak se blížím ke konci, už vím, kdo bude žít a kdo ne 
a s poslední stránkou si uvědomím, jak moc mi všechno bude
chybět. 
Co pro vás znamená psaní?
Psaní znamená pro mě všechno. Píši téměř každý den. Je to

jedna z konstant v mém bláznivém životě. Každý den, když se
probudím, pociťuji štěstí z toho, že jsem schopen živit se něčím,
co tak moc miluju.
Kterou poslední skvělou knihu jste přečetl a kdo patří k va-
šim oblíbeným autorům?
Měl jsem to štěstí, že jsem poznal Deana Koontze. Poslal mi The
Forbidden Door. Jsem asi v polovině a je to fantastické. Jsem
obrovský fanoušek Johna Saula. Thomas Harris je další můj
osobní favorit. Každou knihu jsem přečetl několikrát. A Stephen
King, samozřejmě. 
Čtvrtá opice je jedním z nejlepších thrillerů posledního
desetiletí. Bude mít i pokračování? 
Ano, Čtvrtá opice je prvním dílem zamýšlené trilogie. Druhý díl
jsem právě dokončil, vyjde v roce 2019.
Dracul je další z vašich románů. Můžete nám o něm něco

říct?
Donedávna to bylo mé tajemství.
Ale kniha vyšla nyní 2. října 2018,
tak už o ní mohu něco říci. Bram
Stocker napsal román Dracula v ro-
ce 1897 a měl s ním obrovský
úspěch. Já se snažím seznámit 
s původem Draculy i osudem jeho
autora. Jsem rád, že se rychle
prodala filmová práva. Koupil je
Paramount a do hlavní role byl
obsazen Andy Muschetti.
Jaké to bylo pracovat s rodinou
Bram Stokera a mít přístup k jeho
originálním poznámkám a časo-
pisům?
V mnoha ohledech mi to připadalo,
jako by byl Bram s námi. Konec-
konců, je to jeho příběh. Nesmírně
si vážím příležitosti pomoci sdílet ty
části, které nemohl publikovat
během svého života.

(Ze zahraničních
pramenů)



Jiří Janoušek Jan Werich za oponou 
Kniha Jan Werich za oponou přináší na tři stovky unikátních fotografií z rodinného archivu.
Mapují jeho život od narození až do smrti a objevují Werichovy málo známé tváře – světáckého
dandyho, geniálního komika, advokáta proletářů, kumpána známých umělců i neznámých
rybářů, obskakovaného pacienta i osamělého Mistra. Mluví se v ní také o Werichových nectno-
stem. Že někdy býval nespravedlivý, panovačný a sebestředný. přepadaly ho frustrace i zlost,
když se z populární herecké hvězdy stal nepohodlnou osobností, kterou bývalý režim odsunul
do ústraní. Sužovaly ho zdravotní potíže. nejenže si je sám způsobil, ale prohluboval je zálibou
v dobrém jídle, pití a kouření. Spojení jedinečných fotografií a dvanácti obsažných rozhovorů
Jiřího Janouška, v nichž se Jan Werich nedlouho před smrtí ohlížel za svým životem, doplňují
dobová svědectví a komentáře lidí, kteří mu byli nablízku, zejména Jiřího Voskovce, Miroslava
horníčka a Miloše Kopeckého, ale také lékařů, kteří ho ošetřovali nebo spoluhráčů mariáše.
Kniha Jan Werich za oponou přináší plastický portrét Jana Wericha a jeho soukromí, které
nebylo právě šťastné a zůstávalo skryté za legendou moudrého klauna.

Vázaná, 384 stran, 499 Kč, ean: 9788072527748, iSBn: 978-80-7252-774-8
Více a video na další straně

www.prah.cz
Zakoupit můžete zde https://www.kosmas.cz/knihy/250607/jan-werich-za-oponou/
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https://youtu.be/6HyiJfNWajI
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Debut britské 
spisovatelky vychází 

ve 40 zemích – 
jako kniha roku.

C. J. Tudor 
KříďáK
Všichni máme tajemství. Před některými utíkáme, ale ona si nás najdou. A některé hry končí
vždycky stejně…
Mysteriózní thriller Kříďák je tu – a nedá se před ním utéct.
Cítíte to v lese, ve škole i na hřišti, cítíte to v domech a v lunaparku. Cítíte to na většině míst 
v malém městečku Anderbury… strach, že vás někdo nebo něco sleduje. Začalo to na pouti roku
1986, kdy se stala ta nehoda. Toho dne potkal dvanáctiletý Eddie pana Hallorana – pana Křídu. Ten
přivedl Eddieho na myšlenku nevinné hry pro něj a partu jeho přátel: za pomoci křídových kreseb
si mohli nechávat vzkazy. Byla to docela zábava – dokud je křídoví panáčci nedovedli k tělu.
Mrtvému dívčímu tělu, rozřezanému na kousky. Tahle událost se jim nesmazatelně vryla 
do nočních můr. A třicet let poté najdou v dopisních schránkách záhadnou obálku – s panáčkem 
a kusem křídy. Strašáci z dětských let totiž možná stále dokážou zabíjet.
Přeložila: Jana Kunová 
Vydává Kalibr
Vázaná, 320 stran, 399 Kč, ISBN: 978-80-7549-997-4, EAN: 9788075499974

https://www.knizniklub.cz/knihy/237598-kridak.html#specification-contentZakoupit můžete zde

Rozhovor s autorkou na další straně
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C. J. Tudorová žije v anglic-
kém Nottinghamu se svým
partnerem a malou dcerou. 
V minulých letech pracovala
jako reklamní textařka a te-
levizní hlasatelka. Věnovala
se také dabingu a přivydě-
lávala si rovněž voděním psů
na procházky. V současné
době je spisovatelkou na plný
úvazek. Román Kříďák je její
prvotina. 

Řekněte nám pár slov o sobě. Co vás přivedlo 
k rozhodnutí stát se spisovatelkou?
Žiji v Nottinghamu s partnerem  a dcerou. V šestnácti
letech jsem opustila školu a pak vystřídala několik pracov-
ních míst – od televizního moderátora až po psovoda. Ale
vždycky jsem milovala vymýšlet si příběhy. Když jsem byla
malá, žila jsem v úplném fantasy světě. Teprve v mém
dospívání mě můj učitel angličtiny, pan Webster, skutečně
povzbudil. Jednou napsal na konec mé eseje: „Pokud se
nestanete předsedkyní vlády nebo nejprodávanější autork-
ou, budu velmi zklamán!“

Kdybyste měla popsat vaši knihu ve třech adjektivech, která byste si zvo-
lila?
Strašidelný, strašidelný, strašidelný! Ne, tři strašidelné určitě ne! Tak ještě jed-
nou: strašidelný, zdeformovaný  a ... to třetí nechám, ať si každý doplní sám. 
Kříďák je váš debutový román – a hned tak úspěšný! Splnila jste si tím svůj
sen stát se spisovatelkou? Jakou cestu jste k tomu musela ujít?  
Víte, myslím, že můj příběh se nikterak neliší od těch, kterými si museli projít jiní
debutanti. Psala jsem asi deset let a je za mnou spousta neúspěšných projektů,
musela jsem se vyrovnat s mnoha odmítnutími. Ale tohle skutečně přišlo
poměrně rychle! Měla jsem nějakou představu, začala psát a podařilo se.  

Takže toto nebyla vaše první kniha? Kolik jich bylo před
Kříďákem?
Jo, přesně! Ty, co skončily v koši, nepočítám. Ale knihu, která bude
mojí druhou, jsem ve skutečnosti začala psát ještě před Kříďákem.
Jen jsem si nebyla úplně jistá, kam s ní směřuju, spoustu věcí
jsem si musela ujasnit. Tak jsem rukopis odložila a napsala jinou
knihu, která je tak mou prvotinou. Ale mám i jiné nápady...
Myslíte, že se k těmto dalším nápadům také někdy vrátíte?
Myslím, že ano.  I když mě mnohé dovedly do slepé uličky.  Ale
jsou tam určité motivy, ke kterým se ráda vrátím. Dokonce i celá
kapitola, která se mi opravdu líbí! 
Kde se zrodil námět na Kříďáka? Kreslila jste sama s přáteli v
dětství křídou panáky na cesty?  
Vzniklo to tak, že přítel koupil mé dceři k jejím druhým
narozeninám sadu kříd. A o zábavu bylo postaráno. Dcera začala
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na příjezdovou cestu  k našemu domu kreslit postavy v různých barvách.
Moc ji to bavilo a skoro celou cestu pomalovala těmi panáky. Skončila až
večer. A později v noci jsem pouštěla ven psa, automaticky se rozsvítila
světla a ozářila cestu, na níž jakoby ožily všechny ty divné postavy!
Zavolala jsem svého partnera Neila a řekla mu:  „Podívej, tito křídoví muži
vypadají ve tmě opravdu strašidelně!“ Protože se opravdu zdáli zlověstní,
napadl mě námět na horror. Knihu jsem
začala psát hned příští den. 
Malé děti hrají v příběhu důležitou roli,
říkala jste, jak se zrodil námět, dá se říci,
že má Kříďák autobiografické rysy nebo
jde o fikci? 
Ačkoli je  každá postava  jako celek
smyšlená, myslím, že jsem občas použila
věty, vtipy, slova, která si pamatuji z dětství. Předpokládám, že se trochu
ztotožňuji s Eddiem. I já byla docela obsedantní dítě,  také jsem ráda
sbírala divné věci, které jsem nacházela na procházkách s rodiči nebo
přáteli.  Na kolech jsme jezdili v lesích poblíž našich domovů a často se
přitom navzájem děsili nějakou hrůzostrašnou historkou. Takže toto si
pamatuji z období dětství a dospívání.
Ale vaše kniha není vůbec o nevinnosti dětství. Naopak jste do něho
zakomponovala hodně temná témata. Jak to spolu souvisí?  
Ale vždyť i děti mohou být docela temné bytosti – v tom věku stále hledají
svůj morální kompas. Přemýšlejte o tom, co se děje ve škole. Se šikanou
má zkušenosti hodně dětí, nejhůře jsou na tom ty, které projeví strach.
Spousta dětí může dělat i strašlivé věci, věci, které by u dospělých řešila
policie a soudy. Děti mohou být neuvěřitelně kruté a vytvořit si docela
strašný svět. 
V dětství mnohé z nás poutaly temné a strašidelné věci. Děti rády vyděsí
sama sebe. Chtějí najít něco špatného, chtějí jít ven a vidět něco
strašidelného v lese. Přitahují je horrové události…
Kdybyste měla popsat Eddieho jako přítele, co byste o něm řekla?
Řekla bych, že má vlastní charakter. Chtěl dělat dobro, ale výsledek tomu
neodpovídal. Svědčí to o tom, že spousta věcí, které dělá, ve skutečnosti
nemusí fungovat. V srdci je dobrý člověk – ale má chybné vlastnosti a je
trochu divný a zvláštní. Přesto je stále příjemnou postavou – nehodlá dělat

špatné věci, ale někdy se zdá, že špatné věci se staly v důsledku toho, co
dělá. Může se zdát být špatným člověkem, ale jeho srdce je dobré. 
Takže on je člověk! 
Přesně tak!  Všichni jsme nějak vadní, něčím poznamenaní. Ale kdo chce
číst o postavách, které jsou krásné a dokonalé a pěkné? 

