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Theodora Gossová
PŘÍPAD
ALCHYMISTOVY
DCERY
Mary Jekyllová, po smrti rodičů osamělá
a bez peněz, se začne zajímat o záhadnou
minulost svého otce. Objeví stopu, která
naznačuje, že Edward Hyde, otcův někdejší
přítel a vrah, je možná stále nablízku. Na
informace vedoucí k jeho dopadení je
vypsána odměna… Odměna, jež by vyřešila
všechny její tísnivé finanční potíže. Pátrání
ji dovede k Hydeově dceři Dianě, divokému
dítěti, zanechanému na výchovu u jeptišek.
S pomocí Sherlocka Holmese a doktora
Watsona se Mary dál snaží najít tajemného
Hydea, a zakrátko se spřátelí s dalšími
ženami, které jsou poznamenané děsivými
experimenty svých stvořitelů – s Beatricí
Rappacciniovou, Catherine Moreauovou
a Justinou Frankensteinovou. Když spolu
odhalí tajnou společnost nemorálních
vědců posedlých touhou po moci, hrůzy
jejich minulosti se vracejí v plné síle.
A nyní je na nestvůrách, aby zvítězily nad nestvůrnými…
Přeložila Petra Diestlerová
Vázaná, 344 stran, 348 Kč, EAN 9788025730997, ISBN: 978-80-257-3099-7
Zakoupit můžete zde

https://www.kosmas.cz/knihy/250102/pripad-alchymistovy-dcery/
Ukázka z knihy a rozhovor s autorkou na následujících stranách
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Dívka v zrcadle
Mary Jekyllová se upřeně dívala na matčinu rakev. „Já jsem
vzkříšení a život, řekl Ježíš.“ Znovu se rozpršelo. Nebyl to opravdový déšť, ale pošmourné, nekonečné mrholení, které v Londýně
představovalo jaro. „Otevřete si deštník, drahoušku, nebo budete
úplně promočená,“ vybídla ji paní Pooleová. Mary otevřela deštník, ačkoli jí bylo celkem jedno, jestli zmokne. Všichni stáli kolem
obdélníkové díry v zemi na šedivém hřbitově u farního kostela
v Marylebone. Reverend Whittaker předčítal z modlitební knížky.
Sestra Adamsová se tvářila zasmušile, jenže tak se tvářila vždycky. Kuchařka si utírala nos kapesníkem. Panská Enid vzlykala
Josephovi na rameni. V jisté části Maryiny mysli, v té, která byla
zvyklá platit účty a probírat s paní Pooleovou vedení domácnosti,
se vynořila myšlenka: Musím si s Enid promluvit o přílišných
důvěrnostech s lokajem. Alice, kuchyňská děvečka, držela paní
Pooleovou za ruku. Byla bledá a vážná, ale zase, taková byla
vždycky. „Blahoslaveni mrtví, kteří umírají v Pánu. Ano, praví
Duch, ať odpočinou od svých prací.“ Na dně jámy spočívala rakev a v ní ležela její matka, oblečená v modrých svatebních šatech, které jí ladily s očima, nyní navždy zavřenýma. Teprve když
ji do nich Mary s paní Pooleovou oblékly, uvědomily si, jak během
posledních několika týdnů zhubla. Mary osobně učesala matčiny
šedivé vlasy, stále ještě protkané zlatými pramínky, a upravila jí
je kolem vychrtlých ramen.
„To jsi stvrdil, když jsi nás stvořil a řekl: ‚Jsi prach a v prach se
navrátíš.‘ Každý z nás odchází dolů do prachu země; ale
i u hrobu chceme zpívat píseň: Aleluja.“ „Aleluja,“ opakovali
sborem paní Pooleová, sestra Adamsová, kuchařka, Joseph
a Alice. Enid pořád vzlykala. „Aleluja,“ dodala Mary o chviličku
později, jako by se na to právě rozpomněla. Předala deštník paní
Pooleové a stáhla si rukavice. Přiklekla k hrobu, vzala hrst hlíny
a rozsypala ji na rakev. Slyšela, jak drobné kamínky dopadají na
dřevo, hlasitěji než tiché bubnování deště. Odpoledne hrobník
rakev zasype pořádně, a než dodají náhrobek, bude tam jenom
holý rov.
Ernestine Jekyllová, milovaná manželka a matka
No, přinejmenším částečně to byla pravda. Ještě chvilku zůstala
na kolenou, ačkoli cítila, jak jí přes sukni a punčochy prosakuje

vlhkost. Potom vstala a opět se chopila deštníku. „Paní Pooleová,
odvedete všechny zpátky do domu? Musím reverendovi zaplatit.“
„Ano, slečno,“ odpověděla hospodyně. „Ačkoli vás tady nerada
nechávám samotnou...“ „Prosím, Alice má už určitě hlad. Slibuju,
že přijdu brzy.“ Zastaví se za reverendem Whittakerem a poskytne příspěvek do farního fondu na opravu kostela. Ale nejdřív
chtěla chvilku zůstat s matkou sama. Tedy s tím, co zbylo z Ernestine Jekyllové v dřevěné bedně smáčené deštěm.
MARY: Je vážně nutné začínat pohřbem? Nemůžeš
začít něčím jiným? Já jsem si vždycky myslela, že začít
se má uprostřed akce – in medias res.
A než Mary stihla zasáhnout, Diana přidřepla u mrtvoly Molly
Keaneové, přičemž si namočila lem šatů a špičky bot v krvi.
Natáhla se přes zavražděnou dívku po ztuhlé ruce, která jí ležela
na hrudi, a rozevřela zaťaté prsty. Z jejich chladného sevření
vyňala předmět, který mrtvá držela: kovový knoflík. „Diano!“
vykřikla Mary.
MARY: Ne takhle in medias res! Když začneš tímhle,
nikdo ten příběh nepochopí.
CATHERINE: Tak mi přestaň vykládat, jak ho mám psát.
Nemělo smysl tam postávat. Ničemu by to nepomohlo a Mary
toho dneska musela zvládnout ještě hodně. Podívala se na
hodinky: skoro poledne. Odvrátila se a prošla šedým klenutým
vchodem do sakristie marylebonského kostela vyhledat reverenda Whittakera, který tam zašel už před chvílí. Deset liber do
fondu na opravy... Jenže ona je přece slečna Jekyllová, která
byla v marylebonském kostele pokřtěna i konfirmována. Nemůže
dát méně. Z kostelního ticha vyšla na rušnou, hlučnou
Marylebone Road, po níž uháněly povozy i kočáry a na okrajích
pouliční prodavači halasně vychvalovali své zboží. Ačkoli to byla
trochu zacházka, vzala to přes Regent’s Park. Procházka parkem
jí obvykle zvedla náladu, ale tentokrát dosud jen napůl rozvinutá
poupata růží ohýbal k zemi déšť, a i kachny na jezírku jako by
nebyly ve své kůži. Než došla k bytelnému, důstojnému cihlovému domu číslo 11 na Park Terrace, kde strávila celý život, byla
unavená a navzdory deštníku i mokrá. Vešla dovnitř bez zazvonění, což by paní Pooleovou nepochybně šokovalo, kdyby to zjistila, odložila deštník do stojanu a pak se zastavila před zrcadlem
v hale, aby si sundala klobouk. Zahlédla v zrcadle svůj obličej
a na okamžik se zarazila, zaujatá vlastním odrazem. Tvář, na
kterou se dívala, byla bledá, s tmavými kruhy pod očima.
Dokonce i vlasy, obvykle nevýrazně hnědé, se to dopoledne
zdály vybledlé, jako vymyté světlem, které dovnitř padalo úzkými
okénky po obou stranách hlavních dveří. Vypadala jako mrtvola.
Ukázala jsem vám Mary, jak se dívá do zrcadla, protože tohle je
příběh o nestvůrách. A všechny příběhy o nestvůrách obsahují
scénu, kdy se nestvůra spatří v zrcadle. Pamatujete si Frankensteinova netvora, vyděšeného vlastním obrazem v lesní tůni?
To je okamžik, kdy si uvědomí vlastní nestvůrnost.
MARY: Nejsem žádná nestvůra a ta kniha je snůška lží.
Kdyby tu paní Shelleyová byla, zpohlavkovala bych ji za
všechny ty problémy, které způsobila.
DIANA: To bych moc ráda viděla.
„Co budeš dělat?“ zeptala se Mary dívky v zrcadle. „Hlavně
nezačněte mluvit sama se sebou, slečno,“ ozvala se paní
Pooleová. Mary se překvapeně obrátila. „Připomíná mi to vaši
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nebohou matku. Jak přecházela u sebe v pokoji sem a tam, až
málem vyšlapala do koberce díru. A mluvila s bůhvíkým.“
„Nebojte se, paní Pooleová,“ řekla Mary. „Nemám v úmyslu se zbláznit, alespoň ne dneska.“ „Nechápu, jak o tom
můžete žertovat! Vždyť jsme ji sotva pohřbili,“ povzdechla
si hospodyně a zavrtěla hlavou. „Nedala byste si v salonu
šálek čaje? Zatopila jsem v krbu. Kuchařka říká, že oběd
bude připravený za půl hodiny. A přišel vám dopis od pana
Guesta. Našla jsem ho za dveřmi, když jsme se vrátili.
Položila jsem ho na čajový stolek.“ Od pana Guesta,
právního zástupce její matky. No, vlastně teď jejího
právního zástupce, ačkoli soudila, že pan Guest s ní nebude
chtít spolupracovat moc dlouho. Dokud matka žila, bylo to
jiné... „Děkuju, paní Pooleová. Mohla byste všechny požádat,
aby přišli do salonu? Ano, i Alici. A mohla byste přinést – však
víte. Myslím, že nejlepší bude, když to vyřídíme hned.“ „Jak
chcete, slečno,“ odpověděla paní Pooleová se zjevnou
zdráhavostí. Ale nic jiného se dělat nedalo. Pokud ten dopis od
pana Guesta... Co kdyby jí dával vědět, že se v její situaci něco
změnilo? Mary přešla do salonu, zvedla dopis ze stolku
a roztrhla obálku – úhledně, ale hledáním nože na dopisy se
nezdržovala. Možná... ale ne. Kdybyste se mohla při nejbližší
příležitosti obtěžovat ke mně do kanceláře, abychom vyřídili
několik posledních podrobností ohledně pozůstalosti vaší matky.
To bylo všechno. Posadila se na pohovku, ruce natáhla ke krbu.
Byly bledé a hubené, rýsovaly se na nich modré žíly. Musela
v posledních několika týdnech zhubnout, ze starostí a dlouhých
nocí, které proseděla u matčina lůžka, aby se sestra Adamsová
mohla trochu vyspat. Nejraději by si teď šla lehnout, aspoň na
chvilku. Pohřeb byl tak... náročný. Ale ne, to, co musí udělat, by
měla udělat co nejdřív. Nemá smysl to odkládat. „Už jsme tady,
slečno,“ oznámila sestra Adamsová a za ní napochodoval dovnitř
průvod, který Mary připomněl nějakou pohádku: kuchařka, lokaj,
panská a úplně na konci malá kuchyňská děvečka. O chvilku
později se dostavila paní Pooleová a zůstala stát u dveří s rukama založenýma na hrudi a bezvýraznou tváří, jakou služebnictvo
obvykle vyjadřovalo nesouhlas. Tak už to přišlo. Ten úkol jí byl
proti srsti, ale nic jiného jí nezbývalo. „Mockrát vám všem děkuju
za to, že jste se zúčastnili pohřbu,“ začala Mary. „A děkuju také
za vaši – za vaši péči a věrnost, především v těch posledních
několika týdnech.“ Kdy paní Jekyllová křičela, trhala si vlasy,
odmítala jídlo a nakonec své poslední chorobě podlehla. „Bylo by
mi milejší, kdybych vás sem svolala jenom kvůli tomu poděkování, ale bohužel toho mám na srdci víc. Totiž, budu vás
muset propustit, všechny.“ Kuchařka si sundala brýle a začala je
čistit zástěrou. Enid popotáhla a rozplakala se do velkého kapesníku, který jí podal Joseph. Alice se tvářila jako vyděšený králíček. Tohle bylo hrozné! Ještě horší, než si představovala. Přesto
Mary mluvila dál. „Před matčinou smrtí jsem se sešla s panem
Guestem a on mi osvětlil moji finanční situaci. Kuchařka si to
pamatuje, protože tady byla už za života mého otce, ale vy ostatní to asi nevíte... Můj otec byl zámožný, jenže když před čtrnácti
lety zemřel, zjistili jsme, že jeho peníze jsou pryč. Postupně
prodával svoje obligace Anglické banky a peníze převáděl na
nějaký účet v Budapešti. Když pan Utterson, jeho tehdejší
právník, kontaktoval tu budapešťskou banku, dozvěděl se, že

majitelem účtu není dr. Jekyll, banka o žádném dr. Jekyllovi nikdy
neslyšela a nesmí poskytnout informace o svém klientovi bez
nařízení rakousko-uherské vlády. Pan Utterson se pokusil takový
příkaz získat, ale ukázalo se, že je to nemožné. Rakousko-uherská vláda nebyla ochotná pomáhat ovdovělé matce a dítěti ve
vzdáleném Londýně. Bylo mi tenkrát teprve sedm let, takže si
z toho pamatuju jen málo. Ale když jsem byla starší a matka byla
pozvolna stále méně... no, schopná spravovat své finance, pan
Utterson mi to vysvětlil. Její otec jí zanechal pravidelný příjem,
který stačil na to, abychom mohly žít ve skromném pohodlí.“
Nemusela jim vyprávět, jak skromném. Nepochybně nikomu
neuniklo, jak se snaží šetřit, ačkoli si dávala záležet na tom, aby
dostávali vydatné jídlo a nestrádali. Aby bylo v neděli na stole
maso a ve sklepě uhlí. Ale museli si všimnout, že z knihovny mizí
jeden svazek za druhým a stříbrné nádobí nahrazuje cínové.
Během let rozprodala porcelánové pastýřky, pozlacené hodiny
a veškeré stříbro, včetně ozdobné mísy, kterou její matka dostala
jako svatební dar od arcibiskupa z Yorku. Na zdech se stále rýsovaly světlejší obrysy v místech, kde visívaly obrazy. Jednou Enid
bezděky podotkla, že je ráda, že už nemusí oprašovat tolik tretek,
a pak rychle vyhrkla: „Promiňte, slečno!“ a utekla do kuchyně.
Matčin příjem nedokázal pokrýt všechny domácí výdaje, její léky
a plat sestry Adamsové. „Byl to však pouze doživotní příjem.
Když matka zemřela, zemřel s ní. Nepřechází na mě.“ Na chvilku
zavládlo ticho, narušované pouze praskáním ohně. „Takže jste
úplně na mizině, slečno?“ zeptala se Enid, která s oblibou četla
brakové románky. „No, asi by se to tak dalo říct,“ připustila Mary.
Takový melodramatický výraz! A přesto je to vlastně pravda.
Nebyla sice na mizině úplně, ale skoro ano. Dědeček zemřel už
před lety a nikdy by ho nenapadlo, že ustanovení jeho závěti
uvrhnou vnučku do chudoby. Byl to její poslední žijící příbuzný –
nyní neměla nikoho, na koho by se mohla obrátit. Takže ano.
Vlastně to bylo docela příhodné vyjádření.
...
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Budeme si povídat o knize, která se v českém překladu
jmenuje Případ Alchymistovy dcery a byla inspirována
některými výzkumy, které jste údajně dělala pro svou
doktorskou disertační práci. Je to pravda?
Ano, chtěla jsem získat doktorský titul, což mně s postupem času
přišlo dost bláznivé. Disertační práce měla čtyřista stran a zaměřila jsem ji na studium viktoriánské gotické fikce a antropologii.
Ústřední otázkou pro mě bylo, jak to, že opravdu tak skvělé texty
o různých monstrech, které tolik milujeme, jako Dracula a Dr.
Jekyll a Mr. Hyde, vznikly v letech 1870 až 1910? Pomyslela jsem
si: Co se tehdy dělo? Na tuto otázku jsem dala poněkud komplikovanou vědeckou odpověď, která se týkala vzestupu evolučního myšlení po Darwinovi, konkrétně vzestupu antropologie.
Naroubovala jsem na ni všechny příběhy o monstrech v literatuře. Uvědomila jsem si však, že to do té dizertační práce, která
mě fascinovala, nepřineslo moc přesvědčivých faktů. Jenom, že
existuje spousta vědců, v jejichž hlavách se tvoří fantasmagorické nápady. Jako v knize Ostrov doktora Moreaua (The Island
of Dr. Moreau), což je vědecko-fantastický román s prvky hororu
od anglického spisovatele Herberta George Wellse z roku 1896.
Autor v něm varuje před důsledky vědeckých experimentů se
zvířaty, činěných jen z chladné zvědavosti, a v přeneseném slova
smyslu i před degenerací lidského druhu. Dr. Moreau se totiž
snaží svými pokusy dosáhnout toho, že zvířata přiblíží člověku.
Ale vycházejí mu jen monstra. Pak mohu uvést další příklady
textů, o kterých lidé opravdu nevědí, nebo jen málo. Například
The Great God Pan, fantasy román velšského spisovatele
Arthura Machena. Machen byl inspirován k napsání Velkého
boha Pan podle svých zkušeností získaných na troskách pohanského chrámu ve Walesu. První kapitola knihy vyšla v časopise
The Whirlwind v roce 1890. Machen později příběh rozšířil.

