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C. L. Taylor
STraCh
Lou Wandsworthová si užila nechtěné pozornosti médií
vrchovatou měrou, když ve čtrnácti utekla do Francie se
svým jednatřicetiletým učitelem Mikem hughesem.
Teď je jí tolik, co bylo tenkrát jemu, a její život je 
v troskách. Pokud se chce ještě někdy sebrat a být
schopna jít dál, musí se odhodlat k činu – odjet zpátky
do rodného města a konfrontovat Mika kvůli všemu, co jí
způsobil.
Brzy však zjistí, že se Mike vůbec nezměnil. Jeho ne-
zdravá pozornost se znovu upírá na třináctiletou žá-
kyni... Lou se rozhodne udělat všechno pro to, aby se zlá
historie nemohla opakovat, a rázně bere věci do svých
rukou.
Nemá tušení, jak těžký úkol na sebe vzala. Mike je pre-

dátor nejdrsnějšího ražení, a tak nelze vyloučit, že se Lou stane znovu jeho obětí.

Překlad Zuzana Pernicová
Vázaná, 312 stran, 349 Kč, ISBN: 978-80-7498-302-3

https://www.dominoknihy.cz/napeti/strachZakoupit můžete zde

Ukázka z knihy a rozhovor s autorkou na dalších stranách

Do příběhu vkládám emoce, aby čtenáři poznali, 

co je zoufalství, strach, zlost a nakonec

i naděje. 



www.dominoknihy.cz

1. kapitola Lou
Sobota 24. března 2007
Nenávidím překvapení. Nenávidím je tak moc, že když mi Ben
v pondělí zavolal do práce a řekl mi, ať si víkend nechám volný,
protože mě chce něčím překvapit, měla jsem sto chutí praštit mu
telefonem. Ale předstírala jsem nadšení. „Není ti nic?“ ptá se mě
teď. „Nedělá se ti při jízdě špatně, že ne?“ Jestli jsem pobledlá,
tak to vůbec nesouvisí s tím, že se v jeho otlučeném Volkswagenu
Golf řítíme po silnici A2. „Ne, jsem v pohodě,“ odpovím. „Ale byla
bych ráda, kdybys mi prozradil, kam jedeme.“ Ben si přiloží prst
k ústům a pak se usměje. „Už to brzo zjistíš.“ Původně měl být jen
známost na jednu noc. Čekala jsem, že sotva naše upocená těla
zchladnou, odporoučí se z mé postele i z mého života. Ale nestalo
se. Zůstal u mě až do rána a pak trval na tom, že mě vezme
na snídani. Svolila jsem, zčásti prostě proto, že mi to připadalo
míň trapné než odmítnout. A hlavně proto, že jsem byla vyhládlá
a doma jsem nic k jídlu neměla. 
Zůstali jsme v kavárně přes dvě hodiny. Dozvěděla jsem se
o Benovi, že pracuje jako grafik na volné noze, nikdy nebyl
na žádném koncertě a jeho táta je strašný hypochondr. O sobě
jsem mu prozradila, že jsem jedináček, dělám projektovou mana-
žerku ve společnosti zabývající se e-learningem a táta mi ne-
dávno umřel. Okamžitě se natáhl přes stůl, stiskl mi ruku a řekl mi,
že je mu to moc líto. Když se zeptal, jestli jsme si s tátou byli
hodně blízcí, změnila jsem téma. Dřív nebo později se do tátova
domu v zelené zvlněné krajině Worcestershiru, kde jsem prožila
dětství, budu muset vrátit, abych ho uklidila, dala do pořádku
a nabídla k prodeji, ale mám dobrý důvod, proč se tomu místu už
osmnáct let vyhýbám. „Za chviličku se všechno dozvíš,“ ujišťuje
mě Ben, když míjíme ukazatel na Dover, Eurotunel, Canterbury
a Chatham. „Už aspoň tušíš, kam máme namířeno?“ Svírá se mi

žaludek, ale snažím se udržet bezstarostný tón. „V Canterbury je
pěkná katedrála. Doufám, že se tam se mnou nehodláš oženit.
Nesbalila jsem si svatební šaty.“ Kdyby mě Ben znal dobře, po-
střehl by, že mám hlas o půl oktávy vyšší než normálně a že se
usmívám dost křečovitě. Zeptal by se mě, co se děje, místo aby
zavtipkoval o bleskových svatbách v Las Vegas. Ale chodíme
spolu teprve měsíc. Neví o mně skoro nic. Ve snaze ovládnout
úzkost si chvíli zpívám s cédéčkem Arctic Monkeys, které Benovi
v autě hraje, a pak začnu plácat páté přes deváté. Probíráme
seriál, který jsme poslední týden hltali na DVD, nejnovější skandál
ve světě celebrit, který propírají noviny, i to, odkud jsme se dívali
na zatmění Měsíce, a kilometry ubíhají. Vím, že se nemám čeho
bát. Je mi dvaatřicet, ne čtrnáct, a Ben po mně nechtěl, ať si sba-
lím cestovní pas. Ale stejně jako bych měla v žaludku kámen. „Už
tam budeme?“ vyzvídám, zatímco Ben pije z láhve vodu. Roz-
chechtá se, až poprská volant. „Copak je ti pět?“
„Ne, ale jsem netrpělivá.“ „Měl jsem ti zavázat oči. Anebo,“ zlehka
mě dloubne, „ti dát roubík.“ Celá se napnu, ale donutím se k smí-
chu. „Nejsi doufám na sado maso a podobný úchylárny?“ „Kdo
tvrdí, že jsou to úchylárny?“ Zase se rozesmějeme. Smějeme se
spolu hodně, už od první chvíle, kdy jsme se potkali v jedné
hospodě v Soho. Byla jsem na párty a vylila jsem si na tričko
skoro plnou sklenici červeného vína. Když jsem se hrnula
na dámskou toaletu, Ben zrovna vycházel z pánské. Všiml si, že
jsem v chvatu vytrousila peněženku, a počkal přede dveřmi, aby
mi ji vrátil. Slušelo mu to, choval se mile a já byla opilá, takže když
se mě zeptal, jestli mi může koupit pití, souhlasila jsem. Od naše-
ho prvního setkání uběhl už měsíc. Za další dva se rozejdeme.
Anebo dřív. Je mi dvaatřicet a ještě mi žádný vztah nevydržel déle
než tři měsíce. Dřív nebo později to podělám. Jako obvykle.
Odbočíme ze silnice M2 u ukazatele na Canterbury, Dover, Mar-
gate a Ramsgate. Nezdá se mi, že by se mnou chtěl strávit víkend
u moře v Margate, i když by to mohla být zábava. Takže určitě
jedeme do Canterbury, kam jinam. Možná jsem si přece jen měla
sbalit bílé šaty. „Prozraď mi, kam jedeme,“ naléhám. Ben se
usměje, ale mlčí. Usmívá se, ještě když sjíždíme z kruhového
objezdu a najíždíme zpátky na A2. „Nešvindluj,“ pokárá mě, když
sáhnu po telefonu. „Jestli se koukneš na Google mapy, zkazíš mi
překvápko.“ Přesně to jsem měla v úmyslu. Když neuhneme
odbočkou ke Canterbury a vzápětí mineme ukazatel Dover 27
km, pevně sevřu rukou okraj sedadla. Jediný důvod k cestě
do Doveru je chytit trajekt do Calais. Ale Ben mi přece neřekl, ať
si vezmu pas. Možná objevil nějaké idylické místo poblíž, třeba
nějakou malebnou rybářskou vesnici, odkud není na trajekty
a lodě vidět. „Už tam skoro jsme,“ oznámí mi, když projíždíme
Doverem a mezi budovami se vyloupne šedivý pruh moře. „Bude
se ti to děsně líbit, věř mi.“ Věř mi. Musíš mi věřit, Lou. Budeš se
mnou v bezpečí, slibuju. Miluju tě. To přece víš, ne? „Bene...“ Už
jsme jen pár set metrů od terminálu trajektů, šedivě a hranatě se
rýsuje proti moři. Uháníme po silnici, a když se přiblížíme k bra-
nám, Ben zpomalí. „Bene, ale já –“ „Žádné strachy.“ Zařadí se
do fronty vozů a zastaví...
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Nakladatelství Domino právě vydává váš román Strach. Kde
jste k jeho napsání našla inspiraci?
Hlavní hrdinkou je zhruba třicetiletá žena Lou, která ve svých
čtrnácti letech utekla do Francie s třicetiletým Mikeem, učitelem
karate. Když se už jako dospělá vrátí do svého domovského
města, zjistí, že Mike opět manipuluje se svou třináctiletou žačkou
a že se vůbec nezměnil. Pokusí se ho zastavit...  Vycházela jsem
ze snahy napsat příběh velmi aktivní ženy, která se rozhodne
převzít zpět kontrolu nad svým životem. A samozřejmě mě do
určité míry inspiroval případ učitele Jeremy Forresta. Byly toho
tehdy plné noviny. Psalo se o tom, jak s ním Gemma Grantová
(není její skutečné jméno) od svých čtrnácti let udržovala milostný
vztah. Několik dní po patnáctých narozeninách s ním měla po-
hlavní styk a z obavy před odhalením společně uprchli do Fran-
cie. Po osmi dnech byl Forrest zatčen v Bordeaux a postaven
před soud. Odsouzen byl za sex s nezletilou a za únos dítěte.  Ale
ztráta svobody ho nenapravila, jak se ukázalo po jeho propuštění
z vězení. O pět let později totiž Gemma zjistila, že v centru
Forrestova sexuálního zájmu je opět nezletilá žačka. Nicméně
Gemma ani teď nelituje toho, co se tehdy mezi ní a Forrestem
stalo. Jen připouští, že šlo o „nebezpečné zamilování.“ Tento
skutečný příběh byl jen výchozím bodem pro děj mého románu,
kterému jsem dodala mnoho dalších dramatických prvků, které se
zrodily v mé hlavě.
Jak byste krátce charakterizovala hlavní hrdiny Strachu?
Lou: Silná, rozporuplná, emocionálně nedostupná, statečná, la-
skavá, inteligentní.