Takové postavy nejsou přesvědčivé! 
A nejsou to ani lidé. My všichni jsme

směsicí dobrého a špatného a mezi tím je
v nás šedá oblast. Jsme prostě lidé.
Čtenáři se nezajímají o někoho, kdo je
dokonalý, všechno umí a ví.  Chtějí číst 
o skutečných lidech, kteří dělají chyby.
Agentura MM prodala práva  do 38 teri-

torií. Koupila je taková nakladatelství, jakými jsou Penguin Random
House v USA nebo Michael Joseph  ve Velké Británii.  Něco podob-
ného se debutovému románu nepodařilo. Máte pro to nějaké
vysvětlení?
Je to úžasné a vysvětlení pro to nemám. Nemohu ani říci, že je to splněný
sen, protože takový sen jsem si nikdy netroufla ani mít. Práce na knize
byla hektická, psala jsem ji a současně se starala o tříletou dceru. Řekla
jsem si, že pokud rukopis nakladatel odmítne i tentokrát, tak se budu
věnovat něčemu jinému. Výsledek je nakonec ohromující a trochu
neskutečný.
Čtete sama fikci o zločinu, když ji zrovna nepíšete?
Ano! Přečetla jsem hodně thrillerů. Zajímá mě všechno strašidelné,
napínavé. Četla jsem také spekulativní fikci nebo sci-fi. Horor taky! Je fér
říci, že mě nezajímá romantika. Jsem obrovský fanoušek Stephena Kinga!
Čtu ho od svých devíti let. Možná to bylo trochu brzy! Spíš jsem měla
sáhnout po Judy Blume, ale četla jsem Pet Sematary! Má na mě obrovský
vliv. Myslím také, že skvělí jsou Gillian Flynn, Val McDermid, stejně jako
Michael Marshall. Píše opravdu temnou fikci s místy až krutým humorem.
Především však dobře zaznamenává stav lidské duše. Jsem také jeho
obrovský fanoušek. I moje příběhy jsou prostě strašidelné jako peklo! 

(Ze zahraničních pramenů)

Všichni jsme nějak vadní, něčím
poznamenaní. Ale kdo chce číst
o postavách, které jsou krásné 
a dokonalé a pěkné?





Kdy si KGB založila spis o Donaldu Trumpovi? Nevíme to, ale  záz-
namy bezpečnostních služeb východního bloku předpokládají, že se
tak stalo již v roce 1977. Tehdy se Trump oženil s Ivanou Zelníčkovou,
osmadvacetiletou modelkou z Československa. Zelníčková byla
občankou komunistické země, a proto o ni měla zájem jak česká tajná
služba StB, tak i FBI a CIA. Během studené války byli čeští špioni
známí svou profesionalitou. Čeští a maďarští pracovníci byli typicky
využíváni k špionážním akcím v zahraničí, především ve Spojených
státech a v Latinské Americe. Byli méně nápadní než sovětští ope-
rativci, které vysílala Moskva. Zelníčková se narodila ve Zlíně, 
v moravském městě, kde se vyrábějí sportovní letadla. Poprvé se
provdala za rakouského realitního agenta. Počátkem sedmdesátých
let se jako přítelkyně lyžařského instruktora odstěhovala do Kanady,
nejprve do Toronta a poté do Montrealu. Opustit Československo bylo
v oné době neuvěřitelně obtížné, jak tvrdí zdroje výzvědných služeb
USA. Zelníčková se nakonec přestěhovala do New Yorku a v dubnu
1977 se provdala za Trumpa.
Podle spisů v Praze, zpřístupněných v roce 2016, čeští špioni na
Manhattanu tento pár pečlivě sledovali. (Agenti, kteří tento úkol plnili,
měli kódová jména Al Jarza a Luboš.) Otevírali Ivaniny dopisy
posílané domů otci Milošovi, který byl inženýrem. Miloš Zelníček nebyl
nikdy agentem ani tzv. prospěšnou osobou, měl však fungující vztah
s českou tajnou policií, kterou zajímalo, co jeho dcera dělá v za-
hraničí, a na oplátku povolovala její návštěvy domova. Existovalo pe-
riodické sledování Trumpovy rodiny ve Spojených státech, a když
Ivana s Donaldem Trumpem ml. navštívila Miloše Zelníčka 
v Československé socialistické republice, špioni měli opět plno práce.
Podobně jako další agentury východního bloku také Češi sdíleli
výsledky vlastní bezpečnostní služby se svým partnerem v Moskvě,
KGB. Trump mohl být zajímavý z různých důvodů. Jednak proto, že
jeho žena pocházela z východní Evropy, ale také proto, že v době po
roce 1984 Kreml experimentoval s perestrojkou a Trump měl promi-
nentní postavení jako významný podnikatel a magnát. Podle českých
spisů se Ivana zmiňovala o narůstajícím zájmu svého manžela o poli-
tiku. Mohl snad Trump v určité fázi uvažovat o politické kariéře? KGB
by rozhodně nikoho nepozvala do Moskvy z nějakého altruismu.
Hodnostáři, kteří přilétali do SSSR na náklady zvoucího, patřili typicky
k levicově orientovaným spisovatelům nebo představitelům kultury.
Stát vynaložil tvrdou měnu, návštěvník řekl pár sympatických slov 
o sovětském životě, tisk o těchto výrocích podal zprávu a zhodnotil
je jako výraz uznání. I přes svou politiku angažovanosti byl Gorbačov
stále sovětský vůdce a KGB neustále pohlížela na Západ s hlubokým
podezřením. Pokračovala ve svých pokusech rozvracet západní in-
stituce a využívala tajné zdroje, přičemž NATO bylo jejím strategickým

špionážním cílem číslo jedna. KGB ani nepředvídala hrozící politický
převrat; její pracovníci předpokládali, že SSSR bude existovat ještě
dlouhou dobu. Mezitím se zadrhla sovětská válka v Afghánistánu. 
V této chvíli nebylo jasné, jak se KGB na Trumpa dívá. K tomu, aby
se cizinec stal plnohodnotným agentem KGB, musel souhlasit se
dvěma věcmi. (V ruském nebo britském kontextu byl „agent“ tajný
špionážní zdroj.) Jednou byla „konspirační spolupráce“, druhou
ochota dodržovat instrukce KGB. Podle Andrewovy a Gordijevského
knihy Comrade Kryuch kov’s Instructions (Instrukce soudruha Krjuč-
kova) byly cílové osoby, které tato kritéria nesplňovaly, klasifikovány
jako „důvěrné kontakty“. Ruský termín byl doveritělnaja svjaz.
Záměrem bylo důvěryhodné kontakty změnit v plnohodnotné agenty
na horní příčce žebříčku. Krjučkov vysvětloval, že rezidenti KGB byli
vyzváni, aby opustili „stereotypní metody“ náboru a používali flexi-
bilnější strategie, což znamenalo, aby v případě nutnosti využívali
také pomoci manželských partnerů a dalších rodinných příslušníků.
Trump říká, že ho poprvé napadlo podívat se do Moskvy ve chvíli,
když zjistil, že sedí vedle sovětského velvyslance Jurije Dubinina.
Stalo se tak na podzim roku 1986 a onou událostí byl oběd, který
uspořádal Leonard Lauder, byznysmen a syn Estée Lauderové. Du-
bininova dcera Natalja „četla o budově Trump Tower a všechno o ní
věděla“, vypráví Trump ve svém bestselleru The Art of the Deal
(Umění udělat dohodu) z roku 1987 (který ovšem napsal námezdný
literát). Trump pokračuje: „Jedna věc vedla k další, a já nyní hovořím
o stavbě velkého luxusního hotelu v partnerství se sovětskou vládou,
a to hned přes ulici proti Kremlu.“ Trumpova upovídaná verze těchto
událostí je neúplná. Podle Natalji Dubininové zahrnuje skutečný
příběh mnohem rozhodnější záměry sovětské vlády Trumpa sledovat.
V únoru 1985 si Krjučkov znovu postěžoval „na nedostatek výrazných
výsledků při náboru agentů pracujících proti Američanům ve většině
rezidentur“. Velvyslanec přijel do New Yorku v březnu 1986. Jeho
původní funkce byla sovětský velvyslanec při OSN; Dubininová již
žila v New Yorku se svou rodinou a byla součástí sovětské delegace
při OSN. Dubinin se neměl odpovídat KGB a jeho úloha nebyla
formálně špionážní. Měl však těsné kontakty se silovým aparátem 
v Moskvě a také se těšil větší důvěře než jiní, méně významní velvys-
lanci. Dubininová líčila, jak přišla svému otci naproti na letiště. V New
York City byl poprvé. Vzala ho na prohlídku. První budova, kterou
viděli, byla Trump Tower na Páté avenue, řekla novinám Komsomol-
skaja pravda. Dubinina tato budova tak nadchla, že se rozhodl zajít
dovnitř a sejít se s jejím majitelem. Nastoupili tedy do výtahu a Du-
bininová nahoře otci řekla, že se setkají s Trumpem. Velvyslanec –
brilantní mistr ve vyjednávání“ – zaměstnaného Trumpa velice okou-
zlil, když mu řekl: „První věc, kterou jsem ve městě viděl, je vaše věž!“ 



V knize jsou věci, o nichž se dosud
nevědělo, ale mnoho informací o někte-

rých událostech na veřejnost proniklo už
v době, kdy se odehrály. Ale rychle se na

ně zapomnělo. Kniha je důležitá právě tím,
že všechno shromažďuje do jednoho

souvislého vyprávění.