Román začíná experimentem umožňujícím dovolit ženě Mary
vidět nadpřirozený svět. Poté následuje popis několika záhadných událostí, k nimž došlo kolem ženy jménem Helen Vaughan.
Nakonec se hrdinové postaví Heleně a přinutí ji zabít se. Před
smrtí prochází řadou nadpřirozených přeměn a je zjevné, že je
dítětem Marie a boha Pan. A pak tu samozřejmě máme klasický
příběh o Frankensteinovi, což je je hlavní hrdina hororového románu Mary Shelleyové, poprvé vydaného v roce 1818. Vypráví
příběh mladého vědce Viktora Frankensteina, který stvoří
umělého člověka, monstrum ohyzdné podoby s nadlidskou silou.
Hodně o tom přemýšlí, protože stvoření, které vytvořil, touží po
nevěstě, lásce, přítelkyni.
To je jen pár příkladů. Existuje však spousta dalších zajímavých
postav – monster.
Je pro to nějaké vysvětlení?
Nabízí se jich hned několik. Pro každé období jiné, a na to
nemáme čas ani prostor. Opravdu jsem nechtěla jen napsat další
akademickou studii, nebo disertační práci, zajímaly mě příběhy,
které působí strašidelně a s nimiž jsem se mohla seznámit. A tak
se má disertační práce změnila v knihu, napsala jsem román, což
jsou další čtyři sta stránek.
Ale neměli bychom zapomenout na vaši povídku „Dcera
šíleného vědce“, protože tam to vlastně všechno začalo…
Myšlenka na ženská monstra, která nedostala příležitost vyprávět své příběhy, mě už delší dobu trápila. Cítila jsem, že
musím něco udělat,“ Bylo to, jako když tě kousne komár, dráždí
tě to, a ty si postižené místo škrábeš, i když víš, že bys asi neměl.
Prvně jsem napsala povídku Puma, byla o ženě, kterou dr.
Moreau vytvořil z kočkovité šelmy – pumy. Ale pak jsem si pomyslela: A co další ženská monstra? A tak jsem napsala Dceru
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šíleného vědce, což je silnější
příběh. Také jsem začala experimentovat s formou vyprávění příběhu. Dala jsem dohromady osudy
pěti dívek, z nichž tři pocházejí z literatury a dvě jsem vymyslela. Jde
o jejich příběhy, které vyprávějí
hlasy, jimiž v původních textech
nemluvily.
Jednou z nich je Mary Jekyll, dcera
váženého vědce dr. Jekylla, další –
Diana Hyde, je dcerou notoricky
známého pana Hyda, vraha a laboratorního asistenta. Catherine
Moreau zase pochází z kočkovité
šelmy pumy a vytvořil ji doktor
Moreaua na svém hrozném ostrově
bestií.
A pak tu máme Beatric Rappaccini,
která pochází z mých oblíbených
povídek Nathaniel Hawthorne. Její
matka, doktorka Rappaccini, skvělá
botanička, ji učinila jedovatou. Má
zahradu jedovatých rostlin, ze které
vyrábí léky a vychovala Beatrice,
aby se starala o rostliny tak, aby ji
mohla všemi jejich jedy zahltit.
Vyprávím to z pohledu mladého
muže jménem Giovani, který se do
této krásné ženy zamiluje. Navštíví
ji a uvědomí si, že je jedovatá. Doporučuji každému, aby si ten příběh
přečetl.
A poslední je Justine Frankenstein,
ženské monstrum, které Frankenstein nikdy nevytvořil. V mé verzi
jde o Justinu, rodinnou služebnici,
která byla v původním románu obviněna z vraždy jednoho z Frankensteinových dětí, Williama, a nespravedlivě odsouzena a oběšena.
Ve své verzi jsem nechtěla, aby
Justine zemřela. Ničím se neprovinila, byla to jen Frankensteinova
zloba. Takže vezme její tělo a promění ji v kamaráda pro jeho monstrum. Jde o experimentální text,
zaznamenávající jen hlasy. Je to
sice zábavné, ale bez skutečného
děje.
Ve vašem románu má aktivní roli
další známá fiktivní postava:
Sherlock Holmes. Proč jste si ho
vybrala?
Myslím, že jakmile jsem si uvědo-

Frankenstein or, The Modern Prometheus.
Ilustrace na frontispisu titulního listu z roku 1831,
ilustrátor:Theodor von Holst

Regent's Park

Baker Street je známá ve vztahu k fiktivní postavě
Sherlocka Holmese, který bydlel v domě číslo 221B
což je adresa, která nikdy neexistovala.

mila, že budu odhalovat tajemství,
bylo jasné, že to bez Sherlocka
Holmese nepůjde. Do pana Holmese jsem byla zamilovaná od mládí,
protože mi připadal úžasný. Jakmile
jsem se přesvědčila, že se přede
mnou zjevuje záhada, věděla jsem,
že první věcí, která se stane, bude
to, že Mary navštíví Sherlocka
Holmese.
Myšlenka na to vzešla z pohledu na
mapu. Učím na univerzitě a ve
svém výkladu připomínám spoustu
podobných textů. Román Strange
Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde je
ve skutečnosti realistický a každý si
klidně může zmapovat, kam se postavy dostanou. Uvědomila jsem si,
že místo, kde Jekyll žije, aniž bychom znali jeho adresu, je pravděpodobně hned vedle Regent's
Parku a Baker Street vede přímo po
druhé straně Regent's Parku.
Kdyby dr. Jekyll žil v osmdesátých
letech dvacátého století, tedy v době, kdy román o něm vycházel,
narazil by na Sherlocka Holmese,
protože jeho příběhy byly vydávány
přibližně ve stejnou dobu a obě
románové postavy žily docela
blízko sebe.
Neobávala jste se, že uvedením
Sherlocka Holmese do příběhu
zastíníte ženské hrdinky?
Nevystupuje tam natolik intenzívně,
že by je zastínil, je to v podstatě
jejich příběh. Spíš jsem se obávala
toho, jak tuto mou konstrukci lidé
pochopí. O Sherlocku Holmesovi
psalo mnoho autorů a já nechtěla
budit dojem, že jde o můj nový
pohled na tohoto literárního hrdinu.
Ctím jeho duchovního otce Conana
Doyla. Miluji ho a četla jsem od
něho snad všechno, co napsal,
včetně jeho poezie, o které se moc
neví. Musela jsem pro tento román
vy-tvořit časovou osu a pokusit se
správně sladit různé věci. Spousta
lidí Sherlocka Holmese miluje, a nejen to. Znají ho detailně. Bylo mi
jasné, pokud něco pokazím, hned si
toho všimnou, a to by mě moc mrzelo. Chovám ke všem Holmesovým fanouškům velkou úctu.
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Multukulturní čtvrt Whitechapel; kdysi a dnes
Která
místa
v Londýně vás
zaujala natolik,
že jste je za- Procházela jsem se po nábřeží Temže, strávila jsem spoustu
komponovala času v Hyde Parku a v Regentově parku. Měřila jsem si čas, za
který se dá dojít z jednoho místa do druhého. Centrální Londýn
do románu?
není tak velký, jak si třeba lidé myslí.
Můj londýnský Mým nejoblíbenějším místem je Lincoln's Inn Fields. Hned vedle
přítel mi dopo- Lincoln's Inn Fields je Royal College of Surgeons s Hunterian
ručil návštěvu Museum, které zahrnuje čtyři století vývoje chirurgie, medicíny,
Whitechapelu. Je přírodních dějin a umění a obsahuje více než 3 500 anatomicto rušná, multi- kých a patologických přípravků, což je fascinující a strašidelné
kulturní
čtvrť zároveň.
V East Endu
s mnoha tradičními hospůdkami a indickými
restauracemi.
Během
procházky po dlážděných cestách
Jack Rozparovač na dobové kresbě
jsem se s mnoha
dalšími turisty hodně dověděla o vraždách Jacka Rozparovače
ze začátku devatenáctého století. Můj Londýn tehdejší doby je
imaginárním městem. Vycházela jsem z příběhů Jekylla a Hyda,
ze Sherlocka Holmese, a zaměřila se na skutečnosti, které jejich
autoři vynechávají. Například, se mě někdo jednou zeptal, zda
vím, proč Holmes nikdy nejezdil metrem? Odpověděla jsem, že
to může souviset s tím, že se Holmes považoval za příslušníka
vyšších vrstev, a proto se dopravoval výhradně taxíkem.
Lincoln's Inn Fields
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století byl obrovský problém s prostitucí a pohlavními
chorobami. Nechtěla jsem to pominout, protože to do
určité míry tehdejší dobu charakterizovalo.
Narodila jste se v Maďarsku, cítíte stále k této
zemi nějaké pouto?

Hunterovo muzeum
Opravdu tam mají ve sklenici mozek
Charlese Babbagee?
To jo. Jak víme, Charles Babbage vynalezl moderní
počítač a je tak považovaný za jeho „otce”.
Polovina jeho mozku je uložena ve Vědeckém
muzeu v Londýně a druhá právě v Hunterianově muzeu v Královské vysoké
škole chirurgů v Londýně. Na rozdíl od
Einsteina nechtěl Babbage, aby jeho
mozek zůstal v jeho lebce. Než v roce
1871 zemřel, Chales napsal dopis
svému sy-novi jménem Henry, ve
kterém vyslovil přání, aby jeho mozek
byl použit k propagaci vědy.
Další zajímavostí je kostra irského obra. Je
mi líto, zapomněla jsem jeho jméno. Kvůli
genetické poruše enormně vyrostl. Všechny tyto
podrobnosti jsou skutečné.
V kterých případech jste zapojila fantazii?
Třeba pokud jde o názvy ulic. Mnohé jsem si
vymyslela, protože nechci, aby někdo šel třeba
na adresu Mary Jekyll a někoho tam obtěžoval.
Samozřejmě skutečné názvy ulic existují. Jen
jsem si ověřovala, jak se opravdu jmenovaly
v devatenáctém století. Kdo mě navštívil při psaní
této knihy, mohl mě zastihnout, jak se plazím po
podlaze a srovnávám mapu současného Londýna
s mapami britské metropole v různých časech.

Ano. Narodila jsem se v Budapešti. Moje matka odtud
odešla se mnou a mým mladším bratrem, když mi bylo pět
let. Chvíli jsme žili v Bruselu
a poté, když mi bylo sedm,
jsme přijeli do USA. Poprvé
jsem se do Maďarska vrátila
ještě tehdy, když zde vládl
komunismus a poznala spoustu omezení, která začínala už na
hranicích. Teď sem jezdím každý rok a Budepešť považuji za
nejkrásnější magické město na světě.
Myslíte si, že skupina žen se chová ve
stejné situaci stejně jako skupina
mužů?
To je zajímavé. Většina mužů, které
znám, jsou samotáři. Obzvláště šílené
vědecké příběhy bývají o mužích, kteří
jsou velmi osamělí. Jako je dr. Jekyll,
odmítá své potenciální přátele. Stejně
tak Frankenstein. Píši příběhy o mužích,
kteří zachovávají tajemství a nejsou
schopni mluvit s nikým jiným, což se zdá
být ve skutečnosti velmi chlapské. Nevím,
jestli to jako člověk cítíte stejně, ale zdá se mi, že
způsob, jakým jsme se socializovali v západní
společnosti, je ten, že mnoho lidí nemluví
důležitých věcech, což vede k jejich osamělosti.
V Draculovi, to je jiné, protože muži se spojují.
Ale nemluví. Takže dívky z mého románu v první
řadě nemají peníze a potřebují je vydělat ve
společnosti, v níž je pro ženy obtížné pracovat.
Potřebují najít způsob, jak se o sebe postarat,
a také hovořit, drbat a následně bojovat.
(Ze zahraničních pramenů, foto ilustrační)

Zajímalo by mě, jak moc jste se držela
historických faktů. Třeba píšete o prvotřídním
bordelu, kde byly ženy nuceny, aby četly The
Times a Financial Times a mohly tak se svými
zákazníky komunikovat na úrovni.
Tak zrovna toto jsem si vymyslela. Ale existovaly
veřejné domy různé úrovně. Čerpala jsem
z dobových průvodců pro pány, kteří jezdili
o víkendu do Londýna, a vedli si seznamy
nevěstinců a prostitutek, které pracovaly ze svých
vlastních prostor nebo domovů. V devatenáctém