Wendy: hořká, se smyslem pro humor, samotářská, milovnice
zvířat, chytrá.
Mike: manipulativní, chytrý, dravý, patetický, pokrytecký, okou-
zlující. 
V současné době je na trhu kriminálních thrillerů velká
konkurence. Je něco, co vás odlišuje od jiných autorů toho-
to žánru? 
Nevím, to asi těžko dokážu určit. Ale mým cílem je, aby mé knihy
byly natolik zajímavé, že je čtenář neodloží, dokud nedočte po-
slední stránku, protože se potřebuje dovědět, co se stalo. Snažím
se je držet v neustálém napětí. Kromě toho do příběhu vkládám
emoce, aby čtenáři poznali, co je zoufalství, strach, zlost a nako-
nec i naděje. 
Jak dávkujete napětí, aby váš příběh v průběhu děje neztrá-
cel napínavost?
Ooh, dobrá otázka. Zpravidla příběh rozdělím na osm sekvencí,
na konci musí být vyvrcholení. K němu vede spousta zákrutů,
otázek a konfliktů. Snažím se také velmi tvrdě udržet  tajemství,
které prochází příběhem. Ale je potřeba pracovat i s drobnějšími
záhadami, které udržují čtenáře v napětí… 
Jaké byly vaše literární začátky. Setkala jste se také s odmít-
nutím rukopisu? 
S odmítnutím rukopisu se setkal asi každý autor, nebo alespoň
většina z nich. Já s tím mám bohaté zkušenosti. Chtěla jsem se
stát spisovatelkou už v dětství. Mým vzorem byla Enid Blytonová.
Zamilovala jsem se do její série knih The Magic Faraway Tree,
která ve mně probudila bohatou představivost. Asi v osmi letech

C. L. Taylor poslala svůj první rukopis do
nakladatelství, když jí bylo osm let.
Odmítnutí ji nezlomilo; psala dál, ale
dlouhá léta jen pro sebe. Teprve když
BBC vyhlásila soutěž pro začínající auto-
ry, odhodlala se svou tvorbu předložit
světu podruhé. Tentokrát uspěla a její
povídka byla zařazena do antologie brit-
ských literárních talentů.
Během následujících dvou let byly její
povídky publikovány tolikrát, až sama
autorka ztratila přehled (k čemuž se
nerada, ale dobrovolně přiznává). Stejně
tak nedokáže říct, kolik nominací či
literárních cen v tomto období své spiso-
vatelské kariéry posbírala. S jistotou ví
jediné: že teprve opakované úspěchy,
které sklidila za povídkovou tvorbu, ji
podnítily k napsání románu.
Bylo to velmi dobré rozhodnutí, protože
její psychologické thrillery patří mezi to
nejlepší, co v tomto žánru momentálně
vychází. Kniha Lež dobyla první příčky

všech významných žebříčků bestsellerů
v Británii a byla přeložena do patnácti
světových jazyků.
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světových jazyků.
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jsem si začala dělat vlastní knihy. Napsala jsem příběh.
Ilustrovala ho, nakreslila obálku a volné listy sešila. Jeden výtisk
jsem poslala do nakladatelství Ladybird, a dočkala se prvního
odmítnutí.
Má literární kariéra začala ve dvaceti, kdy mi začaly vycházet 
v časopisech povídky. Ráda jsem experimentovala a zkoušela
různé formy. Když mi bylo třiatřicet, zemřel náhle můj dobrý přítel
ze školy a já si uvědomila, že chci-li být skutečně spisovatelkou,
musím být systematičtější a cílevědomější. Neodradilo mě ani
odmítnutí mého prvního psychologického románu „Nehody“.
Redaktoři zamítnutí zdůvodňovali tím, že buď už měli ve svém
edičním programu podobné knihy, nebo se jim nelíbila hlavní
postava, nebo prostě jim neseděl můj styl. Ale po několika pře-
pracování editor v nakladatelství Avon HarperCollins knihu
připravil k vydání a nabídl mi smlouvu na další dva tituly. To bylo
v roce 2009. V roce 2011 vyšel můj druhý román a já se rozhod-
la psát psychologické thrillery. Tím se výrazně změnila má tvůrčí
dráha. Najít osobité místo mezi autory obdobného žánru mi po-
mohla nejen trochu štěstí, ale i příznivý ohlas na mou první knihu
u čtenářů i odborné veřejnosti. Takovou třešničkou na dortu pak
byly ceny. Například Nielsen Book Awards nebo Dead Good Book
Awards.
Jak vypadá váš tvůrčí proces, jak dlouho vám trvá, než
napíšete knihu?
Začíná to nápadem, pak ho rozvedu do krátkého konceptu a ten
konzultuji s agentem a redaktorem. Pokud ho odsouhlasí,  dosta-
nu se k práci. Rozeberu si hlavní hrdiny, podívám se na jejich
potřeby, jaké mají cíle a které chyby jim mohou bránit v jejich
dosažení.  Tento proces může trvat od jednoho do dvou měsíců.
Pak sednu a začnu psát. Trvá mi to asi čtyři až pět měsíců, než
dokončím první koncept. Pak čtyři až šest týdnů zapracovávám
připomínky redaktora. Důležité jsou samozřejmě korektury. Než
kniha vyjde, trvá to asi deset měsíců. 
Máte při psaní nějaký ustálený řád?
Ráno vzbudím syna do školy, připravím nějakou snídani a pak
vezmu psa na procházku. K počítači usednu  přibližně v jedenáct
hodin. Protože začínám tak pozdě, oběd si položím vedle klá-