Myslím, že lidé jsou velmi dobře obezná-
meni s americkými hrdiny příběhu – nebo s antihrdiny, pokud chcete.
Ať už je to Paul Manafort  (Bý-
valý šéf prezidentské kampaně
Donalda Trumpa, který byl v roce
2018 odsouzen za bankovní
podvody a finanční přestupky.
Pozn. KNIHY), nebo Carter
Page (Konzultant amerického
ropného průmyslu a bývalý po-
radce pro zahraniční politiku
Donalda Trumpa během jeho
prezidentské kampaně v roce
2016. Podezřelý ze styků s rus-
kými tajnými službami a z účasti
na vypracování kompromisního
materiálu na Hillary Clintonovou.
Pozn. KNIHY) nebo Donald
Trump Jr. (Americký podnikatel.
Je prvorozeným potomkem 45.
prezidenta USA Donalda Trumpa
a české modelky Ivany Trumpo-
vé. Aktivně podporoval kandi-
daturu svého otce na funkci
prezidenta Spojených států před
volbami v roce 2016. V součas-
né době pracuje spolu se svou
sestrou Ivankou Trumpovou 
a bratrem Ericem Trumpem na
pozici výkonného viceprezidenta
společnosti Trump Organization,
kterou vybudoval jeho otec. 
V souvislosti s aférou kolem
ovlivňování voleb Ruskem, která
se týká především prezidenta
Trumpa, bylo v červenci 2017
intenzívně diskutováno setkání
Donalda Trumpa juniora s rus-
kou občankou, právničkou Na-
taljou Veselnickou, která je
údajně blízká administrativě pre-
zidenta Putina. Pozn. KNIHY).
Chtěl jsem osvětlit, co dělají
Rusové. Aby se to dalo vůbec
pochopit a správně interpreto-
vat, co se dělo kolem ame-
rických prezidentských voleb,
musel jsem se vrátit až do ob-
dobí studené války a rozebrat 
i metody KGB. Myslím, že 
k tomu mám dost zkušeností

vzhledem k tomu, že jsem působil v Moskvě jako zpravodaj listu The
Guardian.  Můj byt byl tehdy pod stálým dohledem a tajné služby mě
soustavně odposlouchávaly. 
Důležité také bylo podívat se, jak KGB postupovala v intencích metod
Vladimíra Putina,  který využívá strategií zkoušených a testovaných
v 60. a 70. letech za tehdejšího sovětského generálního tajemníka
KSSS Leonida Brežněva. 
Myslím, že je důležité, aby Putin nebyl interpretován jako nějaká
nadlidská bytost. Mezi ruskými reformátory existují určité obavy, že

způsob, jakým je tento
příběh vylíčen, pomáhá
posílit Putinův obraz jako
geniálního manipulátora. 
V některých ohledech se
mu to skutečně daří. Stačí
uvést třeba phishingové 
e-maily, pomocí nichž se
dají podvodně získat citlivé
údaje. 

V knize píšete, že mezi
ruskou vládou a skupina-
mi zločineckých kyberne-
tických válečníků existuje
určitá spojitost. Jak to
funguje?

Spoléhám se na velmi do-
bré ruské informace, ze-
jména od investigativního
novináře Andreje Solda-
tova, který napsal fanta-
stickou knihu The Red Web.
Spolupracoval jsem s ním
hlavně na kapitole o hac-
kerských praktikách. Exis-
tují hackeři, kteří jsou 
v podstatě zločinci. Za svoji
práci si nechají zaplatit 
a poměrně často se stávají
agenty FSB, ruské špionáž-
ní agentury. 
Ruský stát je jinak organizo-
vaný než USA nebo SRN.
Předchozí knihu jsem na-
psal o ruské vládě. Jmenuje
se Mafiánský stát. Existuje
byrokracie, která se tváří
jako vláda kontrolovaná
parlamentem, jsou pov-
oleny svobodné volby, ale
tato hlavní demokratická
pravidla jsou ve skutečnosti
převážně dekorativní. Vláda
má nejen velmi blízký vztah
s organizovaným zločinem,

Paul Manafor

Donald Trump Jr.

Carter Page 



ale sama se v tomto ohledu také projevuje. V současném Rusku se
výrazně prosazuje tzv. nacionalistické hnutí, které se snaží obnovit
ve světě bipolaritu, která by znamenala, že Rusko je rovnocenným
konkurentem USA. Ale svět se od dob studené války podstatně
změnil. Dále tu probíhá boj o majetek. Mám na mysli miliardy dolarů
ze státních podniků, jako je Gasprom, nebo Rosněft. Lidé, kteří sedí
ve vedení těchto organizací, patří k nejbohatších lidem na planetě 
a byli jedněmi z těch, kteří systém do značné míry kriminalizovali. Ale
to všechno státu nebrání konat i „vlastenecké“ činy, jako je například
hacking amerických voleb.

Trump je s Rusy v kontaktu mnoho let. Americká inteligence to
považuje za  podezřelé.  Můžete o tom říci něco víc?

Myslím, že Donald Trump je takový vůdce, s nímž Vladimir Putin rád
jedná. Určitě nemá v oblibě idealisty. Nevěří v mezinárodní právo, ani
že západní demokracie jsou skutečně demokracie. 
Někteří experti z Ruska říkají, že Putin vidí mezinárodní světový
pořádek po druhé světové válce – OSN, NATO, soudy pro nedo-
držování lidských práv a dokonce i Pařížskou dohodu z roku 1954,
která položila základy nynější Evropské unii, jako druh nástrojů 
k dosažení západní hegemonie nad světem. 
Má rád vůdce typu Silvia Berlusconiho v Itálii nebo Gerharda Schrö-
dera v Německu či nyní Donalda Trumpa v USA. Jsou to lidé, kteří
nemluví o abstraktních tématech  nebo o ušlechtilých činech, či
občanských hodnotách. Mluví o obchodech, nejlépe s energiemi, což
je výhodné pro Rusko. To je ten svět, ve kterém Vladimir Putin působí.
Skutečně si myslí, že prakticky vše může být vyjednáno. A pokud to
možné není, jde o spiknutí.
Proto je Donald Trump dokonalým partnerem. To, co známe z veřejně
dostupných dokumentů, je Trump k Putinovi přitahován více, než
kterýkoli jiný politik. Jako by mezi nimi byl zvláštní druh magnetismu. 

Podívejme se na zprávu Steele. Jejím autorem je bývalý zpravo-
dajský důstojník MI6 Christopher David Steele. Jde o soukromou
zpravodajskou informaci z období od června do prosince roku
2016. Výsledná dokumentace obsahuje obvinění z pochybení 
a spiknutí mezi okruhem spolupracovníků vytvářejících prezi-
dentskou kampaň Donalda Trumpa a vládou Ruské federace 
v průběhu předvolební kampaně v roce 2016. Podle ní se členové
kampaně a ruští činitelé údajně dohodli, že zasáhnou do voleb
v zájmu D. Trumpa. Zpráva také tvrdila, že Rusko se snažilo
poškodit Hillary Clintonovou sdílením negativních informací 
o ní. Zprávu  publikovala v plném rozsahu společnost BuzzFeed
10. ledna 2017. Jak se k ní postavila veřejnost?

Zveřejnění zprávy je odvážným rozhodnutím společnosti BuzzFeed.
Myslím si, že udělala správně, protože se některá obvinění se už ob-
jevovala v médiích. 
Christopher Steele netvrdí,  že jeho zpráva ze sta procent odpovídá
skutečnosti. Přiznává, že některé závěry mohou být špatné, ale je
přesvědčen, že sedmdesát až devadesát procent je pravda.
Steele poslal své poznámky FBI a byl zoufalý z toho, že nepřicházela
adekvátní reakce. Poslední ranou pro něj bylo, když ředitel FBI James
Comey oznámil, že znovu otvírá vyšetřování e-mailů Hillary Clinto-
nové, a to deset dní před volbami. Stále však mlčel o Trumpovi.
Nesvědčí to také o něčem…? 

Myslíte si, že vás Steele vedl správným směrem, když vám řekl:
„Sledujte tok peněz.“ 

To je velmi komplikované a těžko můžete dojít k definitivním závěrům.
Víme, že Rusové koupili nemovitosti v Trump Tower, a to ne v ne-
dávné době, ale brzy po dokončení stavby v roce 1983.  Se Steelem
jsem také mluvil o ruském oligarchovi, Dmitriji Rybolovlevovi.  Jde 
o velmi bohatého muže, miliardáře, který koupil Trumpův dům na
Floridě v roce 2008 za 95 milionů dolarů. Pro Trumpa to znamenalo
čistý zisk ve výši 50 milionů dolarů.  Proč tak ostřílený finančník
doslova věnoval Trumpovi takovou sumu? 
Zajímavý je také případ Deutsche Bank – Německo, která přihrála
Donaldu Trumpovi obrovské částky peněz. A tentýž rok 2008
společnost Trump nesplatila významnou půjčku ve výši 45 milionů
dolarů, žalovala banku z důvodů, které jsou stále nevysvětlené,  
a banka nadále půjčovala. Trump dluží Deutsche Bank ještě asi 300
milionů dolarů. 

Zajímalo by mě, jak vaši knihu přijímají lidé v jiných zemích.
Vidíte podobný skepticismus vůči obvinění z ruského vměšování
do francouzských nebo německých voleb nebo do Brexitu?

To je zajímavá otázka. Jen bych řekl, abych objasnil svou vlastní
pozici, je docela možné, že Hillary připravila špatnou kampaň a Rusko
zasáhlo. Tyto věci se vzájemně nevylučují.
V Evropě s tím máme také své zkušenosti.  V Londýně v roce 2006
dva ruští agenti otrávili disidenta Alexandra Litviněnka. Šlo o obrovský
případ. Zprávy o něm se objevily na předních stránkách světového
tisku. Vyšetřování se věnoval Scotland Yard a další policejní síly 
v Londýně. Předložily tisíce stránek vědeckých důkazů, že šlo 
o spiknutí Kremlu. A to bylo deset let před zmiňovanými volbami  
v USA.
Takže si myslím, že skepse vůči Rusku není ničím novým. Existuje
přesvědčení, že Rusko na mezinírodní scéně působí agresivně.
Viděli jsme válku na Ukrajině, anexi Krymu...

Příběh získal novou dynamiku, když Trump vyhodil ředitele FBI
a v televizi  řekl, že to udělal kvůli vyšetřování údajného ruského
vměšování do voleb. Olej do ohně pak přilil, když řekl několika
ruským diplomatům, že odvolal Comeyeho, aby zastavil ruské
vyšetřování. Je to Donald Trump, který je posedlý tímto
příběhem a který ho stále živí zprávami na Twitteru a mluví 
o tom, kde může. 