Charles Babbage a jeho počítač
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Ivo T. Budil
O UDATNÝCH
SKUTCÍCH
NORSKÝCH KŘIŽÁKŮ
V jedenáctém století se Evropa stále ještě zcela
nevzpamatovala z barbarského věku. Zatímco na
Severu se jen postupně na úkor pohanských kultů
prosazuje křesťanství, Východořímská říše s vypětím všech sil vzdoruje nájezdům Saracénů, stepních
kočovníků a Normanů. Konstantinopol jako ohnisko
civilizace a blahobytu přitahuje severské dobrodruhy, kteří vstupují jako žoldnéři do služeb
východořímských vládců a vytvářejí císařovu osobní
gardu. Ocitají se uprostřed nejrafinovanějších intrik
vysoce postavených hodnostářů svádějících nemilosrdný zápas o vládu nad říší. Západní Evropa se
opět snaží prosadit jako mocnost. Rodí se my-šlenka křížové výpravy proti nevěřícím. Dramatické
události krvavých bojů mezi Severem a Jihem či
Západem a Východem na úsvitu nové epochy
nahlédne čtenář očima řady historických i fiktivních
postav.
Vázaná, 408 stran, 389 Kč, ISBN: 978-80-7553-743-0, EAN: 9788075537430
Zakoupit můžete zde
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Muži ozbrojení dvojbřitými sekerami se
štítem upevněným
na zádech jeli na
thesalských koních
po staré vojenské
římské silnici, která
se svažovala z horských masívů řeckého vnitrozemí k nížině obklopující Dyrrhachion. Krajina byla
vyprahlá po horkém
létě. Varjagové měli dobrou náladu.
Říjnové počasí bylo
podobné jako u nich
doma na Severu.
Pouze obloha byla
daleko modřejší.
Saracéni
V Soluni se dobře
zásobili masem, sýrem a vínem. Čeká je dobrý boj. Kdesi v dáli
ujížděla těžká římská jízda. Za nimi se vinuly saracénské oddíly, jež
Alexios získal v Malé Asii. Přidaly se téměř tři tisíce vyznavačů
manichejské hereze, kteří se zuřivostí takřka vyrovnali Seveřanům.
K Alexiovi se připojili také početní Angličané uprchnuvší z vlasti poté,
kdy normanský uzurpátor Vilém před pěti lety usmrtil krále Harolda
Godwinsona a zcizil mu korunu. Angličané toužili po normanské krvi.
Začlenili je mezi Seveřany. „Roznesla se zpráva, že obránci Dyrrhachia podnikli výpad. Jejich velitel Georgios Palaiologos byl zasažen
šípem, který mu prorazil spánek. Felčar uřízl opeřený konec šípu,
jehož zbytek zůstal v ráně. Palaiologos si ovázal hlavu a bojoval až
do pozdního večera. Znal jsem ho. Pomalu ztrácel zrak a propadal
záchvatům zuřivosti následovanými malátností.“ Potom se dostavil
císař. Objel na koni všechny oddíly, pohovořil s veliteli a přikázal zřídit
ležení na horském hřbetu vybíhajícímu k moři poblíž řeky Charzanes.
Zde se konala válečná rada za účasti Georgia Palaiologa, který připlul
z obleženého města po moři na člunu, a srbského krále Konstantina
Bodina. Pobočníci odrazovali Alexia od přímého střetu s Robertem,
který byl smělým a důmyslným vojevůdcem. Doporučovali mu, aby
Římané prováděli přepady ze zálohy a bránili Normanům vyjíždět
z tábora obstarávat potraviny a píci. Vyhladovět je k smrti. „Alexios
Komnenos byl mladý, hrdý a statečný, oblečený v zářící zbroji a rudém plášti. Doposud neutrpěl skutečný neúspěch a nepoznal, jak
chutná prohra a pád z výšin. Byl chytrý a prohnaný, ale nikoliv moudrý
a prozíravý. Věřil, že křesťanský bůh je na jeho straně. Navštívil
nedaleký chrám svatého Mikuláše a dlouho se Stvořitelem rozmlouval. Když se vrátil, stál jsem na stráži před jeho stanem. Císař vypadal
klidně, záhy zhasil světlo a uložil se ke spánku.“ Po několika hodinách
vzbudily vojáky povely k nástupu. Alexios nařídil, aby část armády
obešla normanský tábor přes močály a zaútočila zezadu, zatímco
jádro vojska mělo napadnout Normany čelně. Byl to dobrý plán až na
to, že Robert opustil v noci se všemi ozbrojenci ležení a uchýlil se
k mořskému pobřeží u chrámu svatého Theodora, kde seřadil muže
do bojového postavení. Sám se společně s nejbližšími druhy až do
úsvitu modlil v chrámu. „Nás, Seveřany a Angličany, poslali do první

linie. Bojovali jsme
jako pěší. Před námi
se postavili lukostřelci, kteří se vždy
po vypálení salvy
stáhli dozadu.
K prvnímu střetu došlo na levém křídle,
kde nás napadla těžká normanská jízda.
Nepřátelé měli téměř
celé tělo chráněné
železem a síla úderů
jejích kopí byla strašlivá. Přesto naši vydrželi a zahnali rytíře
do moře, kde se topili
či prosili benátské
námořníky, aby je vyzdvihli na palubu.
Později jsem slyšel,
že Robertova žena se s kopím vrhla mezi prchající muže a strašlivými
kletbami je donutila vrátit se do boje.“ Dag Joansson se odmlčel.
Během dlouhého života se účastnil mnoha bitev a každou z nich si
pamatoval naprosto přesně. Slyšel opět sténání, cítil pach smrti a viděl proudící krev. Vzpomněl si na tvář Normana, jak vypadala těsně
před tím, než ji roztříštil sekerou. Kolem něho se ozýval bojový pokřik:
„Za krále Harolda!“ Angličané se mstili za porážku u Hastingsu. Ťali
koně do nohou. Shazovali rytíře ze sedel a na zemi je rozsekávali na
kusy. Probíjeli se stále vpřed. Dag běžel společně s nimi. Normanské
rytíře usmrcovali po
desítkách.
Dag uhnul před
úderem kopí a sekerou srazil Normana v kroužkové
zbroji do prachu.
Dnes dosáhne říše
velkého vítězství!
Robert Guiscard
draze zaplatí za své
ohavné skutky. Kde
je zbytek Alexiovy
armády? Náhle, na
prchavý okamžik,
bitevní pole jako by
oněmělo. Dag Joansson pocítil, že
smrt svým černým
pláštěm právě přejela po bojišti. Poté
se muži, Angličané,
Seveřané i Normané, zhroutili se zabodnutými
šípy
v těle. Nestačili se
Alexios
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ani náležitě krýt štíty. Robert Guiscard si všiml, že varjažský oddíl a vesničané, kteří se jako supi slétli na kořist. Vytahovali muže
pronikl příliš dopředu a nařídil lučištníkům, aby napadli Varjagy v drahé zbroji, u kterých doufali, že za ně získají bohaté výkupné.
z boku. Následoval útok těžké normanské jízdy, kterou Robert držel Ostatní zabíjeli. Ti šťastnější zemřeli rychle jediným tahem nože, jiní
v záloze. Nebyl čas vytvořit štítovou hradbu. Proti železným rytířům umírali zmrzačení pomalu v nesnesitelných mukách a k obveselení
by ani neobstála. Jezdci projížděli po bitevním poli a zabíjeli roz- místních mužů, žen a dětí, kteří je postupně zbavovali údů.“ Dag
ptýlené Seveřany a Angličany. Dag se zoufale podíval dozadu. Kde Joansson hleděl do stropu, ztracen ve vlastním příběhu, který se udál
zůstali Římané, Saracéni a Srbové? Proč je nepřijdou podpořit? Dag před mnoha lety. Možná ho prožíval jinak a lépe než tenkrát, kdy
se vyšvihl na koně bez jezdce a ujížděl zpět k římským řadám. Ti, co podlehl strachu z temných normanských rytířů a ujížděl pryč co
přežili, utíkali k chrámu archanděla Michaela. Zde zatarasili vchodové nejdále jakoby štván běsy. Útočiště nalezl v chatrči jednoho rybáře.
dveře. Někteří vylezli na střechu budovy. Normané chrám obklíčili Nedůvěřoval mu, že ho nevydá. Tak ho zabil. Počkat, byla tam
a zapálili. Plamenům neunikl nikdo. Křik hořících Angličanů a Varjagů i rybářova rodina. I ona zem-řela … Žil z jejích zásob několik dní …
se nesl na míle daleko. Po zkáze Varjagů propadla hlavní část Ale- Tak to přece nebylo! Dnes je pánem svého života a minulých skutků.
xiova vojska panice. Georgios Palaiologos napadl nepřítele z města, Stalo se to, co nyní řekne. „Zůstal jsem u císaře. Jeli jsme spolu
ale utrpěl těžké ztráty. Konstantin Bodin zhodnotil vývoj na bojišti s několika dalšími druhy podél řeky Charzanes. Normané nás dohnali
a odvedl srbské oddíly do vnitrozemí. Saracéni následovali jeho u vysoké bílé skály, které místní říkají Zlá strana. Již předtím jsem
příkladu. Císař Alexios, opuštěný spojenci, obklopen osobní gardou, sundal z Alexiových ramen červený plášť a oblékl si jej. Podíval se na
bojoval srdnatě dál. Dag si zdálky všiml jeho zbroje a chocholu mě s vděčným po-chopením. Normanů bylo devět. Nás pět. Tři
a připojil se k němu. Skupinka obklopující Alexia zoufale sledovala, vzápětí padli probodnuti kopími. Byli to dvořané z paláce, nepřivyklí
jak normanští rytíři ničí výkvět římské armády. Množství členů boji a neuměli se bránit. Hlasitě jsem vykřikl a upoutal pozornost
urozených rodů si u Dyrrhachia vysloužilo věčnou slávu boží. Když si pronásledovatelů. Lest vyšla. Jako dravci se vrhli za mnou. Stehny
Alexios všiml, že se boj změnil
jsem prudce stiskl koně a ujížděl
v masakr, uznal, že jeho život je
pryč. Koutkem oka jsem spatřil, jak
cennější než setrvání do hořkého
císař, jehož nepoznali, nerušeně
konce, a obrátil se k horským
ujíždí po úzké skalní cestě do
údolím na obzoru. Robert se mebezpečí.“ Daga zajali po dvou či
zitím zmocnil ležení u chrámu
třech mílích, když doslova najel do
svatého Mikuláše s císařským
oddílu Normanů, který pročesával
sta-nem a veškerou výbavou
krajinu. Podle pláště ho pokládali
římské armády. Sám překvapen
za Alexia. Spoutali jej a plni nadvelikostí triumfu, jehož dosáhl,
šení a radosti v očekávání odměny
přislíbil mimořádně štědrou
odvedli doprostřed normanského
odměnu tomu, kdo zajme císaře
ležení. Ze stanu vyšel Robert.
Alexia. „Byl to hrozný pohled. Na
„Shodili mě z koňského hřbetu do
bojišti ležely stovky sténajících
prachu k jeho nohám.“ Robert
zmrzačených a umírajících mužů.
Guiscard odložil zbroj a přilbu.
https://youtu.be/Z14H8rxJgWk
Mezi nimi se pohybovali Normané
...
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Proč se některé národy vyrovnávají s rozvratem lépe než jiné? Můžeme spletité národní
krize pochopit díky paralelám s krizovou terapií jednotlivce? A leží právě tady klíč k úspěšnému řešení palčivých problémů dnešního světa? Polyhistor Jared Diamond vám ukáže, že
ano. Na příbězích z moderní historie pochopíte i mnohé z toho, co se děje dnes.
Na příkladu šesti zemí, které autor osobně navštívil a poznal, a jež prošly v novodobé
historii velkými politickými obraty, ukazuje, že postupy známé z psychoterapie jedinců lze
aplikovat na celé národy. Rámec dvanácti posloupných kroků a schopnost přijetí selektivních změn je vodítkem, jak krizi ustát.
Ve fascinující průvodci navštívíte zničené poválečné Německo a poznáte nesnadnou cestu
od nenáviděného strůjce zla k liberální demokracii a čtvrté největší ekonomice světa.
Začnete obdivovat malé a po válce slabé Finsko, které muselo a musí ve svých rozhodnutích zohledňovat geografickou polohu a tedy dlouhou hranici s Ruskem a které díky investicím do vzdělávání a výzkumu, navzdory malému počtu obyvatel, dnes patří mezi nejbohatší země. Proniknete do pozadí nástupu diktátora Pinocheta a jeho sedmnáctileté vlády
v dříve demokratické Chile, poznáte krátkou, zato dramatickou historii sjednocené
Indonésie, dlouhodobou uzavřenost feudálního Japonska a jeho přetrvávající neochotu
přijímat cizince, pochopitelně nesoucí následky, a také zdánlivě rychlou devatenáctidenní
proměnu Austrálie z nejrasističtějšího kontinentu na dnešní sebevědomou a na Británii
nezávislou zemi.
Sedmou zemí, které se autor důkladně věnuje, je jeho rodné USA a tamější současný stav,
který naznačuje blížící se krizi. Na pozadí analýzy vybraných zemí nakonec diagnostikuje
současné problémy celého světa a zkoumá, zda faktory, které ovlivnily vyústění minulých
krizí, mohou přispět k řešení těch dnešních.
Přeložil Zdeněk Urban
Vázaná, 408 stran, 449 Kč, ISBN: 978-80-7555-094-1
Zakoupit můžete zde
https://www.melvil.cz/kniha-rozvrat/
Ukázka z knihy a rozhovor s autorem na dalších stranách
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Odkaz Cocoanut
Grove