vesnice na stůl a mezi větami ukusuji sendvič. Píšju do 14.45 hod.
a pak vyzvednu syna ze školy. Dvakrát týdně má kroužky ve škol-
ním klubu, což mi umožňuje psát i odpoledne. Jak se blíží lhůta
odevzdání rkukopisu, často se na víkend odstěhuji do hotelu,
abych mohla psát bez přerušení. 
Co považujete za největší omyl, pokud jde o vydání knihy?
Že je to snadné. Že knihu může napsat každý, protože všichni
prožíváme nějaký příběh. A že to všechno jde velmi rychle. Ale tak
to není. Dokonce i když máte štěstí, že napíšete knihu, získáte
zastoupení od agenta a podepíšete smlouvu, mohlo se to všech-
no odehrát několik let předtím, než se tato kniha dostala do regálu
knihkupectví.
Čím se inspirujete k napsání příběhu o zločinu?
Moje inspirace se mění, čím více románů jsem napsala. Může to
být nějaká nehoda, zjevná lež, ale nejvíce se inspiruji vlastními
obavami – strachem, že se vrátí bývalý a zničí mé štěstí, stra-
chem, že proti mně poštve kamarády a strachem ze ztráty syna. 
Uvažujete také o napsání série kriminálních románů? 
Ne, fakt ne. Myslím, že série vás omezuje tím, co se stalo v před-
chozích dílech. Miluju svobodu začínat znovu s novými postava-
mi a novým nápadem. Ale tím nechci říci, že není přitažlivé anga-
žovat stejné hrdiny, zvláště pokud si je opravdu zamilujete.
Jste milovnice thrillerů? Kdo jsou vaši oblíbení autoři? 
Oblíbila jsem si Belindu Bauerovou. Je geniální. Všechny její
romány se liší a mají svou specifiku, vždy dokáže vytvořit
nesmírně úchvatné čtení. Jsem také velkým fanouškem mých
kolegů Marka Edwardse a Tammyho Cohena. Kdykoli se mi
dostane do rukou jejich nový román, vím, že se od něj neodtrhnu,
dokud nedočtu poslední stránku.
Co chystáte v nejbližší budoucnosti?
Můj šestý psychologický thriller vyjde v lednu 2019. Bude vázaný,
čímž se splní můj další sen – vydat po všech stránkách krásnou
knihu. V příštím roce bych také ráda napsala thriller pro
dospívající čtenáře.                            (Ze zahraničních pramenů)

C. L. Taylor v nakladatelství DOMINO
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Celosvětový fenomén Fuckup Nights, během kterých známé a zdánlivě vždy úspěšné
osobnosti v deseti minutách mluví nikoli o svých výhrách, ale naopak o věcech, které
se zrovna dvakrát nepovedly, má i svou českou verzi. V knize vás čeká téměř čtyřicet
zpovědí: výběr toho nejlepšího, či vlastně nejhoršího, co se na naší fuckupové scéně
za posledních pár let odehrálo. Peníze, vztahy, pověst, příjít lze o vše...
Čtěte, bavte se, poučte se.

https://www.melvil.cz/kniha-velka-kniha-fuckupu/

V knize se mimo jiné dozvíte, že

u ...Nepoděláš, nevyděláš aneb jak se nepodělat, když se něco podělá: čeká vás 
poučení z téměř čtyřiceti skutečných příběhů českých podnikatelů, ředitelů, 
investorů, tvůrců, umělců, sportovců, všeumělů a dobrodruhů...

u Jak přišel o peníze miliardář Karel Janeček?
u Proč má Aňa Geislerová jen základku?
u Jaké fuckupy vedly Olgu Štrejbarovou k založení Ježíškových vnoučat?
u Proč zkrachovala restaurace pražskému kavárníkovi Ondrovi Kobzovi?
u Zbyněk Frolík – postel Linet sice hrála v House of cards, ale kvůli čemu přišel 

o 100 miliónů korun?

Zakoupit můžete zde
Ukázka z knihy na dalších stranách



Jan Melvil Publishing, s.r.o., Roubalova 383/13,  602 00 Brno, www.melvil.cz

Na Fuckup Night jsem vlastně
vystupovala omylem. Něko-
likrát mi telefonovala produkční
a pořád mě přesvědčovala, že
v mém životě musí být nějaký
průšvih. Opakovala jsem jí:
„Kateřino, žádné prohry, je mi
líto. Ve všem, na co sáhnu, se
mi daří.“ Když jsme to ale roze-
braly podrobněji, uznala jsem,
že jeden fuckup možná oprav-
du existuje, i když jen při po-
hledu zvenčí: mám jen základ-
ku.

Je horší být advokátem, nebo herečkou?
Na téhle fotce z dětství pláču. →
Stala se mi nějaká křivda? Nebo
jsem se snad právě tehdy rozhod-
la, že nebudu studovat? Nejdřív
ale musím zmínit své rodinné zá-
zemí. Moji rodiče pocházejí z ve-
lice rozdílných poměrů. Tatínek se
narodil v nóbl pražské Pařížské
ulici – babička byla herečka, děda
právník. Maminka pochází z Pod-
krkonoší – babička byla zubní
sestra, děda pracoval v zemědělském družstvu a v 50. letech ho
věznili. Prostě obyčejná maloměstská rodina. Maminka vyrůstala
v takovém tom jakoby teroru: „Všichni nás tu znají, všechny sousedy
musíte zdravit!“ Tatínek zase ve věčném sporu, jestli je horší být
žoviální herečkou, nebo suchopárným advokátem.
Zavděčit se rodičům
Výsledek téhle zvláštní konstelace? Rodiče nám se sestrou tvrdili, že
nejzásadnější v životě je, abychom věděly, co chceme. Tatínek i ma-
minka si totiž v dětství uvědomili, co v jejich životě nefungovalo,
a bazírovali na tom, aby se jejich dcery rozhodly podle svého
a správně. Když třeba Ester dostávala v sedmé třídě z chemie samé
čtyřky a pětky, mámu si pozvali do školy a řekli jí: „Paní Geislerová,
ta vaše dcera… Nevíme, jak to s ní bude…“ A máma jim na to poví-
dá: „Jsem si jistá, že chemií se Esterka zabývat nebude.“ Vůbec to
s nimi neřešila. Do studií nás naši prostě netlačili. Asi i proto jsem
dospěla k názoru, že bude nejlepší, když se stanu herečkou – aniž
bych přesně věděla, co to obnáší. Trvala jsem na tom, protože mi
rodiče pořád říkali, že mám sama vědět, co chci. „Jo, jo, chci být
herečka,“ opakovala jsem. Asi i proto, abych je udělala šťastnými –
že jako opravdu vím, co chci. Po základce jsem se nedostala na
žádnou střední školu. Nebyla jsem hloupá, ale nebavilo mě učit se.
Na státní konzervatoři mě nepozvali ani do druhého kola – vůbec nic,
nula bodů. U přijímaček na gymnázium to bylo ještě horší. Říkala
jsem si, že to nevadí. I když nebudu studovat, můžu přece dělat
spoustu věcí. Rodiče s tím samozřejmě nesouhlasili, takže jsem asi
rok chodila aspoň do kurzu angličtiny. Mezitím se mi začal plnit můj
sen – už ve čtrnácti letech jsem točila s Trojanem a Renčem. I díky
tomu mi nedělalo problém říkat si: „Jéžiš, no tak nepůjdu na střední,

no.“ Studium mě nezajímalo, protože tu najednou byly mnohem
zajímavější obzory.
Ve znamení Berana
Mámě se zdálo divné, že nestuduju, a tak mě donutila jít na Kon-
zervatoř Jaroslava Ježka. Vydržela jsem tam jen rok a mezitím pořád
pracovala. Utvrzovalo mě to v představě, že budu herečka. Prostě
jako kdyby realita můj sen následovala. Jen rodiče mi najednou
začali paradoxně tvrdit, že mám jít raději na školu. Bylo to až
legrační, ale já si prosadila svou. Nedávám životní návody a nikoho
tu nenabádám, aby nestudoval. Myslím si ale, že když člověk oprav-
du ví, co v životě chce, má do toho prostě jít. A zvlášť v tvůrčích obo-
rech. Můj jediný životní fuckup tedy není nijak zvlášť vtipný ani
poučný. Že je to fuckup, mi vlastně naznačuje jen moje okolí. Dcera
třeba přišla nedávno ze školy celá rozčilená. Ptám se jí, co se děje,
a ona: „Bára říkala, že jsi blbá.“ Já na to: „Proč to říkala?! Jak ji to
napadlo? A proč jsem jako blbá?“ „No protože prý nemáš maturitu.“
„Hele, a nevadí to spíš mamince Báry?“ V tu chvíli jsem přemýšlela,
jestli ještě nemám dodat: „To je jedno, prostě se s Bárou nebav,“
nebo: „Řekni jí, ať mamince vyřídí, že sice nemám maturitu, ale mám
pět Českejch lvů.“ Oblíbené je to ale hlavně v diskusích na Face-
booku: „Herečka a má jen základku? Ničemu nerozumí, tak ať se
k ničemu nevyjadřuje!“ Občas to použijí i některé mé zhrzené bývalé
přítelkyně. „No jo, nevzdělaná ženská!“
Řiďte se instinktem
Osobně jsem před teorií dala přednost praxi. Neplánovala jsem to,
bylo to intuitivní, ale prostě to nějak dopadlo. My Berani věci moc
nepromýšlíme, ale rovnou je děláme. Proč něco složitě zkoušet,
trávit tím čas a čekat, jestli to náhodou vyjde? Mít jen základní
vzdělání sice pro někoho může být fuckup, ale osobně vlastně nevím
proč. Když potkám některé vysokoškoláky… Já toho přece taky
hodně přečetla. Teď jsem se sice snažila vydolovat ze svého života
to nejhorší, ale prostě sorry, celé je to procházka růžovou zahradou
zalitou sluncem.