Můžeme to nazvat ironií,  ale je jasné, že to neskončilo. Jsem novinář
a píšu o tom, s čím jsem se reálně seznámil.  Můj občanský postoj je
progresivní. Považuji se spíš za levicově smýšlejícího. To znamená,
že se starám o věci jako jsou lidská práva a o to, co byste mohli naz-
vat univerzálními hodnotami, pokud se to nezdá příliš staromódní.
Když se podíváte na situaci v Rusku, zjistíte, že zde neexistují svo-
bodné volby, tisk a televize jsou pod kontrolou Kremlu. Disidenti, kteří
kritizují režim, trpí šikanou od drobného obtěžování až po zastřelení
na ulici. Myslím, že to musíme mít na paměti.
A co se týče otázky studené války, nemyslím si, že je zahalena tajem-
stvími.  Nynější Rusko považuje rozpad Sovětského svazu za hluboké
ponížení. O to víc se snaží vyhrát druhou studenou válku. Ve věku
Facebooku a Twitteru se jen změnily metody.

(Ze zahraničních praměnů)
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Sarah Perryová
Po mně PotoPa
Knihkupec John Cole, podivínský
samotář ve středním věku, jednoho dne
uprostřed dlouhé vlny veder zavře krám
a vydá se na neohlášenou návštěvu za
bratrem. Cestou se ale auto porouchá,
John se ocitne pod nemilosrdnými
paprsky slunce v neznámé krajině a mu-
sí se vydat pro pomoc k osamocenému
stavení. Jaké je však jeho překvapení,
když jej tam uvítají jako dlouho oče-
kávaného hosta, mají pro něj připravený
pokoj i prostřený stůl. Co je to za zvlášt-
ní komunitu a co mají společného s věží
u jezera?

Překlad: Rani tolimat
Vázaná, 256 stran, 298 Kč, 
Ean: 9788025726600

https://www.kosmas.cz/knihy/241176/po-mne-potopa/
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S jakými pocity jste začínala psát román Po mně potopa?
Byla jsem mladší a připadala se bezmocná. Neměla jsem žádnou
zkušenost podívat se sama na sebe, což byl problém,  protože jsem
si myslela, že spisovatelé nemohou psát nic jiného než autobiografii.
Ale pak jsem si uvědomila, že kniha nemusí mít nic společného se
mnou, protože jsem dosud vedla velmi nudný život  a více se zají-
mala o jiné než o sebe. Tak jsem se musela spo-lehnout jen na svou
představivost.
Po mně potopa je vaše prvotina a vy jste román obhajovala 
v rámci doktorského studijního programu…
Při obhajobě se mě zkoušející zeptali, proč jsem to napsala.
Uvědomila jsem si, že se o mě nikdo předtím takto nezajímal.  Nebo:
„Kde získáváte nápady?“ O tom jsem také  nepřemýšlela. Příběh
jsem nepovažovala za nic jiného, než produkt mé představivosti,
kterou jsem si kultivovala.  
Co mělo největší vliv na vývoj vaší představivosti?
Některé vlivy jsou zcela zřejmé. Vyrůstala jsem v náboženská rodině
a má výchova se odehrávala v duchu baptismu. Provázely mě sta-
rodávné písně, recitace z Bible a dlouhá kázání v chladné kapli 
s vysokými klenbami. To mělo větší vliv na rozvoj mé fantazie než
cokoli jiného. 
Písně, které si nejvíc pamatuji, byly o lásce. V řeckém Novém
zákoně se o lásce hodně mluví. Byla agape, dobrotivá, duchovní
láska; eros, láska touhy nebo intimity; philia, svazky lásky mezi
přáteli; a storge, pro přirozenou náklonnost.
Byla jsem zvědavá na projevy lásky. Jako by byla součástí transakce
a měřítkem, proti němuž je měřeno. Přemýšlela jsem, jak bychom asi
mysleli a cítili, kdyby bylo legitimní mnoho dalších druhů lásky: když
se říká „já po tobě toužím“ nebo „jsi můj přítel“ je stejně krásné 
a stejně obsažné jako „Miluji tě“.
Když jsem psala Po mně potopa, pomyslela jsem si (možná krutě),
jestli by bylo zábavné vzít člověka, který nikdy nemiloval – na místo,

kde je možné se setkat s každým druhem lásky. Poškozené 
a škodlivé, čisté a nelegální, tělesné a přátelské, intimní a odcizené.
A já vím, že bych to neudělala, protože jsem stále měla v hlavě
kázání vážných vousatých mužů. 
Příběh provází záhada. Když poutník přijde k neznámému
domu, přivítají ho tam takovým způsobem, jako by ho dlouho
čekali. Kde vidíte onu až magickou sílu, v domě nebo jeho
obyvatelích?
Dům, kam John Cole přijde požádat o pomoc, je postaven s mocí,
která vychází z jeho obyvatel. Pokoje a umírající zahrada a skleník
působí na Johna vidí obdobnou sílou, která vychází ze všech mužů
a žen v jeho zdech.
O síle místa jsem také psala v dizertační práci, zvláště o významu
gotických staveb (žánr, o kterém se domnívám, že dobře znám, aniž
jsem o to chtěla). Beletrie v gotickém dědictví hodně čerpá ze skry-
té energie interiéru, 
Většina z nás, myslím, se je hluboce zasažená okolím – v mém
případě až absurdně. Když jsem byla dítě, cesta domů ze školy
vedla  přes špatně zbarvený betonový nadzemní člun, který působil
jako produkt ponurého průmysl. Zavřela jsem oči, když jsme se
němu blížili. Máma mi měla říct, kdy je bezpečné je znovu otevřít.
Nikdy jsem se moc nechtěla vidět. Raději bych se stočila někde na
podlaze v tmavém rohu. A tak, když přemýšlím o svém mládí, jsem
téměř vždy obklopena čtyřmi stěnami. Vidím gymnázium s parketa-
mi na podlaze, vydávám se na cestu na shromáždění, zjevuje se mi
kaple s galerií, na níž varhany svým zvukem vyvolají i chvění
podlahy. A  byly tam také malé bukové lavice, v nichž bys mohl
zamknout sám sebe. pryč. A vzpomněla jsem si na Hylands House,
velký bílý domov v havarijním stavu, kde jsem jako malá holka vyle-
zla na sochu lva, a z něhož jsem jako mladá nevěsta vyšla k oltáři.
Sedím v mé pracovně o několik let později a píši svůj příběh. Nikdy
jsem si na tato kázání, ani na všechny záhady domu nevzpomněla.
Ne, opravdu. Když jsem řekla, že mé psaní nemá se mnou nic
společného, nechtěla jsem lhát. Nikdy jsem si neuvědomila, že to
všechno se vstřebalo do mě, vypálilo do v mých neuronů a nahro-
madilo v krvi a v mém nitru zakódovalo všechny představy, aniž bych
si to někdy uvědomovala. A jsem tomu ráda.

(Volně podle zahraničních pramenů)

Sarah Perryová se narodila v r. 1979 v anglickém
hrabství Essex a byla vychovávána v přísném duchu
baptismu. Na univerzitě vystudovala angličtinu 
a tvůrčí psaní. První román After Me Comes the Flood
jí vyšel v r. 2014 a získal si jak nominace na několik
literárních cen, tak mezinárodní uznání. Tento úspěch
byl ještě umocněn dalším románem Nestvůra 
z Essexu (The Essex Serpent, 2016), který se stal
bestsellerem a knihou roku největší anglické sítě
knihkupectví Waterstones. Navíc byl nominován na
literární ceny Costa Award, Baileys Women's Prize,
International Dylan Thomas Prize a další. Vyšel v 11
jazycích a na rozhlasové stanici BBC jej vysílali jako
četbu na pokračování. Sarah Perry žije v Norwichi 
a pracuje na svém třetím románu. 





Magda Váňová 
Holčičky
kniha Holčičky spojuje tři novely s  nepředvídatelným
koncem, který čtenáře překvapí a možná i nadchne.
Najít znovu štěstí je úkol pro Dinu z novely Pomsta. Její
rodiče byli kouzelníci a zahynuli při autohavárii. Dina
vyrůstá u staré tety a nikdy neví, zda si po štěstí šlape
sama, nebo ho ztrácí za absurdních okolností. V druhé
novele Holčičky učiteli Marcelovi přinášejí opravdové
potěšení malé kamarádky, které může vzdělávat, učit
správnému chování, zasvěcovat je do umění a literatu-
ry, napravovat jejich nedostatky a sdílet s nimi tajem-
ství fotografií, na kterých zachytil, jak vyrůstaly, než
se staly ženami. Nejnadanější holčička ho však v do-
spělosti začne milovat a jeho mírně zvrácený tajný
svět úplně zničí. Ve třetí novele lví dvůr se potkají dvě
zklamané mladé ženy, které se přitahují svými proti-
klady. Podnikavá Marta přemluví výbornou kuchařku
Gabrielu, aby si otevřely restauraci. Úspěch lvího

dvora zamotá jejich život tak, že mají dohromady nejen restauraci, ale i manžela a milence.
Tři novely jsou napsané s velkým porozuměním pro různé polohy života od tragických až po
humorné. Takové příběhy, ve kterých jedno nevylučuje druhé, jsou výstižné a sbližují
čtenáře s hlavními hrdiny.       