osobně nedotkl (včetně mne
jako pětiletého chlapce). Vždyť
V knize se mimo jiné dozvíte
ti, jež neštěstí postihlo, nebyli
zlobivé děti ani zlí lidé. Šlo
DVA PŘÍBĚHY –
l Jaké lekce si mohou odnést malé státy
o normální lidi, kteří si záhubu
CO JE KRIZE? –
z pohnutých dějin Finska sousedícího
nijak nezasloužili.
KRIZE JEDNOTLIVCŮ
s rozpínavým ruským obrem?
Některé přeživší a příbuzné
A NÁRODŮ –
l Dá se exaktně určit, nakolik se do dějin
neštěstí traumatizovalo na celý
ČÍM TATO KNIHA JE A ČÍM
národů a států promítá vliv jejich vůdců?
zbytek života. Několik jich spáNENÍ
l Jaké vzory pomohly Japonsku dohnat
chalo sebevraždu. U většiny
během
padesáti
let
západní
svět?
A
jak
však po velmi bolestných týdVětšina z nás alespoň jednou
naopak
neochota
učit
se
od
jiných
zemí
nech, kdy ještě nedokázali
za život projde osobní krizí.
vnitřně přijmout ztrátu, začal
škodí
USA?
Můžeme ji – ale také nemusíme
pomalý proces truchlení,
l Kam dokázal státy vehnat nedostatek
– zvládnout změnou sebe sapřehodnocování, přebudovávápřírodních zdrojů a jak se s tímto probmých. I národy procházejí kriní životů a zjišťování, že se
zemi a také ony je změnou
lémem vypořádat v globalizovaném
v jejich světě přece jen nesebe samých mohou, ale nesvětě?
zhroutilo úplně všechno. Mnozí
musejí zvládnout. Terapeuti
l Proč se Němci, Indonésané či Japonci
z těch, kdo přišli o manžela či
shromáždili o řešení krizí
vyrovnávají s temnými kapitolami své
manželku, vstoupili do nového
jednotlivců velké množství inminulosti tak rozdílně a jaké následky se
svazku. Identity těchto lidí ale
formací, jak podložených výs tím pojí?
i v nejlepších případech zůstázkumem, tak neoficiálních.
l
Proč
jsou
i
zdánlivě
stabilní
demokracie
valy ještě po desetiletí mozaiMohou nám jejich poznatky
křehké a jejich konec může přijít stejně
kou nové osobnosti utvořené po
pomoci při řešení národních
požáru Cocoanut Grove a té
nenadále
a
brutálně
jako
v
Pinochetově
krizí?
staré z doby před požárem.
Chile?
Tuto knihu začnu dvěma příMetaforu „mozaiky“, v níž stíběhy z mého života, které mi
sněně koexistují nesourodé
poslouží jako příklady osobní
prvky,
použijeme
v
této
knize
ve
vztahu
k jednotlivcům i národům
a národní krize. Nejranější, jasně časově zařaditelné a konkrétní
ještě
mnohokrát.
Cocoanut
Grove
představuje
extrémní příklad
vzpomínky dítěte se údajně tvoří ve věku kolem čtyř let – na
dřívější události si děti pamatují také, ale nezřetelně. V mém osobní krize. Extrémní v tom smyslu, že neštěstí postihlo najednou
případě uvedené zobecnění platí. Moje první vzpomínka spojitelná velký počet lidí. Jeho dopad byl dokonce tak velký, že vyvolal krizi
s určitým datem totiž souvisí s bostonským požárem v Cocoanut vyžadující nalezení nových řešení v samotné psychoterapii – o tom
Grove, k němuž došlo krátce po mých pátých narozeninách. se dozvíte více v kapitole 1. Mnozí prožíváme osobní tragédie na
Třebaže jsem u požáru (naštěstí) nebyl osobně, prožil jsem ho vlastní kůži nebo zprostředkovaně skrze zkušenosti příbuzných či
z druhé ruky prostřednictvím děsivého vyprávění mého otce, který přátel. Pro dotčené a okruh jejich příbuzných a přátel jsou tato
byl lékařem. Dne 28. listopadu 1942 v přeplněném bostonském neštěstí, byť s jedinou obětí, stejně bolestná jako požár Cocoanut
nočním klubu zvaném Cocoanut Grove (takto psal název jeho maji- Grove pro okruhy 492 obětí. Srovnejme si to s příkladem národní
tel) propukl a rychle se rozšířil požár, při němž došlo k zablokování krize. Na přelomu padesátých a šedesátých let minulého století
jediného východu. Neštěstí si vyžádalo celkem 492 obětí, stovky jsem žil ve Velké Británii. Ač jsme si to ani já, ani moji britští přátelé
dalších lidí utrpěly zranění následkem přidušení, pohmoždění ještě plně neuvědomovali, tato země v oné době procházela
v tlačenici, vdechnutí kouře či popálení. Lékaře a nemocnice zahltil pozvolnou národní krizí. Británie zaujímala vůdčí světové postapříval zraněných a umírajících. Pomoc vyžadovaly ale také psy- vení ve vědě a měla nesmírně bohatou kulturní historii, hrdou
chologické oběti požáru: příbuzní otřesení tím, že jejich manželé, a jedinečně britskou. Dosud se vyhřívala na výsluní vzpomínek na
manželky, děti nebo sourozenci zemřeli tak strašnou smrtí, nejmocnější válečnou flotilu světa, největší bohatství a nejrozsáa přeživší požáru traumatizovaní pocitem viny, že zrovna oni hlejší impérium v dějinách. V padesátých letech však již bohužel
zůstali naživu, zatímco stovky jiných návštěvníků klubu zahynuly. ekonomicky krvácela a ztrácela své impérium i moc. Zmítala se ve
Až do 22:15 se jejich životy odvíjely normálně. Všichni měli plnou vnitřních rozporech týkajících se její role v Evropě. Navíc se
hlavu víkendových oslav Dne díkůvzdání, utkání v americkém potýkala s přetrvávajícími třídními rozdíly a nedávnými vlnami
fotbale a odjezdů vojáků do války. Ve 23:00 už byla většina obětí přistěhovalců. Situace vyvrcholila v letech 1956 až 1961, kdy odeppo smrti a životy jejich příbuzných i přeživších se ocitly v hluboké sala své zbývající bitevní lodě, zažila první rasové nepokoje
krizi. Jejich osudy vykolejily z předpokládané trajektorie. Styděli se, a nuceně začala poskytovat africkým koloniím nezávislost.
že zůstali naživu, zatímco jejich blízcí zemřeli. Příbuzní přišli Suezská krize pak naplno odhalila ponižující ztrátu schopnosti
o osoby ústřední pro jejich identitu. Požár otřásl vírou ve Británie jednat nezávisle z pozice světové velmoci. Moji britští
spravedlivý svět nejen přeživších, nýbrž i Bostoňanů, kterých se přátelé jen s velkými obtížemi nalézali v těchto událostech logiku.
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Stejně obtížně hledali slova, kterými by toto dění mně, nezorientovanému americkému návštěvníkovi, vysvětlili. Všechny ty rány
osudu ještě více podpořily diskuse britských občanů a politiků
o národní identitě a roli Velké Británie. Uplynulo šedesát let.
Dnešní Británie je mozaikou svého starého a nového já. Impérium
nechala za sebou, stala se multietnickou společností, a aby
zmenšila třídní rozdíly, vydala se cestou sociálního státu s velmi
kvalitním veřejným školstvím. Už nikdy znovu nenabyla námořní
ani ekonomickou nadvládu nad světem a nadále zůstává vnitřně
rozpolcena ohledně své role v Evropě (pomysleme na brexit).
Přesto patří nadále mezi šest nejbohatších zemí světa, stále je
parlamentní demokracií s monarchou bez výkonných pravomocí,
má vůdčí světové postavení ve vědě a technologiích a udržuje si
jako měnu libru šterlinků, a nikoli euro. Moje dva příběhy vystihují
hlavní téma knihy. Krizím a tlakům vyžadujícím změnu čelí lidé na
různých úrovních – jako jednotlivci, týmy, firmy, národy i jako obyvatelstvo celého světa. Krize mohou vzniknout na základě vnějších
tlaků: u jednotlivce třeba tím, že jej opustí nebo mu zemře partner,
u národa například vyhrožováním či útokem ze strany jiného národa. Vznikají ale také z vnitřních příčin: třeba když člověk onemocní
nebo když národ projde občanským konfliktem. Zvládnutí vnějších
či vnitřních tlaků vyžaduje selektivní změnu. To platí jak pro
jednotlivce, tak pro národy. Slovo „selektivní“ je zde klíčové. Není
totiž ani možné, ani žádoucí, aby jednotlivé osoby či národy
zahodily všechno z bývalé identity a změnily se od základu. Krize
staví před národy i jednotlivce náročnou výzvu: určit části jejich
identity, které jsou funkční a jako takové nepotřebují změnu,
a části, které nefungují a změnu tímto vyžadují. Jednotlivci i národy
vystavení tlaku musejí poctivě posoudit své schopnosti a hodnoty
a rozhodnout, které z nich se hodí i za nových, změněných okolností, a můžou být tudíž zachovány. Zároveň potřebují odvahu
rozpoznat, co je nezbytné změnit, mají-li novou situaci úspěšně
zvládnout. Jednotlivci i národy musejí najít nová řešení slučitelná
s jejich schopnostmi i zbytkem osobnosti a souběžně rozpoznat
prvky natolik zásadní pro jejich identitu, že jejich změna nepřichází
v úvahu. Na nich je třeba následně stavět. Výše jsem popsal
některé paralely mezi krizemi jednotlivců a národů. Existují ovšem
také nápadné rozdíly. I ty musíme zohlednit.

Jak definovat krizi?
Začněme původem slova „krize“. Vzniklo z řeckého podstatného
jména „krisis“ a slovesa „krino“, jež mají několik vzájemně souvisejících významů: oddělit, rozhodnout, rozlišit a bod zlomu. Krizi tedy
můžeme považovat za jakýsi okamžik pravdy, bod zlomu, kdy se
podmínky před a po tomto „okamžiku“ od sebe liší „mnohem více“,
než před a po „většině“ jiných okamžiků. Slova „okamžik“, „mnohem více“ a „většina“ zde uvádím v uvozovkách. Těžko totiž rozhodnout, jak krátký má být okamžik, jak odlišné mají být změněné
podmínky a nakolik vzácnější než většina jiných okamžiků má být
bod zlomu, abychom ho nazvali „krizí“, a ne pouhým dalším drobným výkyvem či postupným přirozeným vývojem. Bod zlomu
znamená výzvu. Vytváří tlak směřující k nalezení nových metod
zvládnutí daného problému, pokud vyšlo najevo, že ty stávající
nestačí. Přijde-li jednotlivec či národ s novými, lepšími metodami,
řekneme, že krizi úspěšně vyřešil. V kapitole 1 však uvidíme, že
rozdíl mezi úspěšným a neúspěšným řešením často není
jednoznačný – úspěch může být jen částečný, nemusí vydržet
a tentýž problém může navíc vyvstat znovu. (Vzpomeňte si, jak
Velká Británie v roce 1973 „vyřešila“ svoji úlohu ve světě vstupem
do Evropského hospodářského společenství a poté se v roce 2017
rozhodla, že z následnické Evropské unie odejde.) Vyložme si
nastíněný praktický problém názorněji: jak krátký, nakolik zásadní
a jak zřídkavý musí bod obratu být, aby bylo užití pojmu „krize“
odůvodněné? Jak často můžeme dění v životě jednotlivce nebo
v tisícileté historii nějakého území nazvat „krizí“? Na tyto otázky
neexistuje jediná správná odpověď. Ukázalo se, že různé kontexty
vyžadují různé odpovědi. Jedna extrémní pozice vyhrazuje pojem
„krize“ jen pro velmi dlouhá období a vzácné dramatické zvraty,
k nimž dochází například jen několikrát za život u jednotlivce
a jednou za několik století u národa. V souladu s tímto pohledem
by třeba historik starého Říma v období po založení Římské republiky kolem roku 509 př. n. l. mohl nazvat „krizí“ jen tři události: první
dvě války proti Kartágu (264–241 a 218–201 př. n. l.), nahrazení
republiky císařstvím (kolem roku 23 př. n. l.) a invazi barbarských
kmenů vedoucí k pádu Západořímské říše (kolem roku 476 n. l.).
.....................
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Jared Mason Diamond (* 10. září 1937,
Boston) je americký vědec, a spisovatel a profesor geografie a fyziologie na
Kalifornské univerzitě v Los Angeles
(UCLA). Záběr jeho práce a výzkumu
je široký. Na Nové Guineji působil jako ornitolog, zabývá se ekologií a evoluční biologií. S ohledem na různá
vědecká témata, jimž se věnuje, je
označován jako polyhistor.
Je držitelem Pulitzerovy ceny za literaturu faktu.
Některé jeho knihy se staly mezinárodními bestsellery. Patří k nim
například „Třetí šimpanz", „Osudy lidských společností" nebo „Kolaps".
Je ženatý a otcem dvou synů.

O tom, kdo se zabývá historii, se říká,
že se tím odsuzuje k tomu, aby ji opakoval.
U historika Jareda Diamonda, který vyučuje
geografii na UCLA v USA, to neplatí, protože
se pokouší využít historii jako cestovní mapu
pro současnost.
Jak na krizi reaguje člověk jako jednotlivec do značné míry
známe. Ale víme, jak na krizové situace reagují celé národy?
Částečně ano a částečně ne. Částečně ano, protože se nám lidem
v osobní krizi dostane pomoc od přátel. Národy ji zaké mohou
získat – od spojenců. Lidé v krizové situaci odpovědnost buď
přijmou, nebo ji odmítnou.Obdobné je to i u národů. Odpovědnost
ale spíš delegují na velmoce a své problémy relativizují. Existují
samozřejmě také rozdíly v tom, že my jednotlivci nemáme vůdce
a národy ano.
Hodně se věnujete USA. Myslíte si, že Spojené státy jsou už v
krizi jsou nebo se zatím pohybují jen na jejím pokraji?
Řekl bych, že do krize směřují, a to, z důvodů, které jsou patrné.
Jde o politickou polarizaci, postupný rozklad demokracie, Kongres
přijímá méně zákonů než v nedávné minulosti. To vše jsou známky
hroutící se demokracie ve Spojených státech.

V knize argumentujete, že politická polarizace je pro tuto zemi
největší hrozbou. Proč?
Protože by mohla ukončit americkou demokracii.V roce 1967 jsem
žil v Chile, v demokratické jihoamerické zemi. Demokracie zde
skončila vojenským převratem právě jako důsledek politické polarizace.
Ve Spojených státech probíhá politická polarizace dnes. Ale
rozhodně nemůžeme predikovat, že vyústí ve vojenský převrat,
protože americká armáda se do politiky nikdy nevměšovala. Místo
toho by konec demokracie ve Spojených státech, pokud k tomu
dojde, byl pokračováním toho, co nyní vidíme, jmenovitě stran
u moci na místní úrovni nebo ve státě, který brání občanům, kteří
by pravděpodobně volili druhou stranu. Značné množství lidí
k volbám vůbec nepřijde. Pokud se nám nelíbí, co dělá naše
vláda, je to i naše vina, protože jsme nevolili.
Krize ovšem mohou přesáhnout hranice jednoho národa.
Třeba změna klimatu je dokonalým příkladem, nebo plundrování přírodních zdrojů po celém světě. Jak se s různými
zájmy celosvětového významu vypořádáme, pokud se nám
nepodaří dát náš vlastní dům do pořádku?
To je opravdu zajímavá otázka. Pokud se znovu podíváte na mou
kapitolu o problémech světa a chabou naději na jejich vyřešení,
budu se vám zdát určitě enormně pesimistický. Ale uvádím
i příklady komplikovaných problémů, které svět vyřešil za posledních třicet let. To mi dává naději do budoucna, že vyřešíme
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mi britskými občany,
jsme britskou základnou poblíž Asie.“
Tato identita se postupně
měnila,
kromě jiného i díky
rostoucímu obchodu
Austrálie s Asií.
Jak mohou Spojené státy zdravě
zvládnout všechny
přicházející změny?

i změnu klimatu, zabráníme šíření jaderných zbraní, využívání
přírodních zdrojů udržíme v únosné míře a snížíme i nerovnost
mezi lidmi. Děje se to tím, že země třetího světa dohánějí životní
úroveň vyspělých zemí, což vede k tomu, že se míra spotřeby
v nadcházejícím desetiletí zvýší na jedenáctinásobek současné
úrovně. Je to výzva pro oddělení životní úrovně od škod na životním prostředí. Otázka zní: jak můžeme vyrobit více potravin
a snížit jejich škodlivost pro životní prostředí? Podívejme se na
Nizozemsko, které je po Spojených státech druhým největším
vývozcem zemědělských produktů na světě. V Nizozemsku se
velká část potravin pěstuje uvnitř budov, což minimalizuje
uhlíkovou stopu v ovzduší. Velké rezervy máme i pokud jde
o plýtvání potravinami. Polovina z nich, které se v současnosti
vyrábějí ve Spojených státech, jde do koše.
Co je to národní identita?
Myslím si, že univerzální definice neexistuje. Zatímco u lidí
z Finska se odvíjí jejich národní identita od jejich jedinečného
jazyku a přežití války proti Sovětskému svazu, ve Spojených
státech národní identita souvisí s tím, že jsme ovládli kontinent
a že jsme nejmocnější zemí na světě. V Německu byla národní
identita závislá na vojenských výkonech, které jsou teď
považovány za zhoubné. Německá národní identita nyní závisí na
některých vlastnostech národního charakteru, konkrétně na roli
komunity, která má v mnoha případech přednost před rolí
jednotlivce ve společnosti. Němci jsou hrdí na své umění a hudbu.
Jak reagují země na krizi národní identity?
Pomalu. Moje kniha zkoumá národní krize z pohledu osobních krizí
identity. Národní identity se nevyhnutelně mění pomaleji, protože
vyžadují dosažení konsensu pro celou zemi.
Například v knize uvádím jako příklad pomalé změny národní identity Austrálii od doby, kdy jsem ji v roce 1964 navštívil poprvé.
Tehdy její identita byla založena na: „My, Australané, jsme loajální-

Výchozím bodem je:
„Musíme být upřímní.“ Ve Spojených
státech v současné
době existuje velký
deficit
poctivosti,
pokud jde o problémy naší země.
Příkladem je nedostatek upřímnosti ohledně přistěhovalectví.
Hledají se argumenty pro stavbu zdi na mexické hranici. Faktem
ale je, že velká většina lidí, kteří jsou ve Spojených státech jako
tzv. nelegální přistěhovalci, nepřekročila mexickou hranici. Místo
toho přišli do Spojených států na zákonná víza, která jim později
propadla. Přitom mexickou hranici lze přebrodit přes Rio Grande
nebo projít tunely. Trumpova zeď je jen ukázkovým příkladem
nepoctivosti a ignorování faktů.
Obáváte se pokračující globalizace?
Globalizace je skutečnost. Je toho velmi málo, co můžeme udělat,
abychom ji třeba jen kontrolovali. Globalizace vyžaduje zvýšenou
komunikaci. Globalizace také znamená větší pohyb lidí po celém
světě směrem z chudých zemí do bohatých. To je dynamika, se
kterou můžeme něco udělat. Pokud by se nám podařilo pomoci
chudým zemím, aby zbohatly, lidé by odtud méně odcházeli. Za
malé množství peněz lze v ekonomikách chudých zemí dosáhnout
významného zlepšení. To by vedlo k větší spokojenosti tamějších
lidí, a tedy i menší podpoře teroristů. To jsou věci, které můžeme
dělat díky globalizaci, a to je v zájmu Spojených států i celé západní civilizace.
Takže jste optimista? A to i přesto, že uvádíte mnoho zdánlivě
neřešitelných problémů, které podle vás nikdo nebere vážně?
Mnoho lidí se snaží řešit změnu klimatu a snaží se mírnit nerovnost. Většina knihy se týká problémů, ale končí optimistickou
poznámkou. Lidé se mě ptají, Jarede, jsi optimista nebo pesimista?
A moje odpověď zní, že jsem opatrný optimista. Myslím, že je
pravděpodobné, že naše problémy vyřešíme z 51 procent. Ale
záleží na našem výběru. Pokud se lidé rozhodnou správně, je
pravděpodobné, že se s problémy vyrovnáme z 99 procent.
(Ze zahraničních pramenů)
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Daniel Polman
DREAAM,
RACE ACROSS
AMERICA
Daniel Polman, šéfredaktor časopisu
lidé&HORY, zvládl v červnu 2019 nejtěžší
silniční ultra maraton na světě – Race
Across America. Limit na absolvování
4940 km dlouhé trasy ze západního pobřeží (Kalifornie) k východnímu pobřeží
(Maryland) je pouhých 12 dní a dojet
v něm se podaří většinou pouze polovině
startovního pole. Daniel Polman se stal
třetím Čechem (a 339. účastníkem), který v 38 leté historii závodu zdárně dojel
do cíle.
Časem 10 dní, 19 hodin a 47 minut vylepšil české maximum. V průměru denně
překonal 460 kilometrů a spal méně než
dvě hodiny.
Vázaná, 272 stran, 449 Kč, EAN: 9788085613469