No dobře, zkusím ještě jednu fotku. ↓
Když jsem začala
točit Rekviem pro
panenku, dostala
jsem ledvinovou
koliku. Takže někdy
se opravdu nedaří.
Jo, a nedávno mi
taky na podzim
uletěl drak, ale to
už je z mých fuc-
kupů fakt všechno.
Poučení? Řiďte se instinktem. Pokud cítíte, že je něco správně,
většinou to opravdu správně je. A to, co vypadá jako fuckup, se
nakonec často obrátí v něco pozitivního.

Chybějící vzdělání? Horší je, když vám uletí drak
Aňa Geislerová

AŇA GEISLEROVÁ (* 1976) je držitelkou tří Českých lvů za
hlavní a dvou za vedlejší roli, kromě toho byla na cenu šestkrát
nominována. Její kniha sebraných fejetonů z časopisu Elle
nazvaná P.S. získala v roce 2016 čtenářskou cenu Magnesia
Litera. Uplatnila se i jako modelka
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Lisa Jackson
LŽi, samé LŽi
Teprve ve smrti si bývalá královna krásy jménem Didi
užívá velkolepou pozornost médií, po které celý život
toužila. Před dvaceti lety pracovala v lasvegaském klubu
jako dvojnice marilyn monroe a vír nočního života jí pone-
chával jen velmi málo času na výchovu dcery Remmi.
Nyní někdo vydal její neautorizovaný životopis a ona
vzápětí vyskočila z okna. Policie to považuje za jasnou
sebevraždu, nebo snad o zoufalý pokus o upoutání
pozornosti, který tragicky nevyšel.
Remmi však ví, že pravda není tak jednoduchá. mrtvola
na chodníku sice vypadala jako Didi, měla také její šaty 
a paruku – ale nebyla to Didi. Jak by také mohla, když

skutečná Didi před dlouhou řádkou let záhadně zmizela v poušti? Policie po ní tenkrát
marně pátrala a následně ji prohlásila za nezvěstnou.
Jestliže však mrtvá žena není Didi, kdo ležel v kaluži krve na chodníku? a jaká je mezi
oběma ženami spojitost? Remmi je rozhodnuta přijít věci na kloub a společně s policejní
vyšetřovatelkou a svým idolem z dětství postupně odhaluje temná zákoutí historie vlast-
ní rodiny. Zdá se, že bezcitné ambice a pokřivené lži by mohly někoho znovu dohnat 
k vraždě...

Překlad: marie Čermáková-Frydrychová
Vázaná, 448 stran, 359 Kč, isBN: 978-80-7498-300-9

https://www.kosmas.cz/knihy/247555/lzi-same-lzi/Zakoupit můžete zde

Ukázka z knihy a rozhovor s autorkou na dalších stranách

Jsem opravdu šťastná, že mohu dělat to, 

co mám ráda, a ještě za to dostat zaplaceno!
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Las Vegas,
Nevada
O dvacet let
dřív

„Zvládneš to,“
říkala si Didi,
když ujížděla
svým speciálně
upraveným cadi-
llacem, luxus-
ním veteránem,
do města. Denní
světlo pohasí-
nalo, začínaly
se rozsvěcet
zářivé neony
a Las Vegas se

stalo majákem v poušti zahalené soumrakem. Panebože, jak
tohle město milovala! I jeho horký suchý vzduch, vášnivý tep
a nejvíce ze všeho nádheru a lesk vysokých budov, které se tyčily
vysoko k široširé obloze poseté hvězdami. Město samotné
působilo v ostrém kontrastu s tichou, nehybnou, strašidelnou
atmosférou noční pouště téměř surreálně. Vlastně ještě nebyla
tak docela noc a ona neměla čas myslet na nic jiného než na svůj
úkol, na úkol, který plánovala téměř rok. Vnímala v sobě syčivý
příval vzrušení, kolovalo jí v krvi, a najednou cítila, jak jí strachy
úplně vyschlo v ústech. „Dokážeš to!“ řekla nahlas svou známou
mantru, kterou si chtěla uklidnit nervy a zaplašit strach. Jakmile
se dostala za město, šlápla na plyn. Cítila tlak na hrudi, svírala
volant lepkavými dlaněmi, hlavou jí prolétly miliony pochyb.
Nejradši by svému obrovskému kabrioletu stáhla střechu, aby
dovnitř pronikl pořádný závan horkého nevadského vzduchu,
hladil by jí tváře a načechral vlasy, ale nechtěla si poškodit make-
up ani účes, a navíc bylo i pro dvojčata lepší, aby střecha zůstala
bezpečně zatažená a vzduch dovnitř proudil jen pootevřenými
okny. Vzadu vezla v malých autosedačkách své děti. Při
pomyšlení na dvě rozkošná miminka se jí sevřelo srdce. Měla
šestitýdenní dvojčata, chlapce a holčičku, cestou oba spící sou-
rozenci tiše vrněli, neměli ani ponětí o svém osudu. „Ach, miláčci,“
zašeptala. Do duše se jí už teď vkrádala provinilost. Měla v plánu
něco nemyslitelného. Jenže byla zoufalá, a navíc všechno do-
padne dobře. Úplně nejlíp. Nikomu se nic nestane. Alespoň v to
doufala. Navzdory všemu si zkřížila pro štěstí prsty na pravé ruce,
i když držela volant. Dělá chybu? Možná. Jenže to koneckonců
rozhodně není její první chyba v životě. Ani padesátá první.
Namáhavě polkla, bojovala s přívalem horkých slz a dodávala si
odvahy. Musí to udělat, musí; je to její jediná šance, jejich jediná
šance na lepší život. Popotáhla, zamrkala a nedovolila, aby jí slzy
tekly z očí a rozmazaly řasenku. Potřebovala vypadat dobře, ba
dokonale, aby všechno zvládla. Nesmí být jako hromádka ne-
štěstí, jako smutný klaun s černými pramínky na tvářích. V měkké