Vázáno, 320 stran, 340 kč, iSBN 978-80-7244-422-9 
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Vaše nová kniha
Holčičky obsahuje
tři novely s ne-
předvídatelným
koncem. Čím jsou
si podobné, nebo
obráceně: čím se
odlišují?
Podobné si jsou
stylem psaní, liší se
svými náměty. 
Zatímco v novele
Pomsta je konec
nezvratný a defi-
nitivní, závěr novel
Holčičky a Lví dvůr
poskytuje mnohem
větší prostor pro domněnky a fantazii. Pomsta může vzbudit
smutek, Holčičky pohoršení a Lví dvůr úsměv, ale věřím, že nikdy
ne lhostejnost.
Titulní novela Holčičky zaujímá přibližně polovinu knihy,
Pomsta a Lví dvůr mají už svoji historii. Jakou?
Obě novely vyšly před několika lety v jiných knihách novel 
a povídek, které jsou rozebrané. Čtenáři si žádali reedici, tak jsem
se jim s nakladatelstvím snažila vyjít vstříc a k novým Holčičkám
přiřadila podle mého názoru nejlepší staré novely Pomstu a Lví
dvůr, v dobré víře, že čtenář bude spokojený.
Ale právě u dvou starších novel vám čtenáři vyčítají, že jde 
o reedici, tudíž kniha není novinka.
Ale co s tím? Vydáme staré novely — čtenář zuří, nevydáme staré
novely, zuří rovněž. V knize Holčičky tak dostal do ruky novou,
nejrozsáhlejší a nosnou novinku a dvě kratší reedice, jejich názvy 
a obsah jsou uvedené na obalu a pozorný čtenář tak věděl, co kniha
obsahuje. V novele Pomsta jsem udělala pouze jedinou drobnou
změnu, která se týkala jména hlavní hrdinky. Až příliš mi připomína-
lo jméno jiné z hrdinek v románu Herečka.   
Ve vašich novelách se mi nejvíc líbí, že působí jako „zhuštěné
romány“. Počtem postav se vyrovnají románu, ale postavy
nemají své příběhy, které by se románově prolétaly a roz-
větvovaly. Vaše postavy ve všech třech novelách Holčiček mají
pouze společný děj a ten působí od začátku až do konce jako
fluidum, které zintenzivňuje všechny souvislosti a čtenáře si
podmaňuje zvláštní energií. Jak vy vidíte ve vlastní tvorbě
rozdíl mezi novelou a románem?
Novela jako kratší literární útvar vyžaduje mnohem větší zhuštění.
V románu může děj občas plynout poklidněji, aby si čtenář víc prožil

všechny peripetie
příběhů jednotli-
vých postav, jejichž
počet se na rozdíl
od novely postupně
zvětšuje. V novele
by takové rozvol-
nění děje, který je
koncentrovaný  k
jednomu cíli, mohlo
působit rušivě. Na
druhou stranu lze
celý děj novely
snadněji udržet 
v hlavě, proto se 
k nim uchyluju buď
tehdy, když by ná-

mět nestačil na román nebo si od románu potřebuju odpočinout.   
Nejrozsáhlejší novela ve vaší nové knize je ta prostřední,
nazvaná Holčičky. K čemu její děj směřuje?
K faktu, že v lidském životě nic není černobílé, za dobrými skutky se
můžou skrývat špatné úmysly a z nich naopak někdy vzejde i něco
dobrého. Můj hrdina se leckdy pohybuje na hraně, občas má jen
krůček k tomu, aby uklouzl, ale pokaždé najde ztracenou rovnováhu
a vybalancuje své skutky do přijatelné polohy. A že si od holčiček,
kterými se tak rád obklopuje, vychovává je a tříbí,  pokaždé vezme
to, co by měl dostat někdo jiný, považuje za spravedlivou cenu za
svůj čas, peníze a dobrou vůli. A holčičky nejsou vždycky jen slad-
ké panenky, leckdy to jsou vypočítavé potvory, které vědí, co chtějí,
a také to dostanou. 
Ve vašich novelách se střídá humor, nadsázka, ironie s kon-
flikty, neštěstím nebo tragédií. Co rozhoduje o tom, k čemu se
děj nakonec přikloní v Pomstě a ve Lvím dvoře?
U novel to vím od samého začátku. U románů nikoli. Tam by mělo
být vše, co jste jmenoval, ale aby to bylo dobré, je třeba správné
dávkování. Jistota, že už to svedu, se pro mě mnohdy stává přítěží
a někdy dojde k zcela opačnému efektu a pak mám strach, že už
nic nedokážu, že jsem u konce s dechem. Ale kupodivu nějakým
zázrakem motor znovu naskočí a jede se dál. 
Připravujete na příští rok další knihu?
Začínám psát nový román a zatím si na sebe s hlavními hrdiny
teprve zvykáme. 

Děkujeme za rozhovor.

Jiří Korejčík

www.sulc-svarc.cz

Tři novely s nepředvídatelným koncem
Magda Váňová je autorkou dlouhé řady úspěšných románů. Nyní do ní přibyla i kniha novel Holčičky.
Krátký rozhovor s autorkou čtenářům napoví, že její novely jsou stejně poutavé jako její romány 
a mají zajímavý příběh s mnoha možnostmi, jak by mohl dopadnout.
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Golnaz Hashemzadeh
Bonde
To jsme Byli my
V přímočaře a bez obalu napsaném románu se
autorka ptá, co vlastně předáváme svým
dětem? Co dlužíme svým milovaným? A existuje
svoboda, pokud přijdeme o kořeny? Nahíd zbývá
šest měsíců. Nebo to aspoň říkají doktoři.
Padesát jí už bylo a dobře ví, co je to ztráta. Ale
teď, když stojí na prahu vlastní smrti - a když se
právě dozvěděla, že její dcera Árám je poprvé
těhotná – plní Nahíd doposud nepoznaný 
a dlouho potlačovaný vztek. Život doma v Íránu
i po útěku ve Švédsku se vždy řídil jediným
pravidlem - přežít za každou cenu. Nikdy se ale
neměla příležitost naučit, co to znamená prostě
jen žít. 

Překlad: jana Holá
Vázaná, 208 stran, 248 Kč, 
eAN: 9788025725962

https://www.kosmas.cz/knihy/241353/to-jsme-byli-my/Zakoupit můžete zde
Rozhovor s autorkou na následující straně
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„Přijměte výzvu pokra-
čovat, i když se nestane
nic, co by vás k tomu
nutilo. Dokonce se v tu
chvíli můžete cítit ztra-
cená. Nikdy jsem si ne-
dělala synopse nebo
podrobný koncept. Do
ničeho se nemůžu nutit,
musím dát jen na svou
intuici...“ 

Z vašeho  vyjádření  by  se
mohlo  zdát,  že  román  To
jsme  byli  my  je  intuitivní.
Ale přesto  je  jasné,  že  jste
jím chtěla něco vyjádřit? 
Ano, samozřejmě. Chtěla jsem napsat román  o moudrosti a dědictví
žen různých generací, příběh o všech jejich ztrátách, ale i nezdolné
vůli najít světlo. Nápad vznikl v New Yorku, kde jsem navštívila
komunitní centrum v Brooklynu a pak jela taxíkem na Manhattan.
Auto zastavilo na křižovatce vedle židovského školního autobusu 
a mě bezděky napadlo vzpomenout na lidi, kteří postavili toto město.
Tehdy mi přišla první věta: „Nevzdávejte se svých snů, i když jste se
teď museli kapitulovat. Pokračujte dál na své cestě.“ To jsem dala
jako úkol i perspektivu hlavní postavě Nahidě.
Ale není možné čekat na podobné impulzy, když mé psaní obvykle
takto funguje. Než usednu k pocítači, snažím se být dobře
připravená. Hodně mluvím s lidmi a čtu knihy se souvisejícími
tématy. Ale v podstatě čekám na první reakce hlavních postav.
Úkolem  spisovatele  je  psát  pravdu. A  nechci,  aby  to  vyznělo
hanlivě, když řeknu, že psaní je egoistickým procesem, něco, co
dělá  autor  pro  vlastní  potřebu. Ale  přesto  nemůžete  zapome-
nout  na  knižní  trh,  který  v  sobě  nese  hodně  průmyslových
prvků.
To opravdu nemůžu. S talentem pro psaní jsem se narodila, ale
prosadit se na knižním trhu se musím stále učit. Nelze podlehnout
dalo by se říci m´dním náladám nebo aktuálním trendům. Na
každém semináři, který jsem navštívila na knižních veletrzích, byla

hlavním tématemm uprch-
lická krize. Jistě, je to
současný tragický jev, ale
není jediný, co hýbá
současným světem. 
Nebezpečí zjednodušení hro-
zí i knihám o rasismu, násilí...
Obě mé knihy se týkají irán-
ských rodin a lidé si myslí, že
jde o stejnou rodinu. Většinou
si nevšimli, že každá je jiná. 
Dají  se  ve  vašich  knihách
najít  i  autobiografické
prvky?
Ano, občas čerpám ze svých
prožitků. Říká nám, že exi-
stují části jejích knih, které

jsou vyvrženy z vlastních zkušeností. V románu To jsme byli my se
zmiňuji i o nehezkém chování otce k mamince. Táta zemřel dřív, než
vyšla kniha, ale části rukopisu jsem mu dala přečíst. Hlavně ty, 
v nichž se mohl poznat. Pozorovala jsem ho, jak bude reagovat. Po
chvíli vzhlédl od textu a řekl: „To je velmi dobré.“ Zeptala  jsem se ho,
jestli mu to nevadí. Potřásl hlavou a řekl: „Tak to bylo. Pokud si
myslíš, že zamlčíš pravdu, nikdy nebudeš spisovatelkou.“
Jak vypadá vaše spolupráce s nakladatelem?
Někdy diskutujeme o tom, jak by se měl děj vyvíjet. Hlavně, zda je
třeba až naturalisticky vylíčit všechny hrůzy. Po takových debatách
jsem si uvědomila, že se pravdě nezpronevěřím, když neřeknu úplně
všechno. Když maminka přečetla scénář, přišla za mnou a řekla, že
skutečnost byla stokrát horší. Nakonec nikdo není jen zlý a nikdo
není absolutně dobrý. Nějakým způsobem jsem toto projektova do
Nahid.
Máte někoho, na jehož rady dáte?
Mám blízkého přítele, který pracuje jako literární skaut. Když si
přečetl rukopis, poradil mi, abych škrtla poslední větu každé kapitoly.
Začátečníci často dělají to, že poslední větou je shrnutí toho, co bylo
již napsáno.

(Volně ze zahraničních pramenů)

Golnaz Hashemzadeh Bonde se narodila v r. 1983 v Íránu 
a spolu s rodiči uprchla v dětství do Švédska. Ve Stockholmu
vystudovala ekonomii a umístila se ve výběru 50 mladých
globálních lídrů společnosti Goldman Sachs. Je zakladatelkou 
a ředitelkou Inkludera Invest, neziskové organizace bojující proti
marginalizaci ve společnosti podporou sociálních podnikatelů,
kteří přicházejí s pragmatickými řešeními sociálních problémů.
Na literární scéně Golnaz Hashemzadeh Bonde debutovala 
v r. 2012 románem Hon är inte jag (Ona není já) o těžkostech
začlenění íránské rodiny do švédské společnosti. Druhý román
To jsme byli my (Det var vi) jí vyšel v roce 2017 a okamžitě si
získal výjimečnou pozornost jak ve švédských sdělovacích
prostředcích, tak na mezinárodní literární scéně, kde se v tuto
chvíli překládá už do 24 jazyků. Příběh padesátileté zdravotní
sestry Nahid, která se musí vyrovnat s nemilosrdnou diagnózou,
vás uchvátí svou autentickou syrovostí. Nahid je trochu smutná
a trochu osamělá, ale hlavně naštvaná a s brutální upřímností
rozebírá rodinné vztahy i své postavení ve společnosti.
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Nakladatelství Fortuna vydalo postupně tři knihy
FraNtiška taliáNa

Nejprve vyšla publikace to jsem já, následovala ji Opožděná inventura a trojici uzavírá kniha Jsem den a ty jsi noc.
Předkládaná trilogie, ke které autor chystá další díly, přináší autorský výběr z celoživotní tvorby Františka taliána.
Zahrnuje básně, povídky, soudničky, šansony, úvahy i epigramy a čtyřverší. Ve všech textech se snoubí autorova život-
ní zkušenost s básnickým přístupem k tvorbě jako celku. Jde o autorovy prvotiny. Dosud publikoval pouze časopisecky. 