Zakoupit můžete zde

https://www.kosmas.cz/knihy/268789/dreaam/

Ukázka z knihy a videorozhovor s autorem na následujících stranách

www.danielpolman.com

„Když se rozmastíte na kole na kaši, naperou
do vašeho ramena kus železa a osm šroubů a ani
ne dva měsíce poté jedete se skvělými kamarády
v podpůrném týmu nejtěžší silniční ultramaraton na
světě Race Across America (RAAM) dlouhý
5000 km, který pak dokončíte lépe, než byste
čekali, a doma v Nové Pace vás uvítá plné náměstí
lidí, pak celý ten příběh nejspíše označíte za „sen“,
anglicky „dream“. Jenomže tohle se mi nezdálo,
byla to bláznivá skutečnost,
byl to DREAAM!“

Jak je známo, kosti
potřebujou vápník
a ten zase vitamín
D. Jeho tvorbu
podporuje sluníčko
a venku bylo
nádherně. Navíc jsem viděl, jak mi z noh
zmizely svaly, a je potřeba alespoň udržet to
málo, co tam zbylo. Rozhodl jsem se tedy
můj návrat domů oslavit projektem „5000
metrů“. Vzal jsem si hodinky s GPS
a rozhodl se ujít pět kiláků. Co jeden kilometr
na RAAMu, to ušlej metr. Problém byl se
ustrojit. Triko bych na sebe nenatáhnul ani
náhodou, potřeboval jsem něco se zipem.
Jen na mikinu to kvůli větru nebylo, a tak
jsem se nasoukal do péřovky. Vyrazil jsem.
Zkřivený jsem se dobelhal k začátku aleje,
v její polovině mně už v jizvě tak cukalo
a pálilo, že jsem se otočil a po 0,7 kiláku se
vydal na cestu zpět. Sluníčko se do mě
opíralo a já se potil jak prase. Taky jsem tak
smrděl, protože jsem se naposledy sprchoval
večer před operací. Připadal jsem si jako
bezdomovec. Tyhle kluky a pár holek znám
z pražský MHD, kterou využívám prakticky
každý týden. Choděj i v létě nabalený
a smrděj. Osud se s nima nepáral. Mně už
jen chyběly igelitky do každý ruky a mohl
bych se k nim směle přidat do party. Když
jsem se belhal domů, připadalo mi neuvěřitelný, že za dva měsíce bych měl být někde
ve druhé polovině RAAMu! Život je někdy
zázrak. V mém případě bude muset být.
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A pak jsem do toho vjel.
Ta černá pekelná
opona, kterou jsme na
cestě do TS 20
v Trinidadu měli napravo, si to pěkně namířila
rovnou ke mně. Takže
hned s první kroupou
o velikosti lískovýho
ořechu, která udeřila do mé helmy, se
mi rozsvítilo. Uvědomil jsem si, že se
mi vůbec nechce zjišťovat, co za tou
oponou je, ale že ji bohužel otevírám.
Pak následovala salva jako u Verdunu.
Jeden projektil akcelerován silným
poryvem větru a zemskou gravitací
trefil mý pravý ucho. Ultrapako
sestřeleno. Kulometná palba po asi
pěti minutách utichla a začalo zase už
„jen“ pršet. Jenomže ona to byla jen
taková předehra. Náhle totiž jen pár
kiláčků ode mě udeřil s ohlušujícím
rachotem blesk. Došlo mi, že jsem za
tou oponou, v pekle. A taky pěkně
v prdeli. Takhle bezbrannej jsem si
snad nikdy nepřipadal. Krajina stepního charakteru totiž nabízí úkryt
maximálně za metr vysokým keříkem.
Mohl jsem si vybrat ze dvou rolí. Buď
budu statický, nebo pohyblivý terč.
Vybral jsem si to druhý a pokračoval
s opakujícím se prosíkem, ať už přijedou kluci, mí zachránci, dál směrem
k cíli. Prásklo to už jen jednou, ale
pořád dost blízko, že nechybělo moc
a já si taky střelil. Do kalhot.
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Když jsme s klukama
dokřepčili, pozval si mě
moderátor na pódium, aby se mě zeptal
na pár otázek. Moc si toho nepamatuju.
Vím, že mi pořád říkal, že jsme emejzing
ček gajs, pořád řešil, jak skvělá parta
jsme a že takový vzrůšo v cíli tady nepamatujou. Vysvětlil jsem mu, že náš tým je
specifický v tom, že jsme opravdu grupa
kámošů, která do všeho jde srdcem a ne
odbornou způsobilostí v nějakým oboru.
To byl příhodný moment k pozvání kluků
na pódium, kde nám zahráli českou
hymnu a my si zazpívali z plných plic.
Pravda, hodili jsme ji trochu do punkový
verze, protože jsme ji zrychlili.

Více na videu
https://youtu.be/wOskLbVM4Ng
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ROMÁNY (a texty) SOUČASNÝCH
ČESKÝCH a SLOVENSKÝCH AUTORŮ
(ZDARMA)
Tyto webové stránky začínají sloužit autorům, kteří se rozhodli nabízet své
texty v podobě e-knihy čtenářům zdarma. Nezříkají se však honorářů, které jim
po přečtení a posouzení díla čtenář může poskytnout ve formě dobrovolné
částky na uvedené číslo konta.

Vážení čtenáři,
nabízíme vám k přečtení, ke stažení, případně k vlastnímu vytištění, romány
a texty současných českých a slovenských autorů, kteří nám je dobrovolně
poskytli k zveřejnění. Někteří jsou už renomovanými spisovateli, pro některé jde
prakticky o počáteční vstup do literatury. I na internetu však platí – vše co je
napsáno, zůstává. Obzvlášť, když tyto stránky zařadila do svého webarchivu
Národní knihovna České republiky. Předpokládáme, že zde objevíte, a to i nakladatelé, nová jména i nové tituly, v uveřejněných pracích neotřelé příběhy, ale
především literární hodnoty. Gramatické či stylistické nedostatky přičítejte na
vrub autorům samotným, neboť uveřejněné práce nejsou námi redigovány.

Vážení autoři,
na těchto webových stránkách nalézáte možnost publikovat svá díla, sice bez
nároku na honorář, zato s možností získání širokého okruhu čtenářů využívajících nových elektronických medii. Pokud této možnosti chcete využít, obraťte
se na e-mailovou adresu: milos.konas@tiscali.cz nebo na číslo telefonu
606 963 092, kde se dozvíte veškeré podrobnosti.
Případně na adresu webmastera: medek@epika.cz

SDÍLENÁ LITERATURA
www.romanyzdarma.cz
Tento pokus o sdílenou literaturu posílejte, prosím, (5x) dál.
Pokud usoudíte, že napsaný text byl pro
vás natolik zajímavý a čtivý, že byste byli
ochotni ho finančně ohodnotit, pošlete
autorovi na číslo konta
158038674/0300
20 Kč; slovy: dvacet korun.
Jde o nový směr v přijímání literatury bez
mezičlánků a nutných nákladů. Autorům
i čtenářům by se tento způsob mohl stát
časem přijatelný.
Ukázka z knihy na dalších stranách

Veřejný nepřítel nemusí být pirát. Ale může se jednat o stvoření
se znaky autisty, které k vlastní škodě nevyhledává společnost
a má tendenci se zahrabávat na vlastním písečku; i když není
vyloučeno, že do vínku obdrželo jakýsi potenciál, jako ostatně
každý. Vlastní předpoklady onen truhlík málo vnímá, plynou
zatím roky a on ztrácí čas a dopadne to někdy tak, že se mu
u soudné stolice nakonec vysmějí. Na to sice ještě nedošlo, ale
veřejný nepřítel se brodí životem, tápe, lapá po dechu, nevnímá
šance a neusměrnil ještě ani molekulu veřejných dějin. I kdyby
to měly být jen dějiny jeho vsi! Zkrátka a dobře je nekňubou,
který se neprobudil. Vypadá jako válečný zběh. Nepřipouští si,
že je život boj. Ostýchá se jako panenka, ale co bychom se
ostýchali my. Vpalme mu, že je přerostlé dítě a neomluvitelně
nedozrál. Leží před vámi zpověď podobného mamlase, i když
jsem optimista, takže věřím, že opravdový veřejný nepřítel vyhlíží přece jenom jinak. Se stavem vlastního nitra se někdy stále
peru, ale pravou míru, se kterou jsem se během dospívání potýkal s pomyslnými i skutečnými rozpory, posuďte sami.

Středoškolská studia pana rošťáka
Na střední škole, kam jsem nastoupil už ve čtrnácti letech
(1978), se v první lavici I. B vyskytl Josef Kotěšovec, který to
posléze někam dotáhl a má dnes v plzeňské Škodovce na
bedrech veškeré sváry oceli. Tenkrát jsme však nebyli ocelově
odpovědní a měli ještě sváry sami se sebou. Ne naštěstí mezi
sebou. V rámci těchto svých vnitřních svárů objevil Josef jednoho krásného dne mne. Stali jsme se kamarády. Jak plyne čas,
někdy lidi odtrhne jako kry, ale nám to vydrželo. V druhém
ročníku jsem o Pepíkovi napsal a nakreslil parodický komiks, na
jehož úvodním obrázku se představuje: „Jsem bezcharakterní
student Béďa a mám hlad.“ Ozbrojen jako desperát Divokého
západu míří k samoobsluze zvané Pramen, vchází a ledabyle
zdraví: „Brý den.“ „Nazdar,“ na to prodavačka. „Dnes nebudeš
krást?“ Pepík: „Asi budu muset, nemám ani vindru.“ „Podívejme
ničemníka,“ zhrozí se jeden ze zákazníků a paní pokladní ječí
jako siréna: „Policie!“„A dost!“ tasí Pepa kolt. „Ještě dnes jste to,
vy skrblíci, přežili, ale mám jen jedny nervy.“ Stejně, dodám,
hovoříval náš obávaný fyzikář Vladimír Pavel, který nám zprvu
malinko připomínal Luďka Sobotu.
„To je dnes mládež, paní,“ prohodí jiný mnou nakreslený
měšťan. „Veřejní nepřátelé z nich rostou.“ A tu Pepík v Pavlově
stylu zařve: „Moulové! Vy si se mnou zahráváte. Vy mě ještě

neznáte, ale až mě poznáte.“
Nejsa však ani Dubem, ani
Švejkem, rovnou střelí do stropu.
Pokladní asi mezitím dospěla
k vnitřní nirváně, takže ji to
nerozruší: „Hele, ty ochlasto, tady
máš rohlík. Plav.“ „Děkuji nastotisíckrát, vaše blahorodí,“ uklání
se mladý anarchista, líbá dámě
konečky prstů a vyletí z Pramene
na chodník jako namydlený
blesk. Tam zkoprní. U obrubníku
brzdí černá limuzína osazená
americkými gangstery, štěká
lehký kulomet, výklad se tříští,
chlap s nožem vbíhá do krámu. „Sapristi, musím zabránit
loupeži černé tlačenky,“ odhodí Béďa vyžebrané pečivo, zatímco mu střely sviští nad šošolkou vlasů. Kterýsi chodec se zmrzlinou je zasažen, raněna je rovněž pokladní a to už hovoří
Béďův kolt: „Beng!“ A kdosi vrhá granát, jehož maketu jsme znali
ze školního hřiště. Ale hrdinný Béďa přesto gang přemůže: „Já
vám dám, holenkové.“ Tak a podobně se tenkrát realizovala má
nevybitá, patnáctiletá energie a Josefovi pak říkala část třídy
Krvavý Béďa. Nad troskami oné samoobsluhy jsem se vyžíval
jako mameluk, ba maniak, ba veřejný nepřítel. Takřka každý
mladík však disponuje podobnou vnitřní sopkou, i když nevyvřela na papír, a v nejrozsáhlejším ze svých tehdejších
kreslených seriálů já přízvisko Krvavý hodil na bedra jiného
spolužáka Vaška Chýlka, i zrodil se padesátistránkový cyklus
Krvavý Wenda. Naštěstí to nebylo veškeré tehdejší mé vyžití
a zvládnout bylo na místě třeba i hodiny tělesné výchovy, kde
jsme ani zdaleka neházeli jenom antikapitalistickým granátem.

Basket a já
Utkání mezi študáky a kantory koncem školního roku bývalo
dlouho toužebně očekáváno, obě strany se svědomitě připravovaly a několika odstavci částečně napodobme styl třídní
kroniky, jak jsem ji tenkrát psal: S výkvětem sborovny se mělo
18. prosince 1980 střetnout družstvo III. B. a tým čtvrťáků.
Představovali jsme si, že se pedagogové pod pomyslnou knutou
tělocvikáře Hovory v skrytu podrobují tuhé fyzičce (a nemilosrdnému výcviku) a koneckonců to i bylo možné, ale přesto jsme
věřili, že je udoláme. V klíčový čtvrtek se odbylo branné cvičení
a nato začala budova gymnázia ruchem připomínat dobře zavedenou sázkovou kancelář. Půl hodiny před zahájením výprasku
došlo ke zkoušce technických parametrů dveří tělocvičny a test
se nemusel vyvinout v jejich prospěch nebýt na poslední chvíli
dodaného klíče. Dřevěné lavičky okolo stěn v tu ránu zmizely
pod nánosy mladých těl. Netrpělivě jsme očekávali příchod profesorské elity. Oč déle si gladiátoři dali na čas, o to mocněji
zněly hvizdy. Když se vynořili, uvítal je však smích. U Karla
Hovory byla výstroj spíš rytířskou výzbrojí, angličtinář Milan
Slivka zajistil kštici páskou ve stylu Björna Borga a ruštinář Ivan
Korovický vběhl na parket v žlutých trenýrkách a – jako vždy –
zarostlý jako Tolstoj. Připomenu teď jeho obvyklou průpovídku
z konců hodiny: „Odcházím se skrýt.“ Nyní se však vynořil
a přímo sršel. Pátrat jsme po něm nemuseli. A týmy studentů?

Zatímco čtvrťáci šli vstříc klání do půl těla obnaženi, naše
družstvo se chystalo zasáhnout ve slušivých pruhovaných
pyžamech. V obou případech se jednalo o zastírací manévr
a díky nočním úborům měli prý kantoři očekávat, že bude styl
naší hry ospalý. Nestalo se. Na utkání dohlížela nová pedagožka Velichová ze Starého Plzence a nehrající kapitánkou zvolili
korpulentní ruštinářku Kubátovou. Před úvodními přípitky
pronesla pár slov a bioložka vhodila merunu do kotle. Mač
nastal. Propukl řev a z přístupu pedagogů brzy bylo patrno, že
to nebudeme mít lehké. Navzdory urputnosti čtvrťáci podlehli
13:22. Následovala přestávka. Sbor se zotavoval. Přesto jsme
horoucně věřili, že máme šanci, a nastavili jsme pedagogům
čela v sestavě bratři Šašci, jmenovci Kašpaři, Chýlek, Morávek.
Boj probíhal za halasné podpory, fanoušci mávali transparentem
s nápisem, který jsem vymýšlel snad měsíc: Ať se dneska
odrovná – celá naše sborovna. Nenechali jsme se zastrašit ani
zlovolnými slogany na dresech soupeřů (Pozor, koušu!), ani
jejich trestaneckými čísly, a vydali ze sebe maximum. Ale bohužel disponovali kvalitami a zkušenostmi. Hovora navíc prokázal, že má oči snad i v týle, a usadil míč po ladné kličce do
koše ležérní, aplaudovanou trefou. Hodil jej jednoduše dozadu
přes hlavu a rázem byl král pomyslného majálesu. S výjimkou
několika hrubých, úmyslných faulů na organismy mladých borců
hráli profesoři férově a asi jen díky shodě okolností těsně
zvítězili 20:15.