sedačce z bílé kůže bezděčně napřímila ramena. Zvládneš to,
Didi. Zvládneš to. Nohou v lodičce na vysokém podpatku sešlápla
pedál plynu ještě o něco víc, a cadillac zareagoval, vystřelil vpřed,
kola se na suchém zaprášeném asfaltu dychtivě otáčela. Ale co
když se něco zvrtne? „Nezvrtne.“ Nesmí. Pro každý případ vy-
slala k nebesům rychlou modlitbu, což od chvíle, kdy setřásla
missourijský prach ze svých kovbojských bot a jako velice mladá
si koupila jízdenku na dálkový autobus na západ, nedělávala pří-
liš často. Svou rodinu i samotného boha zanechala v oblaku mo-
drého dýmu za autobusem. Dnes se všechno změní a vše se
v dobré obrátí. I přes rámus silného motoru auta zaslechla tichý
povzdech. Jednomu z dvojčátek se asi něco zdálo. Panebože.
Zaťala zuby a sklopila si clonu proti zapadajícímu slunci, aby ji
jeho záře neoslňovala, a v duchu se nabádala, že teď nesmí
couvnout. Promyšlený plán už se rozjel a nedal se zastavit. Když
se Las Vegas proměnilo v pruh blyštivých světel, který viděla
v odrazu obrovského zpětného zrcátka, zatlačila do palubní desky
zapalovač a tápala rukou na sedačce spolujezdce, až našla
kabelku–psaníčko. Z lesklého pouzdra na cigarety, které z ní vy-
lovila, vyklepala tenkou Virginia Slim. Pár šluků nikotinu ji uklidní.
Pootevřela okno, a jakmile si zapálila, držela cigaretu stále u škví-
ry, aby kouř v žádném případě nešel na děti. Téma pasivního
kouření se poslední dobou řešilo všude a vzhledem k tomu, že je
matka… ježíšikriste, jak dlouho ještě… musí svým dětem zajistit
naprosté bezpečí. Vážně? Koho chceš obalamutit? Ze zrcátka se
na ni dívaly vyčítavé oči, ale stále vytrvale mířila na západ, kde
zářivé slunce postupně klesalo za skalnaté srázy kaňonu Red
Rock. Jakmile nikotin vykonal své, zapnula rádio na stanici oldies
a hned slyšela, jak Beatles zpívají „Let It Be“. Bum! Hlas Paula
McCartneyho byl na chvilku přehlušen, protože vjela do výmolu,
auto se otřáslo a zezadu, odněkud z kufru, se ozvalo hlasité
bouchnutí. Ach ne! Prosíííím! Nesmí se zhroutit. Teď ne. Vždyť se
konečně odvážila rozjet svůj plán. Obrátila se v obavách, že snad
některá autosedačka není pevně upoutaná k sedadlu, že se nějak
uvolnil bezpečnostní pás, protože auto je přece jen stařičké. 
Všechno ale vypadalo zcela v pořádku. A auto jelo dobře, určitě
nepíchla ani nezkřivila poloosu. Miminka byla bezpečně usazená
v sedačkách. Zatím. „To nic nebylo,“ promluvila nahlas. Možná se
v kufru něco posunulo nebo se třeba uvolnila některá rekvizita
v prostoru upraveném na míru, který si do auta nechala nain-
stalovat na své převleky. Panebože, jak milovala ten pocit, když
se z „prázdného“ bílého cadillacu vyloupla ve svém upnutém
kostýmu… no ovšem, kde je těm dnům konec? Ještě musí něja-
kou dobu vydržet, dokud se nezbaví přebytečného tuku a pro-
věšeného břicha po dvojčatech. Už se jí podařilo shodit dost, ale
přebytečná kila se přesunula a ona neměla tak pevnou kůži jako
v dobách, kdy bývala svůdná dvacítka. Dnes se musela nacpat
do pitomého stahovacího spodního prádla, aby se jí vůbec
podařilo obléknout svůj poslední kostým – oblíbené růžové šaty
Marilyn Monroe. Švy krásné róby pošité flitry se napínaly, a pře-
stože skoro nemohla dýchat, rozhodně to za to utrpení stálo. Didi
věděla, že vypadá fantasticky. Vypnula rádio, sešlápla plyn k po-
dlaze a po celou dobu se snažila znovu zachytit to podivné
bouchání zezadu... 



www.dominoknihy.cz

Lisa Jackson napsala perfektně vykreslený thriller se spoustou 

spletitých zápletek. Žádný bookmaker v Las Vegas nemá šanci 

odhadnout pachatele. Charakteristika postav je vynikající. Policejní 

vyšetřování a postupy Remmiho naprosto přesvědčivé. Autorka mistrně 

nahlíží do minulosti a propojuje ji se současností tak, že čtenáře udržuje 

ve stálém napětí, aniž by je ochudila o moment překvapení.  

– Library Journal STARRED REVIEW

Lisa Jacksonová nejprve pracovala v bankovnictví a pojišťov-
nictví.  Nezačala psát proto, aby naplnila své literární am-
bice, ale aby zaplnila smysluplnou činností volné večery.
Během několika let se zařadila mezi nejlepší americké
autory, jejichž romány se pravidelně umísťují na předních
místech žebříčků nejprodávanějších bestsellerů New
York Times, USA Today a Weekly Publishers. Její knihy
byly prodány do třiceti zemí. 
Lisa Jackson žije v Oregonu.  

Román Lži, samé lži má složitý děj, protože cesta k odhalení zločinu vede do
minulosti. Určitě pro vás nebylo jednoduché ho napsat. Stalo se vám, že jste

nevěděla jak pokračovat a jak takovou situaci řešíte? 
Ano. A nejen u tohoto románu. Obvykle píšu příběh a najednou se zaseknu 
a nevím, jak dál. Obvykle jde o problém, který musím vyřešit na dřívějších
stránkách.  Ale než se o to začnu pokoušet, tak se jdu projít, nebo si dám
sprchu, někomu zavolám. Pak zase usednu k notebooku a snažím se k pro-
blému přistupovat z hlediska jiné postavy. Zpravidla zjistím, že na  zádrhel jsem
si zadělala už mnohem dříve, než jsem si  uvědomila že mi hrozí,  a tak přepisuji
a přepisuji. Často mnoho scén.

Jste mezinárodně úspěšnou autorkou bestsellerů. Do jaké míry obrovský úspěch změnil váš život?
Když jsem začala psát, byla jsem na tom dost špatně. Hrozila mně i ztráta majetku včetně domu a auta. Naštěstí už
tyto starosti nemám. Pracuji 24 hodin denně, ale je to mé vlastní rozhodnutí. Děti vyrostly, už mám vnoučata, takže
mohu zpomalit tempo. Díky úspěchu svých knih jsem viděla velký kus světa. Je úžasné mít fanoušky v tolika zemích.
Komunikuji s nimi prostřednictvím svých webových stránek, Facebooku a Twitteru. Jsem opravdu šťastná, že mohu
dělat to, co mám ráda, a ještě za to dostat zaplaceno!
V každé práci jsou věci, které se vám opravdu líbí nebo je nemáte ráda. Zažíváte to i ve své práci spisovatele? 
Psaní je pro mne především zábava. Ráda rozvíjím příběhy a děje. Nosím v hlavě spoustu nápadů. Je mi jasné, že
je všechny nebudu schopná realizovat. Vybírám si tak podle mě ty nejlepší a ty měním v romány. 
Nemám ráda termíny. Beru je jako nezbytné zlo. Pocit, že jsem pod stálým tlakem, mi není příjemný. Vím, že psaní je
práce na dvacet čtyři hodin, ale snažím se najít správnou rovnováhu, abych měla čas i na odpočinek a na rodinu. 
Za posledních dvacet let jste vydala neuvěřitelný počet románů. Je mezi nimi některý, který máte zvlášť ráda? 
Samozřejmě, ale dost často se to mění. Byly mezi nimi Nezvaný host,  To mi zaplatíš, série Savannah a New Orleans.
Vlastně bych mohla vyjmenovat všechny tituly. S každým mě pojí něco hezkého.  

Rozhovor s Lisou Jackson také v Týdeníku KNIHY č. 22/2018 na www.denik-knihy.cz
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V NAKLADATELSTVÍ DOMINO
Série Savannah

... Alvarezová & Pescoliová 

Samostatné romány

Série New Orleans

Série ...
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Jenny Colganová 
KavárničKa 
na pobřeŽí
Floru přivede pracovní cesta na ostrůvek Mure,
kde prožila dětství. Musí proto opustit hektický
život v Londýně plném světel, což je pro ni velmi
náročný úkol. ani pohled na jasně modré moře ji
příliš netěší. navíc se musí starat o svého otce 
a nemožné bratry. pustí se do generálního úklidu
kuchyně a při něm objeví maminčinu sbírku
receptů a začne podle nich vařit. postupně se
stále víc sbližuje se svou rodinou a přítelkyní 
z dětství Lornou, která tu pracuje jako učitelka 
v místní škole. no a samozřejmě jsou tu i bájná
stvoření selkie, která se vyskytují ve skotském
folkloru i na severských ostrovech. Žijí jako tuleni
v moři, ale když si svléknou kůži, stávají se lidmi
na pevnině. podaří se Floře najít po letech v Mure
své místo, velkou lásku, i sebe samotnou? 