JUDr. František Talián – narodil se 7. 3. 1948 ve vesničce
Boubská u Vimperka na Šumavě v rodině, která byla v pa-
desátých letech minulého století z politických důvodů násilně
vystěhována na odlehlou samotu, což mělo na jeho dětství a vní-
mání zásadní vliv.
Ke studiu na gymnáziu nedostal doporučení, proto vystudoval
strojní průmyslovku v Písku a po maturitě několik let pracoval
manuálně jako montér. V roce 1968 byl přijat na Právnickou fakul-
tu Univerzity Karlovy v Praze, kterou dostudoval v roce 1974.
Po právnických studiích začal pracovat v legislativním odboru
Ministerstva zdravotnictví ČSSR, odkud musel z politických důvo-
dů odejít. Živil se překládáním knih pro děti, jako topič, uklízeč,
jako knihovník…
Sametová revoluce znamenala velký obrat v jeho životě. Vrátil se
k právnické praxi a zasedal v soudním senátu pro události 17.
listopadu 1989. Stal se prezidentem České sekce IBBY –
Společnosti přátel knihy pro mládež při UNESCO.
Od listopadu 1989 soukromě podniká v oboru nakladatelství
školních učebnic a na rodné Šumavě i v oboru hotelnictví. Mimo
jiné vydává týdeníky Naše rodina a Učitelské noviny.
V letech 1967–1971 publikoval své verše v měsíčníku Divoké
víno. Účastnil se na básnickém almanachu Pohledy a výrazně
časopisecky publikoval. Jeho pořady probíhaly v Poetické
kavárně Viola, v Mikro(poetickém) fóru, Památníku národního
písemnictví a na dalších místech až do roku 1977. Od té doby až
dosud již nepublikoval.
Střídavě žije v Praze a na Šumavě.

Jsem den a Ty jsi noc
Výběr z mnohaleté básnické tvorby Františka Taliána dostal
název podle jednoho z nejkrásnějších textů této sbírky. Verše 
o lásce, něze, studu, ale i stesku, osamělosti a o životě vůbec
pronikají vnímavému čtenáři do nejhlubšího nitra duše a při-
nášejí mu krásné hřejivé uspokojení. Hřejivá jsou i slova Jiřího
Žáčka, která knihu doprovází. 
Brožovaná, 96 stran, 145 Kč, ISBN: 978-80-7373-149-6, 
EAN: 9788073731496

Opouštění
Už brzo opustím

tento vycházkový břeh
kde každá myšlenka

voněla tělem,
každé pozdravení

zdravilo,
každá vzpomínka

připomínala
Už brzo opustím

tento vycházkový 
břeh

aby nepoznané
zůstalo

a aby nezůstal po ruce
kámen

na kameni

http://naseucebnice.cz/domu/850-jsem-den-a-ty-jsi-noc-788073731496.html
Zakoupit můžete zde
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František Talián
To jsem já
Publikace se dělí na pět částí: Knihu veršů, Knihu epigramů
a čtyřverší, Knihu povídek, Knihu úvah a Knihu soudniček

„obraz  v  básni  soumrak  je  překrásný.“  To  jsou  pochvalná
slova na báseň zařazenou na úvod knihy, kterými se vyjádřil
v roce 1973 jaroslav seifert v dopise adresovaném autorovi.
mnoho  dalších  krásných  básnických  obrazů  se  nachází 
v  první  části  nazvané  Kniha  veršů.  Druhá  část  Kniha
epigramů  a  čtyřverší  obsahuje  vtipné  a  trefné  satirické
šlehy  autora.  V  Knize  povídek  čtenáře  nadchne  nádherná
kombinace  tvůrčí  fantazie  a  prožitých  událostí.  Při  čtení
Knihy  úvah    někdy  ze  závěrů  autora  až  zamrazí  v  zádech.
Zato v Knize soudniček se občas musíme i pousmát.

Vázaná, 136 stran, 195 Kč, IsBN: 978-80-7373-146-5, 
eAN: 9788073731465

POVÍDKA SAXOFONISTOVA
Saxofon není nijak starý nástroj. Vymyslel jej belgický designér
hudebních nástrojů, flétnista a klarinetista Adolphe Sax a nechal si
jej patentovat v roce 1846 se záměrem používat jej především pro
vojenské kapely a orchestry. S nástupem jazzu na přelomu 19. 
a 20. století se však saxofon rozšířil jako sólový nástroj.
Saxofon je jednoplátkový celokovový dechový nástroj, vyráběný
především z mosazi, ale také někdy z bronzu a z niklového či
mincovního stříbra – proto ten úžasný lesk. Soprán- a tenorsaxo-
fon se vyrábí v ladění B, zatímco alt a baryton je proveden v ladění
Es.
Tak. Teď víte skoro všechno. O saxofonu. Ne však o mně:
Naši měli na Šumavě, na vsi poblíž městečka V. malé hospo-
dářství a jeden ze dvou vesnických hostinců s tanečním sálem.
Největší bezprostřednost a půvab měly nedělní „vrčky“ – to byli 3
až 4 muzikanti nejčastěji v obsazení: altsaxofon, křídlovka,
basflíghorna a tuba, a začínali hrát pro sousedy hned po obědě,
nejpozději ve tři hodiny odpoledne. Pár těchto „vrček“ jsem jako
šestiletý ještě zažil, než nás komouši ve čtyřiapadesátém jako
nežádoucí vystěhovali. A pamatuji si je podnes. Stával jsem pod
pódiem a užaslýma zamilovanýma očima hltal jen ten jeden
nástroj – stříbrný Saxofon. Protože saxofon nehraje. Saxofon
doslova mluví. Teprve o hodně později jsem se dověděl, že tech-
nika, kdy saxofonista chrčí, bručí nebo vrčí do nástroje za pomoci
svých hlasivek, takže nástroj opravdu mluví, se nazývá „bowling“.
Již tehdy jsem si umínil, čím budu: saxofonistou. A taky že ano.
Nejprve jsem však musel přetrpět několikaletou Ševčíkovu školu
houslí, kdy mne stařičký učitel, bývalý vojenský kapelník, bil
taktovkou přes prsty, až jsem plakal. Jednou jsem přišel domů 
s tím, že již do houslí nikdy nepůjdu. Snad nebude tak zle – zahu-
čel tatínek. A protože jsme byli vystěhovaní a nemajetní, rozhlédl
se, chytil kohouta a dal jej do červené síťovky se slovy: Dones ho
panu učiteli. Dodnes si vzpomínám, jak jsem se styděl, jak se
kohout v té síťovce po celou dlouhou cestu z naší samoty vrtěl 
a občas i vztekle kokrhal. Avšak pomohl. 

Učitel rezignoval: „Z toho nikdy muzikant nebude.“ – přestal mne
mlátit po prstech a zakrátko jsem mohl z houslí přestoupit na
klarinet, předstupeň saxofonu. Štěstím jsem nespal.
Na gymnázium mne kvůli kádrovému profilu rodiny nepustili, tak
jsem přetrpěl nemilovanou průmyslovku a po maturitě se sám,
poprvé, vydal do matičky Prahy. Chodil jsem po nábřeží a četl
plakáty. Hledáme montéry vzduchotechniky na stavbu nového
letiště v Praze-Ruzyni – stálo tam na jednom z plakátů. A tak jsem
se stal montérem. Montérem ve skvělé partě zkrachovaných exis-
tencí, kde vedle konzervatoristy pracoval doktor filosofie a kde
řeckými a latinskými citáty nás oblažoval absolvent klasického
gymnázia. Montérem v partě, z níž šla složit i malá kapela.
Kapelníkem byl bývalý vojenský pilot. A tak jsme cvičili a pak hráli
v okolních vesnicích: Přední Kopanina, Zadní Kopanina, Horo-
měřice, Jeneč, Středokluky, … Bylo to jedno z nejšťastnějších
období mého života: Stál jsem na pódiu, na krku vzadu dva křížky
a třpytivý stříbrný altsaxofon zn. Amati Kraslice, zavěšený vpředu
na krku na závěsníku se stříbrnou sponou… A hráli jsme: Monte
Carlo, Třešňové květy, La Palomu, Gershwinovu Rhapsody in Blue
– dvojhlasné cajdáky, navíc ozdobené uměle protahovaným gli-
ssandem – to když saxofonista jazykem a ústy uměle zvýší zá-
kladní tón, někdy třeba i o celý půltón, a návazně sklouzne na
další základní tón o jeden stupeň výš. A hráli jsme Sentimental
Journey a další orchestrálky od Glenna Millera…
Pod pódiem stávali mladí chlapci a užaslýma, zamilovanýma
očima hltali mluvu i třpytivý korpus nástroje zvaného mazlivě
saxofon. Hráč na saxofon je totiž mezi muzikanty extratřída. 
A místní děvčata to také věděla. Hráč na saxofon je totiž jako
jediný mezi muzikanty rozpoznatelný i o pauzách. A proto jsem se
nejvíce těšil na pauzy: Když jsem o pauze šel oklikami a pomalu
kolem stolů přes sál pro občerstvení, na krku saxofonový závěsník
se stříbrnou posuvnou sponou, děvčata na mně mohla oči nechat,
nadbíhala mně a jejich tatíci–sedláci mne mnohovýznamně zvali
na panáka...