Je pátek a maturitní ples
Studenti některých tříd gymplu v Blovicích uměli tančit,
o osazenstvu učeben jiných to samé říct tak jednoznačně nebylo možné. Ne každému je dáno. A do které z obou skupin náleží
III. B se mělo odhalit na plese.
Taneční družstvo čtvrťáků včetně dominujícího tria Joska
Soutner, Stanislav Šiling, Josef Škarda bylo doplněno deseti
statisty naší třídy a kvalitativně se vymykající mistr ladných
pohybů Vladimír Hrubý (slavná figura kraje) s námi měl nacvičit
předtančení. Proklínaných škarohlídů, kteří nám nedávali ani
sebemenší naději na koukatelný výsledek, sice byly přehršle,
ale to nás jen víc stimulovalo. Nastal osudný 19. prosinec 1980
a do lidového domu u náměstí se stékaly proudy zvědavců
a mnozí se už těšili, jak budou svědky sóla abiturientů, které
zpackáme. Sýčky, ty krysy, jsme zklamali a předtančení
proběhlo ve vší slušnosti, ba na první pokus. I Mistr
Hrubý byl spokojen. Náš tým si oddechl a potutelně vyčkával sóla profesorů. Jenže tanečními
kvalitami sboru jsme byli zaskočeni podobně jako
jejich nedávnou bravurou při košíkové. Jsou ještě
dnes na zeměkouli podobní kantoři? Kdo ví. A když
se dotančilo? „Roz-proudila se nerušená zábava,“
jak tomu říkával náš spolužák Pepík Brožík,
pozdější majitel cestovní kanceláře v Thajsku,
která mívala do nudy také daleko, a co „notorický
abstinent“ nás autoritativně zabydlil u baru pod
jevištěm, zatímco ples nahoře gradoval za hitů
kapely Impuls a cinkotu příborů společné večeře.
Mám-li vnímat svět růžově, přivírám už oči jen před
velkou loupeží spáchanou čtvrťáky prostřednictvím
tomboly.

Jak jsem tančil pro družstevníky
Když nás – ve všem dokonalý a uhlazený – Mistr Hrubý vycvičil
ve valčících i twistu, gymnázium náhle začalo hlásat, že se umy
mají využívat opětovně. Nu, proč ne? Jednoho pátku třináctého
se čtrnáct studentů a studentek vydalo na ples zemědělců
v Příchovicích u Nepomuka: brali jsme to jako povinné dobrodružství a věřili, že přežijeme. Sotva jsme ve vsi vystoupili
z autobusu, kdosi z místního zemědělského družstva nás otcovsky vtlačil do sokolovny: „Synci a dcerky, budete spokojeni.
Čekají vás šatny první kategorie i s příslušenstvím.“ Nejdál od
pravdy nebyl, ale zapomněl upozornit, že sestupujeme do
hotových sklepních katakomb. I co? Rovněž v podsvětí se mládí
uvelebí, ale to nás už vyrušil dobrák Hrubý: „Pánové, dámy, nespat! Balet po vás nechci, ale jde se docvičovat!“ I udělali jsme
mu radost a za odměnu spořádali první večeři: „Horké párky!“
Není snadné říci, zda právě naše předtančení zdvihlo úroveň
zdejší zábavy, ale početně jsme se přizpůsobili rozměrům tělocvičny a na podaném výkonu se menší prostor neodrazil.
Hrubý nás takřka líbal a jen některým dívkám zkritizoval účes.
Na to už plynule „navázala nerušená zábava“ a tombola, co opět
zklamala. Sice nebyla rozkradena jako ve známém filmu „podvratného“ režiséra, který odešel na Západ, nicméně... Oj, ty
děsuplné výhry! Není divu, že pak mnozí mrštní chlapci
upřednostnili televizi a povánoční půlnoční vysílání, neboť na
galerii Buda Spencera a Terence Hilla přičinlivě napodobovali
jejich dvojníci Šimon a Matouš.

Infarkt
Na gymnáziu disponovala naše třída kapelou následující sestavy: „Krvavý Wenda“ Chýlek: zpěv, strunné nástroje,
doprovodná, sólová i basová kytara. Předseda třídy Čenda
Kašpar (přezdívaný prostě Předseda): zpěv, rytmické nástroje,
činely, malý a velký buben. Pepík Brožík zvaný Kája Mařík:
baskřídlovka, trubka, kytara. Pavel Čížek: kytara, foukací harmonika. Pepík Kotěšovec: klavír, zpěv pozoruhodných výšin.
A já? „Obvykle napíše rádoby angažovaný text a předá ho
skupině k posouzení,“ stojí v kronice. A podobenka členů kapely? Také díky komiksovému obláčku se takřka dá slyšet: „Infarkt
volá ú-á-ú. My jsme podle tradice, zlá mozková mrtvice! Srdce
tepe, nervy kvílí, infarkt chcete, ještě chvíli.“

John le Carré
MALÁ BUBENICE
Krásná Holanďanka, pohledný Palestinec, mladá
anglická herečka. Co mají společného s teroristickým útokem na izraelského úředníka v Německu?
Děsivé důsledky. Charlie je najata izraelskou tajnou
službou, aby se vydávala za propalestinskou
aktivistku a milenku bratra nebezpečného teroristy.
Počíná si ve své roli tak dobře, že nakonec už neví,
komu být loajální a koho zradit. Čím víc se ponořuje
do své role, tím víc jí hrozí, že z ní zcela vypadne.
Přestože román vznikl v roce 1983, jeho výpověď je
stále platná a veskrze současná. Autor se soustředí
především na izraelskou výzvědnou službu a její
metody, ale ty jsou kolikrát tak špinavé, že ho nelze
podezřívat z toho, že by stranil některému z opozičních táborů tohoto blízkovýchodního konfliktu.
V roce 1984 vznikl podle knihy film s Diane
Keatonovou v hlavní roli. V roce 2018 odvysílala televize BBC stejnojmenný seriál, který režíroval Park
Chan-wook.
Přeložil Jiří Hanuš
Vázaná, 576 stran, 398 Kč, EAN 9788025730249, ISBN: 978-80-257-3024-9
Zakoupit můžete zde https://www.kosmas.cz/knihy/260773/mala-bubenice/

Bel Kaufmanová
NAHORU
PO SCHODIŠTI DOLŮ
Humorné vyprávění americké autorky Bel Kaufmanové je jakýmsi zámořským protějškem u nás tak
oblíbených Študáků a kantorů či Školy základu života.
Ironicky zachycuje poměry na newyorské střední
škole v chudinské čtvrti, kam chodí děti černochů,
přistěhovalců a různé problémové případy. Poněkud
svérázné pojetí demokracie ve vztahu mezi učiteli
a žáky, snaha vedení školy i nadřízených úřadů řídit
vyučovací proces pomocí oběžníků a výnosů, propast
mezi papírovými představami o škole a střízlivou skutečností – to vše vede k řadě neodolatelně komických
i vážných situací, které autorka zachytila vskutku
brilantně. Její jakoby dokumentární přístup – výroky
žáků, jejich úkoly a dopisy se v pestrém sledu střídají
s oběžníky a příkazy i s korespondencí mezi vedením
i vyčerpanými učiteli – je velmi autentický a působivý.
Přeložili Rudolf Pellar a Luba Pellarová
Vázaná, 384 stran, 398 Kč, EAN 9788025729311, ISBN: 978-80-257-2931-1
Zakoupit můžete zde

https://www.kosmas.cz/knihy/259340/nahoru-po-schodisti-dolu/
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JAN VAN HELSING
KNIHA ZA MILION

Mimozemšťané žijí mezi námi,
a to již hodně dlouhou dobu!

Věříte na náhody?

Kdo jsou tito záhadní Muži
v černém, kteří se od 50. let
minulého století objevují
u svědků fenoménu UFO,
dotěrně se jich vyptávají, konﬁskují jim pořízené fotograﬁe,
a dokonce je někdy i ohrožují?
Víme o nich dosud jen velmi
málo. Jistý muž v černém kontaktoval krátce před smrtí
svého syna, aby ho do této organizace uvedl jako svého
nástupce a zasvětil ho do zákulisního dění.
Jason Mason se pokusí doložit neuvěřitelné
skutečnosti, o nichž mu vyprávěl jeho otec, přičemž
otcova tvrzení a jeho zjištění doplňují aktuální
výpovědi whistleblowerů.

Rozhovor na dalších stranách

https://www.kosmas.cz/knihy/255353/muj-otec-byl-mib/

MICHAEL MORRIS
CO NESMÍTE VĚDĚT!
Celý svět patří jen několika
rodinám a nyní chtějí zbytek.
Kdo vládne penězům?
Malá skupinka privátních bankéřů vládne ze zákulisí světu.
Ovládají nejen FED nebo ECB
ale i nadstátní organizace
UNO, Světovou banku, Mezinárodní měnový fond anebo
BIZ. Manipulují ceny zlata i stříbra, naprogramovali
krizi nemovitostí a cíleně řídí svět na pokraj propasti.
Michael Morris vysvětluje neobyčejně jednoduchým
a srozumitelným stylem fungování bankovního a ﬁnančního systému, jak a proč vzniká inflace a jak se ji
dá zabránit.
https://www.kosmas.cz/knihy/168889/co-nesmite-vedet/

Myslíte si, že je náhoda, když
několik stovek elitních rodin
vlastní větší majetek než zbytek
lidstva? Považujete za náhodu,
že se tito lidé spolu pravidelně
scházejí s vyloučením veřejnosti? Vědí snad tyto osoby o penězích něco, co není známo
zbytku lidstva? Domníváte se,
že štěstí, peníze a majetek přicházejí k vybraným lidem
náhodně? Že jste o něčem takovém nikdy neslyšeli?
Samozřejmě, že ne! Existuje několik malých tajemství,
která jsou známa pouze vyvoleným a jež jsou prostým
lidem upírána. A tato tajemství zůstanou skryta i pro
vás, pokud se ovšem nerozhodnete otevřít tuto knihu...

https://www.kosmas.cz/knihy/234120/kniha-za-milion/

JAN VAN HELSING
STEFAN ERDMANN
WHISTLEBLOWER
Chcete žít ve lži a iluzi?
Zvolili jsme si své představitele proto, aby nás špiclovali? Přece jsme jim dali svoje
hlasy, aby zastupovali a prosazovali naše zájmy, aby nás
ochraňovali a dbali o to, abychom neutrpěli žádnou škodu!
Nebude to spíše tak, že většina
našich představitelů slouží zcela jiným zájmům?
Autoři Jan van Helsing a Stefan Erdmann interviewovali v této knize šestnáct whistleblowerů, kteří
odhalují vrcholně zajímavé skutečnosti a souvislosti.
Žijeme v době nové reality – i když to mnohým nebude
po chuti.
https://www.kosmas.cz/knihy/243748/whistleblower/

Rozhovor na dalších stranách

Rozhovor na dalších stranách

JASON MASON
MŮJ OTEC BYL MIB

funkčního období, ale přeneslo
se to do toho příštího.
Tvrdíte, že se ekonomika
musí zhroutit. Proč? Můžete
nám to vysvětlit podrobněji?
Náš ekonomický systém je
postaven na trvalém růstu, ale
nekonečný růst není možný.
Systém je navržen tak, že
ekonomika může růst pouze
tehdy, když se zadluží lidé,
společnosti a státy. Tato půjčka
vytváří nové peníze, peníze,
které dříve neexistovaly – to se
nazývá „tvorba peněz“.
Peníze, které jsou poskytovány jako půjčka, vynalezly
banky, ale ve skutečnosti
neexistují, fyzicky neexistují,
existují pouze na papíře.
Na začátku nového ekonomického cyklu tyto dodatečné
peníze posilují trh. Lidé naNapsal jste pozoruhodnou knihu s názvem Co byste neměli
kupují a investují. Pak přichází bod, kdy nemovitosti, suroviny
vědět. Tvrdíte v ní, že evropské a americká ekonomiky narazí
a spotřebitelské ceny rostou. Banky vytvářejí stále více peněz
na zeď. Dosud se to nestalo a téměř to vypadá, že by
a půjčují je spotře-bitelům s úrokem. Díky rostoucí nabídce peněz
současný systém mohl pokračovat navěky. Stále se držíte
se stávají zbytečnými a dochází k inflaci. V určitém okamžiku ceny
svého prohlášení?
rostou rychleji než příjmy, pak si si lidé již nemohou spoustu věcí
Ano, samozřejmě. Není pochyb o tom, že globální ekonomika se dovolit a ekono-mika se zastaví. Zároveň se dluh zvýší na takovou
úroveň, že úrokové břemeno doléhá na lidi, úřady a celé státy. Už
zhroutí – protože musí! Jedinou otázkou je, kdy?
nemohou splácet půjčky, pak jsou nuceni prodat své rezervy, aby
Ale proč jste si tím tak jistý?
se zaplatila alespoň část uhu.
Německá
ekonomika
je
V určitém okamžiku se systém
Americký spisovatel Michael Morris je
relativně stabilní, rovněž tak
zhroutí, protože se všechno vyautorem, který vyhrál za svou kariéru hned
akciové trhy jsou na vzestupu,
čerpalo.
několik prestižních knižních cen. Jeho
Řecko je zachráněno a všechMyslíte třeba na Řecko…?
romány se velice často odehrávají na jihu
no bude v pořádku, že?

státu Florida kde Morrisova rodina žije již

Přesně. Přestože Řecko nemá
Ano, to by bylo hezké, ale
několik generací – i proto je jeho charakterstoprocentně vinu na tom, do jaké
nemůže to fungovat. Všechny
istika postav natolik oblíbená a věrohodná.
situace se dostalo. Jak vstoupilo
zmínky o vzestupu jsou jen
Dříve
Morris
psal
pouze
po
večerech
a
bědo eurozóny, daly se jeho potíže
nemotorný pokus uklidnit masy.
hem dne byl podomním prodejcem léků.
předvídat. To bylo předvídatelné
Čísla a statistiky jsou velmi
Brzy
však
vyšla
jeho
první
kniha,
která
si
od začátku.
jednostranné ve prospěch klienta
hned získala čtenáře i ocenění. Dnes je
a nedávají žádný smysl.
Proč to bylo od začátku
Morris nekolikanásobným autorem knih
Ekonomický objem roste pouze
předvídatelné?
proto, že na trh proudí stále více
roku. Morris je však autorem také naučných
peněz. Zároveň však tyto peníze
Německo je velmi hrdé na to, že
knih a pořádá také přednášky.
ztrácejí díky stále vysoké inflaci
vyváží tolik kvalitního zboží. To je
hodnotu. Nižší příjmové skupiny
skvělé a žádný problém pro ostatní země to není, pokud mají svou
rychle ztrácejí, zatímco ty horní jsou stále bohatší. Existuje vlastní měnu. Poté mohou na německé zboží uvalit cla a zajistit
obrovské přerozdělování. Množství lidí to zatím nechápe.
tak, aby alespoň část peněz zůstala v jejich zemi. Dokud Řecko
mělo svou vlastní měnu, byly některé řecké výrobky konkuA proč s tím politici nic nedělají?
renceschopné s německými. Možná nebyly tak dobré, ale byly
Protože z velké části o tom nemají tušení. V zásadě se všichni levnější. Řecko také mohlo ovlivnit směnný kurz. Jako turistická
politici v současné době pokoušejí oddálit kolaps globální destinace bylo atraktivní, protože bylo relativně levné. Poté vlastní
ekonomiky, aby se hororový scénář neodehrával během jejich měny a cla zmizely. Výsledkem bylo, že řecké produkty již nemohly