překlad: Dana vlčková
vázaná, 384 stran, 298, ean: 9788025726808

https://www.kosmas.cz/knihy/240124/kavarnicka-na-pobrezi/Zakoupit můžete zde

Ukázka z knihy a rozhovor s autorkou na následujících stranách
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Měla jste na mysli někoho konkrétního, když jste psala o po-
stavách Flory, Joel a Colton?
Ach ano, dělám to tak vždycky, ale představuji si jen fyzickou
podobu. Mám ráda, když si čtenář může hrdiny mých knih snadno
vybavit, ale nechci být příliš didaktická. Tak třeba Colton vypadá jako
Steve Jobs; ten vysoký typ velmi chytrého člověka, Joel je zase
trochu jako americký herec Josh Charles a má vlasy Harryho
Stylase…
V Kavárničce na pobřeží získá čtenář o postavách spousty
informací v průběhu děje, a ty které mu chybí, dodáte vy
prostřednictvím třetího člověka. Je to váš běžný tvůrčí postup?
Vždycky pracuji s tím, co nejlépe funguje. Mnoho knih jsem napsala
v ich formě.  Ale někdy je dobré postavit vztahy tak, jako že dotčené
postavy o sobě vůbec nepřemýšlejí a přitom jsou v úzkém kontaktu.
A tomu je potřeba i přizpůsobit formu.
Jakoby existovaly dvě podoby Jenny Colganové. Jedna je
autorka románů romantického komediálního žánru a dětských
knih, a pak je tu druhá,  která píše sci-fi. Co způsobilo, že tvoříte
v různých žánrech, a je to pro vás složité? 
Žánr je něco, čím vás označkují jiní lidé. Pro spisovatele je to pořád
jen psaní. Mám štěstí, že mohu vyprávět příběhy, které chci 
a o nichž toho hodně vím, a ty jsou opravdu rozmanité.  Třeba o jídle
nebo o vzdálených místech či o mimozemšťanech. Čtou je lidé 
s různým vkusem, ale já jsem pořád stejná.

Jednou jste dostala otázku, jak dlouhá
byla cesta od rozhodnutí psát  a vydáním
prvního románu? A vy jste měla odpo-
vědět: Psaní jsem nikdy nebrala vážně.
Bylo to opravdu tak? 
No, asi ano. Absolvovala jsem spoustu
kurzů kreativního psaní, takže jsem s li-
terární tvorbou dlouho koketovala, ale nikdy
jsem na teorii příliš nemyslela. Vždycky mi
šlo o to napsat knihu a bez ohledu na to, jak
to dopadne, ji můžu později vždycky vy-
lepšit. Pokud myslíte příliš na formu, může
to být pro vás naprosto paralyzující. 
Jak se vypořádáte s kritikou? Jaké jsou
vaše názory na dobré či špatné recenze?
Recenze nečtu, není to pro mě opravdu
dobré. Je zřejmé, že každý je jiný a někteří

autoři se z nich učí, nebo jim je jedno, co si o sobě přečtou. Velkou
radost mi působí, vidět své knihy, tam kde bych to nečekala. Jsem
šťastná, když mi někdo pošle obrázek ze vzdáleného ostrova, kde je
na dovolené, a čte si mou knihu. Nebo když se dovím o výtisku 
v knihkupectví v Laosu nebo tak něco. To je pro mě nesmírně
vzrušující a radostné. A samozřejmě, kdybych někomu svým
příběhem  pomohla  překonat náročné období, a on mi to oznámil,
zažívám zvláštní pocit štěstí. 
Necháváte  své rukopisy, jak je napíšete? Nemáte potřebu se 
k nim po nějaké době vrátit?  Dokážete opravit nebo upravovat
celou práci nebo máte někoho, kdo to za vás udělá? Kolik
konceptů obvykle píšete před odevzdáním do nakladatelství?
Mám editora a redaktora, díky bohu. Napíšu knihu,  jednou ji přepíšu
a pak odevzdám editorovi. Navrhne změny, já je provedu. A pak
ještě schvaluji korektury.
Jak si myslíte, že jste umělecky pokročila od vaší prvotiny?
Jakou radu byste dala mladší kolegyni a kde byste se chtěla
vidět za pět let?
Myslím, že jsem zvládla hodně rizik a věřím, že dokážu být
přesvědčivá. S mladším kolegou nebo kolegyní bych se bavila 
o všemožných věcech, ale rady bych neudílela. Každý autor musí
zůstat svůj, a to je první krůček k úspěchu.  Za pět let bych chtěla
být lepší spisovatelkou, než jsem teď, oslovovat stále více lidí 
a doufat, že čtenáři budou šťastní!  

(Ze zahraničních pramenů)

Jenny Colganová v nakladatelství Argo
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Libor Michalec
PRADĚDOVA VÁLKA
Před více než deseti lety našel Libor Michalec na
půdě dědečkova domu bednu s „pokladem“ –
dopisy z první světové války. Posílal je praděda
František Michalec své ženě Anně v letech
1914–1918 téměř denně. František Michalec velel
zásobovacímu oddílu a bojů se přímo nezúčastnil.
O to zajímavější jsou jeho postřehy z týlu. Kvůli
cenzuře nazývá palbu dělostřelectva „muzikou“,
píše, jak připravit koně na veterinární prohlídku,
jak se chovat při setkání s vlky nebo o schop-
nostech kuchařů. Popisuje válečné Vánoce i dvě
manželčiny návštěvy za frontovou linií. „Svou“
válku také fotografoval. Na snímcích defilují
zásobovací kolony v krkolomných kopcích, koně,
civilní obyvatelstvo a vojáci – jak se holí, vaří v pol-
ní kuchyni nebo koupou v řece Sávě. 
Výběr z korespondence a fotografií doplnil Libor Mi-
chalec vlastními postřehy z putování v pradě-
dových stopách a obohatil připomínkou některých
ikonických momentů první světové války. 

Brožovaná, 224 stran, 289 Kč, ISBN: 978-80-7553-600-6, EAN: 9788075536006

http://www.tridistri.cz/pradedovavalka?ItemIdx=10Zakoupit můžete zde

Ukázka z knihy a videorozhovor s autorem na následujících stranách
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23. 10. 1914
Milá Aničko, 
naše vojsko v Přemyšlu vítězí a Rusové ustupují. Do Přemyšlu
přichází spousta zajatých Rusů a dle všeho bude naše armáda slavit
skvělé vítězství. Byl jsem také již v bitevní čáře, ale jsem již na ten
koncert tak zvyklý, že mě to už docela nic nerozruší. Doufali jsme
stále v nějaký brzký a náhlý konec, ale teď už jsme se vzdali vší
naděje… Ptáš se také, proč jsem nekoupil ve Lvově revolver. Buď ale
bez starosti, že jdu do války nepřipraven. 
Líbá Tě František

Ruští zajatci (foto F. Michalec)

15. 11. 1914
Drahá Aničko, 
…co Ti mám psát o Haliči? Srdce člověka bolí, když vidí ty spousty 
a ohromné škody, které se za ty 3 měsíce zde natropily. Spálené
vesnice, vyrabované domy, vymřelé rodiny a vůbec taková bída, že
kdo to nevidí, představit si to nedovede. Jen jediné přání mám, aby
podobný osud nestihl také naše Čechy, ale kdož
ví, co se snad brzy stane. Myslím, že za 25 roků
se Polsko z této rány nevzpamatuje. Budete mít
asi zase veliký příliv vystěhovalců, neboť tady
jich je stále plná silnice. Já jezdím se svým
zbožím křížem krážem a myslím, že kdybych jel
rovně, že bych byl již daleko za Čechama. 
Jest u našeho koru více takových kolon, jako já
vodím a přiděluji je částečně k divisi, částečně
ke koru. Ty u divise dávají potravu na trupy,
kdežto ty u koru jsou daleko za bitevní čarou 
a tvoří spíše rezervu. Já byl přes celý měsíc 
u divise a měl jsem často příležitost pozorovat
operace hodně z blízka a mohu říct, že se nám
u Přemyšlu vedlo dost  dobře, ovšem až na ty
ztráty. Než jsme k Přemyšlu do-razili, bylo tam
ale mnohem hůř, pobitých Rusů leželo na zemi
přes 1,5 metru vysoko. Padlo jich tam snad 
40 000. Nyní asi je Přemyšl v podobné situaci,
jak asi dlouho? S koncem teď nepočítáme,
čekáme jen na Němce, až budou hotovi 
s Francií, pak nám přijdou na pomoc. Peněz máme dost, jaké krásné
desítky, stovky a tisícovky, ty nám scházet nebudou, a dokud bude co