Zakoupit můžete zde

www.fortuna.cz
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František Talián
OpOŽděná invenTura
publikace se dělí na čtyři části: Knihu povídek, Knihu úvah,
Knihu soudniček a Knihu šansonů

povídky,  úvahy  a  soudničky  s  velmi  rozmanitými  náměty
čtenář  zhltne  jedním  dechem.  K  velmi  poutavému  líčení
soudních případů v soudničkách jistě přispívá i to, že autor
čerpá ze své dlouholeté praxe právníka řešícího roztodivné
případy  svých  klientů.  některé  byly  smutné,  jiné  veselé.
přesně  takové,  jaký  je  život.  Knihu  uzavírají  nádherné
šansony,  které  přímo  vyzývají  k  zhudebnění.    v  doslovu
Jiřího Tušla se pak zájemci dozví něco bližšího o autorovi 
a jeho přístupu k tvorbě.

vázaná, 112 stran, 190 Kč, iSBn: 978-80-7373-148-9, 
ean: 9788073731489

POVÍDKA ODSUNOVÁ
Bylo mi teprve šest sedm let, když jsem poprvé zaslechla slova,
kterým jsem nerozuměla a jejichž význam jsem nemohla pochopit:
Odsun. Transfer. Nebo: Vyhnání. Neboli po našem Vertreibung.
Narodila jsem se a vyrůstala v malé vesničce jménem Kaltenbrunn
(čili Studená studna), ani ne pět šest kilometrů od hranice s Ba-
vorskem, v níž bylo asi deset větších selských statků, pár po-
druhovských chatek či baráků domkářů a několik domů ře-
meslníků, kaplička pod javory uprostřed návsi, škola, hospoda,
pila s elektrárničkou, mlýn, obecní samospádný vodovod, obecní
rybník na návsi a obecní šrotovník se špejcharem. Měli jsme 
4 volky, 5 krav, 5 jaloviček a několik telátek, asi 40 slepic, kachen
a husí, jednu kozu a čuníka. A kvetoucí třešeň pod okny. Měli jsme
asi 30 hektarů luk, polí a lesů a krásné – při vší té dřině bez-
starostné – mládí a radost ze života, přestože mnoho mých
blízkých příbuzných padlo ve válce, vesměs na východní frontě.
Bylo něco přes rok po válce, byl podzim roku 1946. Brambory byly
tentokráte vybrány dříve, než napadl sníh, otavy na zimu usušeny
a svezeny a i oves a zelí se podařilo včas sklidit. Všude byly me-
zery, všude scházely mužské pracovité ruce. Tenkráte jednou ráno
přišlo na obec nařízení, abychom všechno nadojené mléko svařili,
navařili pařáky brambor a všechna vejce uvařili natvrdo a nechali
vše na plotně, abychom se teple oblékli, sbalili si 30 kg nej-
nutnějších věcí na jednu osobu a shromáždili se příští den ve 4 ho-
diny ráno (byl to čtvrtek) na návsi, připraveni k odsunu – celé
rodiny včetně starých prarodičů a batolat. A bylo nařízeno,
abychom nebrali s sebou žádné cenné věci, že všechna zavazad-
la budou prohlédnuta a cennosti odebrány. Maminka ten večer
hodně a usedavě plakala, brala do rukou hned tu a hned onu věc,
pohladila ji a hned ji zase odkládala, krávy ve chlévě teskně bučely
– byl to takový podivný, pro mě neznámý večer. Světnice –
namísto dřívějšího poklidu a řádu byla plná nervózního spěchu 
a páry z vařených vajec, brambor a mléka.
Pojednou mamince zazářily oči a řekla mi: „Víš co, když nám Češi
chtějí všechno cenné ukrást, tak jim to nedáme. Třeba se jednou

zas vrátíme. Vezmi, co je pro tebe nejcennější, a pojď se mnou.“
Ze zoufalství a vzdoru nedbala, že je noc, že máme zákaz
vycházení a že máme na rukávech bílé pásky – vzala mě za ruku,
šly jsme na okraj vsi a pod velký strom javoru jsme zakopaly, co
nám bylo nejcennější. Vím, že tam maminka ukryla malované
hrníčky z výbavy, kterou dostala, když se vdávala, a velké červené
srdce, co dostala před svatbou z lásky od tatínka, který se z války
nevrátil.
Ráno ve 4 hodiny jsme všichni stáli na návsi u svých třicetikilových
ranečků, přijela nákladní auta s vojáky a další nákladní auta 
s jakýmisi otrhanými bosými lidmi tmavé pleti a odvezli nás 
k blízkému Mýtu na hranici s Bavorskem. Odtud jsme dál šli pěšky,
táhli kufry, vozíčky, tlačili kočárky či trakaře, v zástupu provázeném
pláčem batolat a starých žen. 
O životě v cizině psát nebudu. Vím jen, že naši lidé bloudili po
polích a sbírali zapomenuté polozmrzlé hlízy brambor, řepy 
a tuřínu, že hlavním zdrojem obživy byly krádeže a prodej barev-
ných kovů z odstavených tanků, že i Bavoráci měli hlad a mračili
se nesoukmenovsky na nás, nadávajíce: Co nám sem ještě leze-
te, vy Bémáci, kvůli vám vypukla válka! 
A tak šel čas, maminka zemřela. Předtím mi však zanechala
plánek s našimi poklady. Kdyby jednou… říkávala. A to jednou
přišlo! Přišel počátek roku 1990, Genscher, ministr zahraničí
Německa, a ministr zahraničí Československa Dientsbier přestřihli
dráty Železné opony a hranice dvou světů se otevřely. Ani jsem se
nemohla dočkat jara, až sleze sníh, abych se rozjela do své rodné
vesničky Kaltenbrunnu, po celých pětačtyřicet let chátrající v býva-
lém zakázaném hraničním pásmu. Vzala jsem plánek a tradá. 
Z naší kdysi kvetoucí vesničky zbyly jen ruiny, hromady kamení,
pár obvodových zdí, propadlé sklípky na brambory, zelí a herbst-
milch, bývalé zahrádky s dosud kvetoucími narcisy a keříky rybízu,
bývalé podmáčené louky zarostlé vrbovkou a křovím. Neboli na
mapách značka Wüstung – Poušť. Pracně jsem se zorientovala
podle plánku a našla onen strom. Ten javor ještě stál...

Zakoupit můžete zde

www.fortuna.cz
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Tereza Semotamová
VE SKříNi
Hlavní hrdinka nové prózy Terezy Semotamové žije v ne-
spokojeném vztahu v cizině; po nevyjasněné smrti part-
nera se vrací do rodné země, kde však nemá kde žít
(ostatně ani neví jak), a tak vezme zavděk skříní, kterou
její sestra hodlá vyhodit. Skříň umístí do vnitrobloku 
a nastěhuje se do ní. Bizarní východisko textu se
postupně stává metaforou hledání prostoru na tomto
světě, do nějž se projektuje vztah k rodině, mužům,
kamarádům, k sobě samé. Jsme svědky hrdinčina boje 
o holou existenci; vypravěčka jej sice vytěsňuje,
nakonec však není zbytí. Léto totiž končí a do skříně
zatéká. 

Bezejmenná vypravěčka nás provádí svou životní krizí,
do níž vyústil nedávno skončený trýznivý partnerský
vztah. Její vyprávění však nezabředává do nějaké uvzdy-
chané sebelítosti (jíž se podobný typ psaní tak často

nedokáže vyhnout), a to především díky živosti jazyka, prodchnutého slangovými obraty,
popkulturními narážkami, všemožnými hříčkami, do nějž se ovšem tu a tam vlamují 
i „vyšší“, abstraktnější polohy, zejména v reflexivních, až meditativních pasážích, které
tvoří jakýsi refrén vypravěččina monologu. Před čtenářem se tak postupně skládá jakási
tragikomická mozaika, v níž se odráží jedna etapa života mladé ženy, etapa plná nálezů 
a ztrát, strnulosti, ale také odhodlání žít jinak a touhy po lásce. 

Flexi vazba, 224 stran, 228 Kč, EaN: 9788025726556

https://www.kosmas.cz/knihy/241360/ve-skrini/

Jozef Karika 
Tma
Televizní scenárista přijíždí na osamělou horskou chatu 
v pohoří malá Fatra, kde si chce oddychnout od hektické
práce a napětí v manželském vztahu, ale i vychutnat si
poklidnou zimní atmosféru. Pak se však stane cosi
nečekaného a jeho ozdravný pobyt se změní v děsivou
noční můru. Přestože dveře nikdo nezamkl, chata se mu
stane vězením a on v ní svede zoufalý boj o přežití.

Další mimořádný počin slovenského mi(ni)stra strachu 
a napětí.

Překlad: Jiří Popiolek
Vázaná, 208 stran, 248 Kč, EaN: 9788025726730

https://www.kosmas.cz/knihy/245720/tma/

Zakoupit můžete zde

Zakoupit můžete zde



Dobrovský s. r. o., Antala Staška 511/40, 140 00  Praha 4, 
e-mail:nakladatelstvi@knihydobrovsky.cz, www.knihyomega.cz 

KNiHY OMEGA vydávají

Astrid Holleeder: Jidáš
V roce 2013 se Astrid a Sonja Holleederovy rozhodnou
udělat něco, co všichni považují za nemožné: postavit se
jejich bratru Willemovi, ze kterého se po jeho propuštění 
z vězení v roce 2012 stal „nejoblíbenější holandský
zločinec“. Spolu s jeho přítelkyní Sandrou den Hartogovou poskytnou policii
několik důležitých výpovědí.
dne 24. března 2015, kdy se případ „ŽENY, KTERÉ dOSTALY HOLLEEdERA“ dostane na
veřejnost, je na RTL Late Night zveřejněno několik šokujících nahrávek. Tyto nahrávky mohou
zapříčinit pád kdysi nedotknutelného Willema Holleedera...
Co ovšem věděla pouze hrstka lidí, byla skutečnost, že Willem Holleeder svou rodinu třicet let
terorizoval, vydíral a vyhrožoval jim – podobně jako jeho otec, alkoholik pracující u společnosti
Heineken, který se mu nevědomky stal vzorem. Za oběť mu padly děti, ženy, příbuzní, a do-
konce i jeho vlastní matka Stien. Před jeho despotickým chováním nebylo úniku.
Tento příběh se odehrává mezi rokem 2012 a současností a je obohacen o vzpomínkami na
důležité události minulosti jedné rodiny. Je to tragédie, v níž Astrid Holleeder vykresluje obraz
rozpadající se rodiny, která má od Heinekenova únosu v roce 1983 pouze příjmení:
Holleederovi.
V této jedinečné knize popisuje dopad únosu na všechny členy rodiny, narůstající napětí mezi
pokrevními bratry Willemem Holleederem a Corem van Houtem (který byl zavražděn v roce
2003), výhružky investigativnímu novináři Peteru R. de Vriesovi, stejně jako vraždy a vydírání
amsterdamského podsvětí. Otevřeně také mluví o svém mládí, matce, dětech, bývalých part-
nerech, své práci advokátky a samozřejmě také o své roli dvojité.