konkurovat německým výrobkům, všechny peníze tekly do zahraničí, řecká ekonomika zpomalila, takže si vláda brala stále více
a více půjček, které samozřejmě nemohla splácet.
Skoro to vypadá, jako by za ním byl nějaký plán…
O tom není pochyb. Je stejně jednoduchý jako důmyslný a funguje
velmi dobře od roku 1694, kdy byla Bank of England založena jako
soukromá centrální banka. V pravidelných intervalech, obvykle
každé dvě až tři generace, se musí vše zhroutit, protože úrokové
zatížení exponenciálně roste a v určitém okamžiku prostě exploduje. Nyní se tomto bodu blížíme. Chystáme se explodovat.
Několik evropských zemí je již několik let v platební neschopnosti
a je uměle udržováno naživu, což věci jen zhoršuje, protože lidé
jsou stále více tlačeni do chudoby.
Pokud existuje plán, pak se samozřejmě ptáme, kdo za ním
stojí. Ve své knize tvrdíte, že několik rodin vládne celému
západnímu světu. Jak to dělají a proč o tom nevíme?
Ano, mnoho lidí s tím zápasí. Právě proto systém funguje tak
dokonale. Většina lidí odmítá skutečnost, že vše patří několika
málo jedincům a považují to za „konspirační teorie“ a říkají, že to
není možné“ – jednoduše proto, že je to mimo jejich chápání,
představivost. Ve skutečnosti několik rodin vlastní téměř všechno –
všechny banky, všechny velké korporace, všechna důležitá média.
Mají podíly ve velkých investičních společnostech a správě aktiv,
což je někdy velmi obtížně viditelné, ale já to prokázal ve své knize.
Například společnosti Rothschild Blackstone a Blackrock mají
podíl prakticky ve všech velkých německých firmách.
Mají své zástupce ve většině správních rad a prostřednictvím
svých nadací přidělují téměř všechny výzkumné prostředky, a tak
určují, co se bude zkoumat a jak se výsledky výzkumu využijí. Dále
se ukazuje, že globální oteplování je obrovský podvod a všechna
data ukazující na celkové oteplování byla zkreslena. Dá se na tom
vydělat spoustu peněz, takže média nadále informují o špatném
CO2 a globálním oteplování. Takové věci jsou promyšleny nahoře
a pak se rozvíjejí v jednotlivých podřízených orgánech. Jde

o přísně hierarchický systém. Na vrcholu stojí pár rodin, jejichž
moc a bohatství jsou pro běžné lidi nepředstavitelné. Níže je druhá
řada a pak třetí. Celkem je asi 200 rodin zapojeno do organizací,
jako je CFR, Trilaterální komise, Římský klub, Bilderbergové
a další. Podrobnější informace by přesahovaly rámec tohoto rozhovoru, ale vše podrobně vysvětluji v knize.
Díky vaší knize mnoho lidí pochopí, jak velké spojení panuje
mezi ekonomikou, penězi, zlatem, velkými organizacemi jako
MMF a BIS a médii. Nejsou vaše tvrzí trochu odvážná?
Ne, to záleží na každém, co si z toho odnese. ...
No, pak se ještě zeptám. Pokud všechno vypadá takto a je
nevyhnutelný velký pád, co můžeme ještě udělat? Existuje
nějaké řešení nebo cesta ven, nebo se musíme připravit na
horší časy?
Ano, samozřejmě existuje cesta ven! Musíme jen přerušit
předchozí cyklus. Jde hlavně o vzdělávání. V posledních letech se
na stále více místech objevuje pravda o manipulaci s lidstvem. Ve
skutečnosti se zdá, že se pomalu probouzí z jakéhosi soumraku
a emancipuje se. Dalo by se říci, že pomalu přecházíme z puberty
do dospělosti.
Bude důležité, abychom nadcházející havárii vnímali jako
příležitost ke změně a nespadali zpět do starých zvyků – znovu ve
strachu a hněvu, což opět vede pouze k válce a bídě. Přechodné
období však může být obtížné.
Ve skutečnosti v současné době vlivné osobnosti pracují na novém
systému na mnoha místech současně. Tento nový systém by měl
být spravedlivější a podporovat mírové soužití. Za tímto účelem je
třeba vymazat jak dluh, tak úroky, což se mnohým nemusí líbit.
V tuto chvíli nemohu říci více, ale něco se děje! Všechno se
v příštích několika letech změní, mohu slíbit. A jsem si docela jistý,
že se to zlepší a uvidíme kvantový skok v lidském vědomí, který
přinese ovoce všem zúčastněným. Protože to je v zásadě možné!
Ale samozřejmě musíme převzít odpovědnost.
(Ze zahraničních pramenů)

Mimozemšťané
už dlouho žijí
mezi námi
a působí
v armádě
S autorem si povídal
Jan van Helsing
Kdo jsou záhadní muži v černém
(MiB), kteří se objevují a vyslýchají
svědky od padesátých let
po pozorováních UFO, zabavují jejich
fotografie nebo jim dokonce vyhrožují? Doposud o nich bylo známo jen
velmi málo. Jeden z těchto MiB
kontaktoval syna krátce před svou
smrtí, aby ho představil jako svého
nástupce v organizaci a vyprávěl mu
o světě, který se odehrává na pozadí
známých událostí – o světě plném
tajných organizací, o technologiích,
které známe pouze ze sci–fi knih
a filmů.
To, co se Jason Mason dozvěděl od
svého otce o jeho práci a cílech organizace, jejíž byl členem, ho tak
rozrušilo, že se rozhodl sdělit všechna tajemství veřejnosti. Na podzim
roku 2015 kontaktoval Jana van
Helsinga, který byl Jasonovými informacemi natolik ohromen, že ho
vyzval, aby to všechno popsal
v knize, a tak uchoval vše těžko
uvěřitelné, co mu jeho otec řekl.
Podobná svědectví, která zveřejnili
například Corey Goode, Michael
Prince, Simon Parkes, William
Tompkins a další, vedou čtenáře ke
zcela novému pohledu na svět.

OTÁZKY, NA KTERÉ HLEDÁME ODPOVĚDI
l Žijí mimozemšťané na naší planetě už miliony
let?
l Jakou roli hrají Chazarové a jaký je původ
baalovského kultu a Babylonského bratrstva?
l Jsou jezuité a italské rodiny silnější než
Rothschild a Rockefeller?
l Existuje rasa contortionistů?
l Čeho se týkají ultratajné projekty?
l Kdo jsou nordici a drakonové?
l Existují ještě v Antarktidě německé základny?
l Skryje i nadále Vatikán důkazy o starověkých
vyspělých civilizacích a mimozemšťanech?
l Obývali Zemi obři a existují o tom důkazy?
l Je Měsíc uměle vytvořeným tělesem a co se
skutečně stalo během misí Apollo?
l Existují Nibiru a Anunnaki a jsou to tajní
bohové Iluminátů?
l Existuje zařízení, jehož prostřednictvím lze
nahlédnout do budoucnosti?
l Existuje už více než šedesát let neveřejný
vesmírný program, který je pod kontrolou
německých tajných společností a SS?
l Existují v galaxii dráhy, kterými lze cestovat?
l V současné době zažíváme nárůst podivného
pohybu v naší galaxie a nestojí za tím sofistikovaní mimozemšťané, kteří nám pomáhají přežít
a porazit temnotu na Zemi?
l Lze cestovat časem a umožnilo by nám to
více se dovědět o minulosti a budoucnosti?

Jasone, vaše kniha Můj otec byl
MiB způsobila v prvním týdnu
po vydání obrovský rozruch.
Tisíc knih, které jsme společně
podepsali, zmizelo do 24 hodin
a všech pět tisíc výtisků bylo
vyprodáno za deset dní. Jak si
vysvětlujete tak velký zájem?
Myslím, že se o taková témata
zajímá hodně lidí, kteří chtějí
vědět, zda jsme ve vesmíru sami.
Podle mých zkušeností na to lze
jednoznačně odpovědět „ne“!
Podle mého názoru byli mimozemšťané na Zemi vždycky –
a my sami jsme nějakým způsobem jejich potomky. Z četných
zpráv z různých oblastí hraničních
věd není tak těžké si vytvořit
obrázek, které informace před
námi elity skrývají a proč jsou tak
nebezpečné. Kromě toho stále
více lidí pociťuje neuvěřitelnou
změnu, kterou procházíme, a klade si otázky, na které již mainstream nemůže odpovědět.
Vaše kniha pravděpodobně
obsahuje nejbláznivější fakta,
která najdete na knižním trhu.
Tvrdíte, že váš otec byl

součástí organizace zabývající se
problematikou mimozemšťanů –
konkrétně přítomností různých
skupin mimozemšťanů na Zemi,
která podle jejich názoru musí být
před veřejností utajována, a proto
svědci UFO veřejnost zastrašují.
„Běžný občan“ zná pouze hollywoodské filmy s Willem Smithem.
Je opravdu taková skutečnost?
Podle mých zkušeností nyní mohu na
tuto otázku jednoznačně odpovědět
„ano“. Nebyli to jen tito muži, s nimiž
jsem se setkal v posledních několika
letech – můj otec a jeho kolegové –,
ale různí lidé, kteří ke mně přišli
z těchto kruhů a vysvětlili mi určité
souvislosti. Teprve potom se mohla
tato kniha objevit. Samozřejmě bych
s tím nápadem nepřišel. Jak jsem
řekl, podle mých zkušeností jsou MiB
velmi spojeny s tajnou vládou a lóžemi. Že určitá tajemství musí být
chráněna, vidíme i v různých jiných
oblastech společnosti. Pouze zde
však jde o největší možné utajení.
Elitní kruhy si myslí, že většina lidí by
se nedokázala s těmito poznatky
vyrovnat. To platilo tak zhruba před
třiceti, čtyřiceti lety. Od té doby však
bylo natočeno mnoho filmů a vyšlo
spousty knih o těchto tématech a lidstvo se pomalu připravuje na neuvěřitelná odhalení a ten okamžik se
pomalu blíží. Pro mnohé však bude
těžké uvěřit, že jde o reálná fakta
a nejnovější vědecké poznatky.
Žijeme už ve zcela novém světě.

l Neexistuje žádný „chybějící článek“ - chybí
celý řetězec! Nikde nebyly nalezeny fosílie
přechodné formy!
l Nové důkazy ukazují, že nikdy nedošlo
k evoluci, ale naopak k decentralizaci!
l Lidé a dinosauři skutečně žili na Zemi
současně!
l Nové zkoumání DNA ukazuje, že lidstvo
je záhadným hybridním druhem!
l Naše DNA obsahuje inteligentně navržený kód
z vesmíru – tajemství vždy bylo „v nás“!
l Zemi již dlouho navštěvovali mimozemšťané –
a někteří stále žijí, byť se skrývají!
l Staří bohové byli mimozemšťané a současně
zakladatelé naší současné civilizace.
l Proč chtěly vědecké instituce vymyslet
zavádějící představu o pravěku a jakou roli
v tom hraje zednářství?
l Až donedávna v Americe existovala prastará
kultura obrů, která byla záměrně vymýcena!
l Byla nalezena skutečná Noemova archa,
ale proč se ji lidé pokusili zničit?
l Nové, senzační názory na tajemný druh
lidských dlouhých lebek!
l Pravda o Yettim, nesmrtelných pánech
z Himalájí a hraběti Saint Germain!
l Existují stroje, které umožňují dívat se v čase jeden měl Nostradamus!
l Whistleblower a hlášení o návštěvách civilizací
z Vnitřní Země (Dutozemě)!
l Na různých skrytých místech světa jsou
zapečetěna ložiska dávných civilizací – jsou
zde také uchovány veškeré znalosti a stroje
starověku!
l Bývalý vojenský člen s bezpečnostní
prověrkou na Přísně tajné pro oblast kosmonautiky vypráví o největších tajemstvích světa
a o návratu Anunnaki (sumerského božstva)
z planety X!

Popisujete zážitky svého otce a jeho přátel. Hlavní částí knihy je však výzkum, který dokazuje, že to co
vám otec svěřil, se zakládá na pravdě. Týká se to také třeba cestování
časem. Myslíte, že tomu uvěří dostatek čtenářů?
Ano, i když si uvědomuji, že mnoho z toho, k čemu jsem dospěl, se blíží
science fiction. Uvidíme, že většina bude v následujících letech odhalena
nebo potvrzena oficiálním vědeckým výzkumem. Dlouho jsem přemýšlel,
jak přesvědčit čtenáře o správnosti mých tvrzení. Proto jsem na základě
vaší rady, doplnil shromážděný materiál o mnoho ilustrací a citací z různých
zdrojů.
Možnost cestování časem zmínil už Einstein v roce 1905, když ve své teorii
relativity, tvrdil, že čas v různě se pohybujících systémech se také mění při
různých rychlostech. Jeho teorie je taková, že potřebujete vesmírnou loď,
jejíž rychlost se blíží rychlosti světla. Pokud letíte vesmírem asi rok, na Zemi
uplyne nejméně deset let. Tato teorie tak již prokazuje možnost cestování
časem. Dokázáno to bylo rovněž experimentálně.

Vědci vždy čelili otázce paradoxů.
Pokud by v budoucnu mělo být
možné cestovat zpět v čase, cestující
v čase už tady byli. A to je přesně to,
co kniha popisuje. Už tu byli!
Zavedená věda s nejmodernějšími
počítači je nyní připravena vypočítat
tyto časové efekty. Tajné vojenské
technologie to však měly dokázat už
před desítkami let. Pro obyčejného
občana je samozřejmě těžké si
takovou věc představit. V současné
době však prožíváme nejrychlejší
technologický rozvoj všech dob a stávající teorie musí být neustále revidovány. Kromě toho jsou principy
cestování v čase v knize dostatečně
důkladně vysvětleny samotnými „cestovateli”
Soudí se třeba, že bibllická Noemova archa se našla v Arménii,
opravujete také evoluční teorii
vývoje lidstva. Řekněte nám k tomu pár slov...

Podle mého výzkumu svět, jak ho
známe dnes, je mladší než se soudilo. Evoluční historie lidstva je rozdělena do cyklů. Indové hovoří o tom,
že v současné době žijeme ve „čtvrtém světě“ a blíží se přechod
k „pátému světu“. Předchozí světy
představovaly cykly času, v nichž
došlo k zániku civilizací na Zemi –
myslím Atlantis, Lemuria, Mu a Hyperborea. Bohové, kteří přišli na Zemi
před mnoha tisíci lety, byli buď přeživší z Atlantidy nebo mimozemšťané
podobní člověku, kteří přišli naši
planetu kolonizovat nebo je sem
přilákalo nerostné bohatství. Vypadá to dokonce jako by pokročilé
mimozemské civilizace dohlížely na vývoj lidstva a několikrát potrestaly lidi
globálními katastrofami, protože sešli z božské cesty, zabloudili, a přestali
dodržovat zákony bohů. Biblická povodeň je údajně poslední z těchto katastrofických událostí, které úplně přetvořily zemský povrch.
Jedním z mimozemských národů, kteří se pravidelně vracejí na Zemi, jsou
takzvaní Anunnaki. Ti vytvořili moderní lidi podle svého modelu genetickou
manipulací. Existují o tom vědecké důkazy, o nichž se v knize také zmiňuji.
Někteří lidé byli před trestem bohů v podobě katastrofální povodně varováni.
Stavěli si archy, na nichž měli šanci přežít a zachránit i některá hospodářská
zvířata. Nejslavnější z nich je biblická Noemova archa! Dnes se stále hledá,
i když je už po staletí známá. Nachází se na hoře v Arménii! V posledních
letech se tam vypravily mnohé mezinárodní expedice, který poskytly
důkazy o existenci této archy. Bohužel to vše masové sdělovací prostředky
a významní archeologové zcela ignorovali! Proč chtěli skrýt tento senzační
objev? Kniha obsahuje i svědectví lidí, kteří viděli, jak se britští vědci

Jak to souvisí s cestováním
časem a hrabětem Saint
Germainem, o kterém také
píšete? Tvrdil, že je nesmrtelný, a bylo mnoho prominentních svědků, kteří potvrdili,
že se zdálo, že navenek
opravdu nestárnul?