jíst, tak se budeme bít. Já fasuju měsíčně pro své lidi 20 000 K,
neschází jim tedy na penězích a jídlo mají také dobré. Dokud bude co
jíst, tak se budeme bít. Ani  z civilních lidí nechce žádný domů, ačkoliv
jsem už několik pro  jejich vůli propustil. Prádlo a oděv na zimu mají
a na léto jsem už udělal přihlášku, co budou potřebovat. Z toho také
soudíme, že o Vánocích doma nebudeme, snad to nebude ani 
o Velikonocích. Prodělávala jsi se mnou (ovšem v myšlenkách) již tři
bitvy a ta třetí byla snad nej-krvavější a přála sis, aby byla poslední.
Já bych si také přál, aby byla bývala poslední, ale asi tomu tak
nebude a proděláme jich spolu ještě několik. 
Cesta naše přes Karpaty jest dost obtížná, ale velice za-jímavá. Přál
bych Ti zde vidět ty partie, v létě zde musí bý  nádherně. Teď pro-
jíždíme mračny, z kterých často sněží, na Vysokých Tatrách leží sníh
(pohled na ně je báječný) a vítr bývá jako břitva ostrý. Dnes byl také
již pořádný mráz, ale jsme tak otužilí, že to ani necítíme. Dost  mých
kamarádů je ve špitále, na různé nemoci anebo nedostali dovolenou,
kupříkladu Micka je doma, spadl z koně a má snad otřesení mozku.
Já už měl také podobnou nehodu asi před dvěma měsíci, kdy jsem
byl ještě u štábu, rajtoval jsem do stráně a kůň se smekl a převalil 
a já letěl po stráni dolů po hlavě a po zádech a kůň se koulel přese
mně. Nestalo se mi ale naštěstí docela nic. Báli jsme se jeden čas
velice cholery, řádí tu zle, ale už jsme si také zvykli a jsme teď proti ní
očkováni. Já spím teď každý den pod střechou, zde to jde dobře, 
u divize to ale vždycky možné nebylo. Abys věděla, čím se živím, tož
Ti také sděluji svůj každodenní jídelní lístek. Ráno je černá káva,
dopoledne 2–3 krajíčky chleba s máslem, trochu kořalky, v poledne
hovězí polívka, kousek ledviny, srdce a jazyka (maso hovězí se mně
už přejedlo), k tomu troška vína, teď už také pivo, večer jíme sardinky,
ementálský sýr, masovou konzervu (to vozíme na vozech), černou
kávu a tak to jde den ze dne. Když se dostaneme do města, jíme 
v hostinci jako například teď a to nám ovšem chutná docela jinak.
Noviny nečti  anebo aspoň tomu nevěř. 
Všechny vás srdečně líbá Váš František 

Jedna z obětí velké války (foto F. Michalec)
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Dva z mnohých hrobů (foto F. Michalec)

O pivo nebyla nouze (archiv F. Michalce)

Po krušných sto dnech války 
V deníku Národní listy se dne 15. 11. 1914, ve stejný den, kdy shodou
okolností praděda František píše prababičce „noviny nečti, anebo
aspoň tomu nevěř“, uvádí příznačným patetickým tónem, že …již
plných sto dní zuří vůkol litice světové války na pevninách i mořích.
Žijeme ve století dvacátém, ale hrůzy třicetileté války pustoší širé
země vůkol, jimiž bouře válečná se nese. Co tu požárů, co roz-
kotaných příbytků vesnických jako městských. Celé dědiny obráceny
ve zbořeniště a spáleniště, z mnoha měst pouhé zříceniny, pod nimiž
pohřbeno tolik majetku, tolik umění, tolik štěstí. Sto strašných dní
války přečkáno, ale dosud nikde ani průsvitu naděje v temnu. Soudilo
se, že tak obrovská válka nemůže potrvati dlouho. Ohromnost jejích
potřeb, obětí a spoust že brzy vyčerpá síly zápasících. Dnes vidíme,
že tomu tak není, že zásoby sil jsou na všech stranách dosud veliké,
bojovnost nezlomena a štěstí válečné že dosud nikomu se
nezasnoubilo. Předseda vlády anglické Asquith předpovídá, že válka
ještě dlouho potrvá, ač prý ne přece tak dlouho, jak se zprvopočátku
státníci angličtí domnívali. Poměrně nejmenšími silami vládnou
přirozeně Království srbské a Království černohorské, takže si troufá
velitel naší jižní armády do zimy polní výpravu proti Srbsku vítězně
ukončit. Překonati bude však i tu našemu chrabrému vojsku, jakož 
i našemu umění strategickému nemalých ještě obtíží dobýváním
hornatin středního a jižního Srbska, zvláště přikvačí-li nepohoda,
činící cesty horské neschůdnými. Tolikéž stratégové němečtí jeví veli-
kou důvěru ve své vítězství nad Francií, majíce za to, že nebude
Francie na dlouho již s to
doplňovati značné své
ztráty čerstvými silami,
zvláště pak  důstojnic-
tvem, kdežto armáda
německá může ještě
dlouho z Německa čer-
pati nových záloh… 

https://youtu.be/9YTKifNedsU



Začněme tento bilanční rozhovor
pohledem z ptačí perspektivy. Zazna-
menal americký knižní trh v roce
2018 nějaké výrazné změny? 

V porovnání s rokem 2017 byla
největším překvapením vlna zájmu o
politickou literaturu. Mám tu údaje za
první polovinu tohoto roku, kdy pop-
távka převýšila třicet procent. Tento
zájem začal po prezidentských volbách
v listopadu 2016, kdy překvapivě zvítězil
republikán Donald Trump. Ve
srovnáním s rokem 2012, kdy podruhé
vyhrál Barack Obama, se počet titulů to-
hoto žánru zdvojnásobil. Letošní nakla-
datelské statistiky ukazují i na
překvapivě sílící zájem o poezii; časopis
Publishers Weekly to odvozuje od „po-
etické konjunktury“ na sociálních sítích. 

Na našich stránkách jsme letos re-
cenzovali několik knih o trumpismu
a s ním spojených kontroverzních
jevech; některé se dočkaly i poho-
tového českého vydání. Jak si tyto
tituly vedou na americkém knižním
trhu?

Nejprodávanější byla poněkud narychlo
ukuchtěná kniha Michaela Wolffa
Oheň a hněv (Fire and Fury), která tu
vyšla hned v prvních dnech roku 2018.
Zatím se prodal téměř milion výtisků
spolu s nesčetným množstvím zvuko-

vých a elektronických kopií. O něco
menší popularitě se těšily knihy Jamese
Comeyho a Hillary Clintonové – ná-
klady se pohybují kolem půl milionu
výtisků. Monografií nesporné – a trvalé
– kvality se stala kniha Strach: Trump
v Bílém domě (Fear: Trump in the
White House), vydaná v září; jejím au-
torem je investigativní novinář Bob
Woodward, který se spolu s Carlem
Bernsteinem zasloužil o někdejší rezi-
gnaci prezidenta Nixona.   

Jak bys charakterizoval obecné pod-
mínky na americkém knižním trhu?

Pokud jde o hrubé vývojové obrysy, trh
se i v roce 2018 vyvíjel ve směru dlou-
hodobých trendů. Klesá zájem o tradiční
tištěnou literaturu, ale roste poptávka po
audioknihách; v posledních letech jde 
o pětiprocentní nárůst. V porovnání 
s předchozími dvěma lety hlásí největší
nakladatelé v průměru pětiprocentní
ziskový růst  Zhruba 75 procent z pro-
deje vydaných titulů ovšem sotva po-
krývá finanční náklady. Zbytek je
prodělečný. 

Jak jsou na tom autoři?

Pokud si titul vede na trhu uspokojivě,
zhruba 10 procent z ceny – po odečtení
výrobních, distribučních a prodejních
nákladů – připadá nakladateli. Autorský

Severoamerický dopisovatel 
Deníku Knihy o americkém knižním

trhu v roce 2018
Náš spolupracovník Stanislav Perkner má za sebou téměř dvacetiletou
kariéru ředitele knihovny na kalifornské Humphreys University, spojenou
s výukou světových dějin a politologie.  Sleduje tak trendy amerického
knižního trhu nejen jako čechoamerický čtenář, ale i jako profesionál. 



honorář se pohybuje někde mezi osmi
a patnácti procenty prodejní ceny.
Smutné je, že ženy autorky jsou – až na
výjimky – honorovány hůře než jejich
mužské protějšky. 