Vázaná, 544 stran, iSBN: 978-80-7390-792-1, EAN: 9788073907921

http://www.knihyomega.cz/eshop-jidas.htmlZakoupit můžete zde

Více a rozhovor s autorkou na dalších stranáchVychází 19. 11. 2018
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Od roku 2017 se schovává, nikdy se nenechá fotografovat. Po
vydání Jidáše souhlasila jen s utajenou schůzkou v Amste-
rodamu s novinářkou Ninou Siegalovou. 
Svěřila se jí, že život bez kontaktu s lidmi není jednuduchý.
„Připadám si jak v pouši bez vody. A není nic, co by mi alespoň
trochu rozproudilo aktivitu v mozku.“ 

Astrid  Holleederová  sdílí utajený dům se svojí sestrou Sonjou.
Přestěhovaly k sobě matku Stien, které je přes osmdesát let.
Jen tak se o ni mohou postarat, aniž by jim hrozilo nebezpečí.
Za přísných bezpečnostních opatření se občas vidí s dcerou 
a vnoučaty. „Chodím domů a dívám se, zda za mnou někdo
nejde. Auto nechávám na různých místech ve městě, takže
nikdo neví, kam půjdu. Přestala jsem pracovat jako právník, což
jsem s potěšením dělala dvacet let. Také už nehraji basketbal, i
když jsem se tomu sportu věnovala od dětství. Najednou trpím
všemi druhy onemocnění, od střevních zánětů a podobně,
protože mám málo pohybu. Nemohu si zajít do restaurace,
vyzvednout vnuky ze školy. Stále se bojím o dceru, protože útok
na mě by začal její likvidací…“ 
Paní Holleederová, která měla nejblíže ke svému bratrovi
Willemu Holleederovi, je klíčovým svědkem ministerstva
spravedlnosti v jeho soudním přelíčení za šest vražd a dva
pokusy o ni.
Ve své druhé knize „Dagboek van een getuige“, popisuje, jak
žalobce vyžaduje její svědectví, které by vedlo k odsouzení
bratra, a přitom ji stát odmítá poskytnout běžnou ochranu
svědků. Až zvýšený zájem médií o její případ a knihy, v nichž
svou situaci popsala, vedlo nizozemské ministerstvo spravedl-
nosti k rozhodnutí poskytnout ji a jejím nejbližším možnost
bydlení na utajeném místě a zajistit ji bezpečnost.
„Knihy mi zachránily život mnoha způsoby,“ svěřila se. „První –
Jidáš –  jsem musela napsat pro mou dceru, aby se dověděla
pravdu. Druhou jsem napsala proto, aby nás stát ochránil, což
se podařilo.“  

Hlavní osoby příběhu
Astrid Holleederová
uvádí, jak radila svému bratru Wimovi v různých
právních záležitostech a přitom s ním  tajně zazna-
menala stovky hodin rozhovorů, včetně mnoha
přiznání k různý vraždám. Ve své knize, kterou
charakterizovala jako  závěť, také zkoumá konflikt
emocí nenávisti a lásky, jak svého bratra chtěla
chránit a pak se obrátila proti němu.
Její vzpomínková kniha Jidáš byla v roce 2016
zařazena na holandský seznam bestsellerů a zů-
stala tam sedmdesát po sobě jdoucích týdnů.
Prodávalo se denně osmdesát tisíc výtisků, celkový náklad činil půl milionu, a to v zemi, která má sedmnáct
miliónů obyvatel. Byla přeložena do více než desítky jazyků  a společnost Stevena Spielberga natáčí televizní
seriál založený na životním příběhu Astrid Holleederové. Vznikla i divadelní hra.

Fotografie rodiny Holleeder z roku 1966. Astrid je
na klíně  otce a Willem vpravo. 
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Jak probíhá proces?
„Proces se koná v bezpečné soudní síni známé jako The
Bunker v Amsterdamu. Probíhá za velkého zájmu veřejnosti 
a mluví se o něm jako o národní podívané. „Vypovídám mimo
soudní síň a i když jsme odděleni zdí, jsem stále vyděšená.
Vím, že jsem poblíž něho a mám strach. Nevidím ho a on nevidí
mě, ale cítím ho. Slyším všechno, co dělá. Když poposedne na
židli nebo kýchne, slyším to, a když klepe prsty na stůl, cítím
jeho přítomnost. Je mi z toho úzko, protože se bojím. "
Ačkoli je mezi nimi osm let, Astrid a Wim si byli nejbližší ze čtyř
Holleederových sourozenců. Žili v Jordaan, v dělnické čtvrti
Amsterdamu. Jejich otec byl násilný alkoholik (zaměstnán 
u Heinekena), který je i jejich matku terorizoval.

„Wim je nejstarší a já
nejmladší a máme 
k sobě zvláštní vazbu.
Vypadáme stejně a do-
konce mluvíme stej-
ným způsobem. 
Používáme stejné frá-
ze. Někdy si myslím,
že kdybych byla chla-
pec, bylo by to jiné,
mohla bych být také
zabiják?"
Paní Holleederová
doufá, že její svědectví
pomůže bratrovi prožít

život (v Holandsku není trest smrti), ale ví, že ji to ochránit
nemusí.
„Vím, že už nařídil mě zabít. Potřebuje se pomstít, říká, že
nemůže žít, bez toho, aniž by to udělal. Uklidnilo by mě, kdyby
Wim umřel (ve vězení mu operovali srdce). Miluju ho, ale byla
bych ráda, kdyby byl mrtvý. Vím, neměli bychom ztrácet naději,
že se lidé mohou změnit. Ale v případě Wima se to nikdy
nestane. Je nevratně poškozen, je to psychopat."
Paní Holleederová žije nadějí, že jí její knihy finančně zajistí,
aby mohla s celou svou rodinou opustit Nizozemí a klidně žít
třeba na druhém konci světa.
Říkala, že věděla, že se vystavuje velkému nebezpečí, když se
rozhodla svědčit proti  bratrovi a dát vše na papír. „Ale musela
jsem to napsat,“ říká. „Policie vždycky předpokládala, že všich-
ni v naší rodině jsme spoluviníky bratra. Jí i veřejnosti jsem
musela sdělit, že i my  byli terorizováni, že jsme také oběti.
Myslím, že nejlepší z toho všeho je, že už nemusím mít tajem-
ství."

Nina Siegalová závěrem dodává. „Pravda
je venku, ale všechno o jejím životě musí
probíhat tajně. Když skončí náš rozhovor,
požádá mě, abych šla před ní, kvůli vlastní
ochraně. Přemýšlím, jestli se bezpečně
vrátí domů a jak bude pokračovat její život.

Willem Frederik Holleeder
je holandský zločinec, přezdívaný De Neus ( nos )
kvůli velikosti nosu. Je synem Wima Holleedera
(1927–1990), zaměstnance pivovarů Heineken.
Jako dospívající byl společně se svým spolužákem
Cor van Houtem součástí gangu, který byl
pravděpodobně zapojen do několika loupeží.
V roce 1983 byl Holleeder  odsouzen k jedenácti
letům vězení za účast na únosu  prezidenta
Heineken Freddy Heinekena. Zločinci požadovali
výkupné přibližně 16 milionů EUR, nebo 19.500.000
$). V roce 2007 byl Holleeder odsouzen na devět let
vězení za vydírání mimo jiných Willema Endstra,
který byl zavražděn v roce 2004. Své tresty vykonal
v Nieuw Vosseveld a byl propuštěn dne 27. ledna
2012. Od srpna 2018 je opět souzen pět  vraždy,

dva pokusy o vraždu a jeden za zabití. K těmto trestným činům mělo dojít v letech 2002 až 2006. 

Wim Holleeder (vpravo) a Cor van Hout v roce 1987.



Jak Srpen 1968 poučil 
plukovníka Gordijevského
Málokdo z jeho anglických sousedů tuší, že poklidně žijící penzista Oleg Gordi-
jevskij, který se 10. října dožil osmdesátky, patří k nejvlivnějším postavám britské
špionáže. Jako plukovník sovětské KGB se v roce 1974 upsal britské výzvědné
agentuře M16; vypráví o tom ve svých memoárech, vydaných česky v roce 1996
pod názvem Příští zastávka poprava (Jota, Brno). 

Teď se však k jeho historicky ojedinělému příběhu vrací Ben Macintyre (*1938) ve své nejnovější dokumentární knize
Špion a zrádce: největší výzvědný příběh studené války (Viking). Český čtenář zná i jeho předchozí práce: Ve službách
germánského ducha, Dvojitý agent, Operace Double Cross a Špion mezi přáteli. 

Při četbě knihy o Olegu Gordijevském se i povrchně poučenému čtenáři nabízí srovnání s Kimem Philbym (1912-1988),
legendárním anglicko-sovětským agentem; i on vstoupil do nepřátelských služeb a nakonec našel útočiště v SSSR, kde
si v roce 1965 vysloužil Leninův řád. 

Godijevskij – na rozdíl od Philbyho, jenž zastával marxistické názory od mládí a zradil svou zemi z ideologických důvodů
– podepsal spolupráci s Moskvou ze dvou důvodů: KGB ho vyslala do Dánska, a mladého zpravodajci se život v kapital-
istické cizině velmi zamlouval. Pak přišel Srpen 1968, který ho přesvědčil o nezbytnosti změnit barvy. Macintyre cituje
jeho slova: „Viděli jsem Československo jako naději pro liberální budoucnost, a to nejen pro tuto zemi, ale i pro Sovětský
svaz“. Okupace Československa tak údajně zlomila jeho morální závazky ke KGB a motivovala riskantní spolupráci 
s M15. „Sovětský svaz byl zločinný stát a KGB byla jeho nejzločinnější institucí,“ prohlásil nedávno Gordijevskij v rozhovoru
pro britský list Spectator.  

Pozorný čtenář se ovšem těžko zbavuje dojmu, že Gordijevského motivace byla převážně finanční. To ostatně platí i pro
Aldricha Amese (nar. 1941), který jako vysoce postavený analytik CIA, pracující tajně pro KGB, odhalil Gordijevského
dvojroli. Dodejme, že Ames si na rozdíl od Gordijevského odpykává doživotní trest v americké věznici. 

Přestože se v roce 1985 Britům zdařilo propašovat Gordijevského ze Sovětského svazu přes finskou hranici do Londýna,
rozsudek smrti, vynesený sovětským soudem za velezradu, nebyl nikdy odvolán. Jak k tomu poznamenal Macintyre 
v srpnovém rozhovoru pro The New York Times: „Špioni mají silný smysl pro dramatickou absurditu na pozadí smrtelně
vážných konfliktů“.

Stanislav Perkner, mimořádný zpravodaj Deníku KNIHY v USA