Které nakladatelské firmy si vedou
nejlépe?

Absolutní prvenství patří vydavatelům
učebnic a dalších vzdělávacích textů: 
v USA to jsou firmy Scholastic, McGraw-
Hill Education, Wiley a Cengage Learn-
ing. Celosvětově ve vzdělávacím oboru
vedou britský Pearson a nadnárodní 
korporace RELX. Jako knihovník odpo-
vědný za nákup právnické literatury 
a pronájem databází jsem po léta ve
spojení se dvěma obřími nakladateli –
Thomson Reuters a Wolters Kluwer. Pa-
matuji propojení firem Thomson 
a Reuters, k němuž došlo před deseti
lety, a postupné rozšiřování jejich
nabídky pro právnické, finanční,
zdravotnické a vědecko-technické pub-
likum. Podobné rozšiřování tematického
záběru lze vidět u nizozemské firmy
Wolters Kluwer, jež se rovněž rozrostla
do globálních rozměrů a dominuje 
i odbornému trhu ve Spojených státech.
Vede to ovšem k cenové monopolizaci.
Když jsem zde začínal, student naší
právnické fakulty platil za učebnici něco
kolem 75 dolarů; mezitím se cena
zhruba zčtyřnásobila.  

Odborná literatura je ovšem stale
častěji k dispozici  v elektronickém
formátu. 

To platí i pro Ameriku. Nicméně, mnozí
profesionálové, a také studenti práva
nebo ekonomiky (daně, účetnictví ap.),
dávají přednost tradiční knižní formě 
s rejstříky a glosáři, která vyhovuje pod-
mínkám intenzívního studia. Ze zku-
šenosti vím, že zhruba třetina mých
studentů si volí elektronickou verzi
učebnic, anebo si je pronajímají. Vyjde je
to levněji. Např. v lednu začínám
poznovu učit Úvod do filozofie. Každý
student má za povinnost obstarat si še-
stisetstránkovou učebnici vydanou nakla-

datelstvím Cengage (Douglas J. Soccio:
Archetypes of Wisdom, 9. vyd.). Tištěná
verze ho přijde v univerzitní prodejně na
140 dolarů, čtvrtletní elektronický proná-
jem na pouhých 25.

Působíš ve vysokoškolském pro-
středí. Jak se daří univerzitním nakla-
datelstvím? Některá jsou proslulá 
i mezinárodně – např. Harvard, MIT
nebo Columbia University Press.

Připomněl bych i Nakladatelství Chi-
cagské University, jehož jazykové pu-
blikace dobře zná snad každý
překladatel a učitel angličtiny i mimo
Spojené státy. Jako vyučující spo-
lečensko-vědních předmětů mám vždy
poruce více než tisícistránkovou pu-
blikaci The Chicago Manual of Style.
Nejnovější vydání obsahuje podrobné
informace nejen o tradičních, ale 
i o elektronických publikačních pra-
vidlech. Akademická nakladatelství
chronicky zápolí s rozpočtem. V 90.
letech některá z nich zbankrotovala. Vy-
pomáhají si stále častějším zveřej-
ňováním populárních titulů, např.
autobiografií nebo cestopisů. Myslím, že
podobný trend lze vidět i v edičních
počinech pražského nakladatelství Ka-
rolinum. Před několika měsíci jsem se
podílel na zajímavém edičním námětu
pro Nakladatelství Alabamské univerzity:
moje známá čechoamerická autorka
nabídla odborně fundovaný rukopis 
o unikátním jevu – české emigrantské
kolonii, která zde vznikla před sto lety.
Její „prospectus“ nakonec neuspěl s
odůvodněním, že by se pravděpodobně
nesetkal s dostatečným čtenářským
zájmem. Nakladatelství autorce zpro-
středkovalo alespoň omezenou publikaci
v regionálních časopisech. Jak jsme si
smutně zažertovali, o osudu rukopisu
nakonec nerozhodla nakladatelská rada,
ale pan účetní.

Český tisk občas informuje o americ-
kých žebříčcích bestselerů. Co soudíš
o jejich spolehlivosti?

Týdenní přehledy nej-
prodávanějších knih se
těší popularitě zejména
v předvánočních týd-
nech, kdy sílí knižní
poptávka: v osmi týd-
nech před svátky roste
prodej v celostátním
průměru o dvě procenta
a v posledním týdnu
před Štědrým dnem až
o sedm procent.



Podle mých zkušeností připomínají
„přesné součty nepřesných čísel“. Tyto
týdenní přehledy nejprodávanějších
knih se těší popularitě zejména 
v předvánočních týdnech, kdy sílí
knižní poptávka: v osmi týdnech před
svátky roste prodej v celostátním
průměru o dvě procenta a v posledním
týdnu před Štědrým dnem až o sedm
procent. Žebříčky se objevují s želez-
nou pravidelností v denících typu The
New York Times, Washington Post 
a USA Today. Jejich slabinou zůstává
metodologie sběru dat: zakládají se na
údajích z vybraných prodejních sítí,
včetně Amazonu a místních prodejen
ochotných prodejní údaje poskytovat.
Podobně jako filmový Oscar, ani
nálepka „bestseleru” nemusí nutně
znamenat „kvalitu“. O něco dů-
věryhodnější žebříčky zve-
řejňuje odborný časopis
Publishers Weekly. Za zmínku
stojí také týdenní vydání Ama-
zon Charts, které informuje 
o dvaceti „nejprodávanějších 
a nejčte-nějších knihách”. 
Nejspolehlivější je však v tomto
ohledu Nielsen Book Scan,
zajišťovaný – za úplatu – fir-
mou, která je proslulá měřením
sledovanosti rozhlasových 
a televizních programů, a také
důvěryhodným průzkumem
trhu. Přestože jsem se před
čtvrtstoletím usadil v Kalifornii,
jako čtenáři a kantorovi mi 
nejvíc vyhovují dva listy vy-
dávávané v New Yorku:
čtrnáctideník The New York 
Review of Books a kritické re-
cenze týdeníku The New
Yorker. 

Česká literatura dlouhodobě trpí uza-
víráním knižních prodejen. Jak to vy-
padá ve Spojených státech?

Situace ani tady není růžová. Bydlím 
v kalifornské obci Tracy, které se
počtem obyvatel rovná Hradci Králové.
Velká prodejna knih Barnes & Noble tu
zkrachovala před třemi lety. Na hlavní
třídě přežívá jediný knihkupec – antikvář
a bi-bliofil, který v malém krámku nabízí
i pár nových titulů. Nejbližší – a jediná –
velkoprodejna je v třistatisícovém Stock-
tonu, kam dojíždím za prací. Ještě před
několika lety měly firmy Barnes & Noble 
a Amazon konkurenty (Borders, Walden
Books nebo Oxford Bookstore), ale 
i nad nimi se voda uzavřela. 

Jak vidíš budoucnost amerického
knižního trhu?

S nástupem internetu se vše
neodvratně mění. S tím se nic
nenadělá. Mnohem varovněji se
mi však jeví sílící projevy antiin-
telektualismu, násobené poli-
tickým tribalismem a ideolo-
gickým primitivismem, a vše-
obecné zhoršování gramotnosti.
Letošní studie „Krizový bod –
gramotnost ve Spojených
státech“ uvádí, že zhruba 30
milionů dospělých tu dokáže číst,
psát a počítat pouze na úrovni
žáka třetí třídy a celá třetina
studentů nedokončí střední školu. 
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Mnohem varovněji se mi
však jeví sílící projevy an-
tiintelektualismu a vše-
obecné zhoršování gra-
motnosti.
Letošní studie „Krizový
bod –  gramotnost ve
Spojených státech“ uvádí,
že zhruba 30 milionů
dospělých tu dokáže číst,
psát a počítat pouze na
úrovni žáka třetí třídy 
a celá třetina studentů
nedokončí střední školu. 