Nostradamus

úmyslně pokusili zničit zbytky Noemovy archy, protože nezapadá do jejich
názoru o evoluční teorii!
A to už jste se zmínil o dalším žhavém tématu: evoluci člověka. Jaké
nové důkazy můžete poskytnout, že se lidstvo podle ní nevyvíjelo a co
to pro nás znamená?
Abych se posunul kupředu, musel jsem studovat vědecké spisy z 18. a 19.
století. V té době došlo k prudkému sporu mezi církví a prvními vědeckými
institucemi, které založili hlavně svobodní zednáři. Do té doby se tvrdilo, že
náš moderní svět se objevil po povodni a před ní existoval jiný, velmi záhadný svět. Bohové tentokrát lidi varovali, aby dodržovali jejich přikázání,
protože jinak by došlo k velké destrukci. Svobodní zednáři již věděli o starověké civilizaci Atlantidy a chtěli vytvořit novou Atlantidu prostřednictvím své
vlastní vědy, to je zhruba našimi moderními technologickými prostředky.
Podmínkou bylo zbavit se starých náboženských myšlenek, a tak vznikla
nová evoluční teorie! Dogmaticky byla propagována na všech školách
a univerzitách
světa a ani
dnes ji nelze
zpochybnit,
i když pro
ni neexistuje
jediný důkaz!
Tlak ve
vědeckém
světě je prostě
příliš velký.
Jak přesně se
to stalo, jsem
podrobně
popsal v knize.

Hrabě Saint Germain

Podle mých zjištění patří hrabě
Saint Germain, do skupiny nesmrtelných pánů, kteří určují
osud světa a jeho časové procesy a jejichž sídlo je na
Dálném východě. V odlehlých
klášterech Indie a Tibetu byla
zachována tisíciletá znalost
lidstva, která sahá až do dávné
minulosti, tj. do dob vyspělých
civilizací. Skupina nesmrtelných si cení tohoto starodávného poznání a dokonce má tajné fondy plné
stále funkčních strojů předků! Jeden pravděpodobně plánuje poskytnout
lidstvu zpětný přístup k těmto znalostem, a to ve správný čas, konkrétně na
začátku nadcházejícího nového věku. Mezi tyto záhadné stroje patří technologie, díky nimž lze vidět v čase, a proto okultní zasvěcená bratrstva
věděla v předstihu o budoucím vývoji ve světě a připravila vše pro konec
aktuálního časového cyklu! Sám Nostradamus vlastnil jednoduchou podobu
takového zařízení a použil ji k pohledu do budoucnosti.
Jaký je tedy vývoj?
Zemi obývala vysoce rozvinutá civilizace, která žila na dnešních kontinentech potopených v moři. Tyto duchovně pokročilé bytosti věděly, že ve
vesmíru existují posvátné zákony, s nimiž se musí celý život vyrovnávat.
Věděly, že hmotný vesmír je pouze světem iluzí a stanovily si za cíl
postoupit za hmotnou rovinu, a tento proces nazvali „vzestup“. Na konci
každého 26 000 letého cyklu se naše sluneční soustava přesune do oblasti
galaxie, kde dochází k energetickému nárůstu. To přinese změnu věku
a umožní mnoha lidem dokončit svůj vývoj na této planetě a přesunout se
do jiných oblastí. Na konci každého hlavního cyklu došlo k periodické
globální kataklyzmě, tedy živelné pohromě, během níž byla většina
dosavadních poznání zničena. To vše se předpokládalo už dávno, ale nyní
je brzy na poslední konfrontaci mezi silami dobra a zla!
Kniha končí velmi smířlivými tóny s mnoha duchovními aspekty. Jak
vidíte naši budoucnost, budoucnost Země?
Myslím, že vstupujeme do kritické fáze vývoje člověka: krize kamkoli se
podíváte. Osobně jsem dostal nabídku přestěhovat se do zahraničí nebo do
velkého systému bunkrů, protože moje kontakty tvrdily, že občanská válka
nevyhnutelně přijde. Doufejme, že to tak není. Určitě ale dojde k velkým
změnám a brzy už nic nebude tak, jak jsme na to byli zvyklí. Technický
rozvoj bude pokračovat skokově a svoboda lidstva se ocitne v ohrožení.
Když čtete tento rozhovor, pochopíte, proč jde o tak citlivé téma! Ale já tady
nechci prozradit příliš mnoho, protože čtenář by si měl znovu vytvořit vlastní
úsudek! Věřím, že tato kniha vychází ve správný čas a možná způsobí
kontroverzi, ale lidé mají právo konečně znát celou pravdu!
(Ze zahraničních pramenů, kráceno a upraveno)

Co vás motivovalo k napsání této knihy?
V podstatě šlo o dvě události, tzv. „Whistleblowers“, které vedly k této knize. První byl
vnuk polsko–německého tlumočníka. Překládal pro starší vysoce postavené lidi,
například Willyho Brandta, hraběnku
Dönhoff nebo pana Kruppa a dobře tedy
znal poměry v těchto kruzích. Druhým byl
Ben Morgenstern, o němž jsem už psal
v knize Politicky nekorektní.
V knize je však uvedeno šestnáct informátorů ...
Ano. Počátečním impulsem byly tyto dva
kontakty, ale měl jsem i jiné. A tak jedna věc
vedla k druhé a mohl jsem v kombinaci
s existujícími informátory obsáhnout různorodá témata. Hovořil jsem například s plukovníkem Bundeswehru, který je zodpovědný za velké uprchlické centrum, nebo majitelem kliniky, který úspěšně léčí onkologické pacienty novými způsoby chemoterapie a další. Tato kniha pomáhá lidem
načerpat odvahu, aby se za žádných okolností nevzdávali a případné krize viděli jeko
startovací čáru k dalšímu plnohodnotnému
životu.
Jak dlouho jste na knize pracoval?
Celkem to bylo pět měsíců, některé kontakty
již existovaly, další jsem přidal během práce.
Kromě rozhovoru s Benem Morgensternem
jsem autorem všech ostatních. Za aktéry
jsem vyrazil do Německa, Švýcarska a Rakouska a najel asi osmnáct tisíc kilometrů.

S jakými výzvami jste se setkal, bránil
vám také někdo v práci?
Ohrožen nebo něco takového jsem rozhodně nebyl. Všechny rozhovory jsem zaznamenal na kazetě. Větší problém nastal, když
tři ze zpovídaných aktérů těsně před zahájením tisku knihy, zrušili svůj souhlas se
zveřejněním a chtěli po mně, abych je z rukopisu vyškrtl, protože dostali strach. Víme,
co se stalo s Julianem Assangem nebo
Edwardem Snowdenem. Sporné věci jsem
konzultoval s právníky a pom jejich
doporučení některé názvy v knize začernil,
nebo jsem přepsal určité popisy trestných
činů. Pak i ti tři, co zaváhali, souhlasili s uveřejněním rozhovoru s nimi. Ale stálo mě to
spoustu nervů...
Já se bránil tak, že jsem raději podrobnosti
o knize zveřejnil až v den jejího vydání. Chtěl
jsem se tím vyhnout možným represím
a tlaku, který by zkomplikoval distribuci.
Vzhledem k tomu, že dvě z mých knih byly
už zabaveny, vždycky se obávám toho nejhoršího.
Čeho třeba...?
Už dříve mi třeba za podivných okolností
zkolaboval na počítačí pevný disk a všechna
data byla zničena. Nebo se v den zahájení
tisku porouchala rotačka a opakovalo se to
i při dalším spuštění tiskového stroje. Jindy
mně kvůli výbušnému obsahu nechtěli vzít
knihu do prodeje. Tato kniha skutečně zažila
energické ataky. Někdo chtěl zjevně zabránit
tomu, aby se dostala ke čtenářům. Zradil,
zaprodal se..., tím mě častovali mnozí anonymní i konkrétní odpůrci.

Whistleblowing (z angličtiny doslova
hvízdání na píšťalku) je termín z přelomu 60. a 70. let 20. století, který
M. P. Miceli a J. P. Near v roce 1985
definovali jako označení pro případy,
kdy stávající nebo bývalý zaměstnanec
nějaké organizace – whistleblower, tedy
„ten, kdo hvízdá na píšťalku“ – upozorní
instituci nebo orgán oprávněný k prověření či zakročení na nelegitimní, neetické nebo nezákonné praktiky na pracovišti, které se dějí se souhlasem jeho
nadřízených a jdou proti veřejnému zájmu či ohrožují veřejnost, přičemž některé verze definice jsou navíc omezeny
podmínkou, že upozorňovatel jedná
v dobré víře a nesleduje vlastní prospěch a že situaci nelze vyřešit interními mechanismy. Podle MF Dnes se tak
označuje fenomén, kdy zaměstnanci
státní správy nebo velkých firem upozorní na trestné nebo podezřelé jednání, o kterém se dozvěděli jen díky
svému postavení a interním informacím. John Kiriakou whistleblowing (coby
právem definovaný termín) uvádí
„přinesení na světlo jakýkoli důkaz plýtvání, podvodu, zneužití [moci, vlivu, …],
nezákonného chování nebo hrozby vůči
veřejnému zdraví či bezpečnosti.“
Termín se týká případů, kdy je oznámení o závažné věci učiněno víceméně
nezištně příslušným úřadům nebo orgánům a oznamovatel přitom porušuje
loajalitu ke svým přímým nadřízeným či
vůbec ke svému zaměstnavateli, který
je za napadené jednání odpovědný,
čímž často riskuje ztrátu zaměstnání
nebo i bezpečí a klid své rodiny.
Wikipedie

Většina lidí bude překvapena, kolik
hrubosti a násilí se objeví, když na
někoho ukážete a popíšete jeho
skutky, jimiž by se ve slušné společnosti určitě nechlubil. Proto bych
i na tomto místě rád využil této příležitosti a dalším autorům a zasvěceným osobám dodal odvahy pro boj
proti nešvarům, které nás obklopují.
Pokud se setkají s útoky a překážkami, bude to hlavně z toho důvodu,
že jsou důležití! Kdyby nebyli, nikdo
by je nenapadal. Takové překážky
ukazují, jak jsou tvůrčí lidé nesmírně
důležití pro dosažení pozitivní změny na této planetě.
Které rozhovory vás překvapily – nebo dokonce šokovaly?
Ano, například rozhovor s členem mise „Lékaři bez hranic“. Hovoří
o tom, jak konflikt v Kongu a Rwandě naplánovaly americké
společnosti, které tam chtěly ovládnout těžbu vzácných surovin,
a také se jim to podařilo. Lidé, kteří na dotčených místech žili, stáli
v cestě těmto obřím firmám, takže museli odejít. Lékař to v rozhovoru detailně popisuje. Už jsem zvyklý na lecos, ale toto mě
opravdu šokovalo. Kniha je plná extrémně vzrušujících příběhů.
Připomenu třeba jenom muže ze švýcarské tajné služby, kterého
jsem vyzpovídal poblíž Lucernu. Bylo to také překvapující. Mluvil
o spolupráci Němců s ruskou carskou rodinou. To bylo pro mě až
dosud nové.
Konflikty v Kongu a Rwandě zůstaly v mé paměti. Ale bohužel
nejsou ojedinělé. Nejen v Africe, ale i v Asii a dalších částech světa
jjsou místa, kde miliony nevinných lidí – většinou domorodé národy
– jsou vyháněny ze svých tradičních bydlišť, aby ti bohatší z jiných
částí světa zde mohli těžit suroviny, nebo sem umístit výrobu
a využít levnou pracovní sílu. Musíte o tom přemýšlet. Je to tak
kruté, že se vám nedostávají slova.
Co ještě dalšího můžete předem říci o knize? Na co se mohou
čtenáři těšit?
V dřívějších knihách jsem spíše hovořil o duchovních záležitostech.
V té poslední se zaměřuji na politiku a ekonomiku, také kvůli
současné situaci s uprchlíky. A mluví v ní i několik zasvěcených
odborníků. Dále mladý hudebník a bývalý známý herec odhalí
zákulisí machinací ve filmovém průmyslu a možnostech manipulace
s hudebními nahrávkami a jejich hodnocením. Existují také alternativní léčebné metody a spousta volné energie. I o tom se dá velmi
zajímavě hovořit.
Po přečtení knihy určitě mnohý nabyde dojmu, že jde
o vaši nejlepší a možná nejdůležitější knihu. Souhlasíte?
Je to opravdu vzrušující. Kniha obsahuje informace, které mohou
zaujmout hodně lidí. Těším se na jejich reakce.
Máte vyhlédnuty další „informátory“?
Ano. Spousty rozhovorů už mám zpracovaných. Vyzpovídal jsem
policejní důstojníky, vojáky nebo zpravodajské agenty. V případě
invaze uprchlíků ukázala německá vláda, že nebere ohledy na
názor obyvatelstva. Proto ani my si je nemusíme brát. Tak to je!

Stefan Erdmann

Pro knihu Whistleblower jste udělal rozhovor s jihoafrickým
Benem Morgensternem, členem společenství illuminátů.
Dovíme se něco nového?
Spojení s ním stále existuje. Když Donald Trump vyhrál volby,
napsal jsem o něm Ben Morgensternovi a požádal jsem ho o názor.
Řekl, že Trumpa nevybraly „elity“ a že nemůže soudit, co z toho
vzejde. Byly jisté kruhy, které ho podporovaly – viz například
Goldman-Sachs. Několik manažerů společnosti za to obsadil do
svého týmu a uvolnil bankovní pravidla, která byla zavedena po
bankrotu společnosti Lehman.
Morgenstern ve svém rozhovoru v knize Whistleblower, vysvětluje,
proč ho vůbec nezajímá, kdo je prezidentem země a zda v zemi
vládne demokracie nebo komunismus či diktatura. Nejdůležitější
podle něho je, kdo ovládá světové zdroje. A to jsou skuteční páni
této planety a vždy mají své lidi na příslušných pozicích. A pokud
jedna z těch jejich „loutek" si myslí, že jde vlastní cestou, jako třeba
John F. Kennedy, nemůže dopadnout dobře. Trumpa by nyní mohl
potkat podobný osud, kdyby zašel příliš daleko – a především
změnil něco ve finančním systému.
(Ze zahraničních pramenů)
Jan van Helsing, vlastním jménem Jan Udo Holey, německý
autor, který své knihy publikuje ve vlastním vydavatelství Ama
Deus Verlag.
Od roku 1985 podnikal cesty po USA, Egyptě, Jižní Americe
a Asii, kde navazoval kontakty s lidmi z okruhu tajných služeb,
ale i z templářských a zednářských lóží a dalších skupin.
Získané poznatky publikoval v roce 1993 v knize o tajných spolcích – „Tajná společenství a jejich moc ve 20. století“ (Geheimgesellschaften und ihre Macht im 20. Jahrhundert). Kniha byla
velice populární, prodalo se na 100 tisíc exemplářů a byla
přeložená do osmi jazyků. Ve Švýcarsku a Německu byl však
její prodej kvůli údajnému podněcování k antisemitismu
zakázán. V roce 1995 bylo vydáno pokračování „Tajná
společenství 2 – rozhovor s Janem van Helsingem“ (Geheimgesellschaften 2 – Interview mit Jan van Helsing). Kniha opět
narazila na odpor německých a švýcarských úřadů. Další autorovy publikace se věnují různým historickým, konspiračním
a ezoterickým tématům.
Stefan Erdmann (nar. v roce 1966 v Hannoveru) zahájil
koncem osmdesátých let vlastní soukromý výzkum formou rozsáhlého šetření a několika výprav za poznáním původu a historie světového fenoménu pyramid. Sledoval také stopy
světové kultury stavitelů pyramid v před-dynastickém období,
o jejíž existenci byl přesvědčen. Středobodem jeho práce se od
počátku stala stavba pyramid ve starověkém Egyptě se
zaměřením na Velkou (=Cheopsovu =Chufuovu) pyramidu
v Gíze. Díky svému zkoumání v letech 2006/2007, prováděnému také s pomocí laboratorních analýz vzorků bahna
a hornin ve Freseniově institutu v Drážďanech, Erdmann
vědecky dokázal, že do dolní části Velké pyramidy přitékala
dlouhou dobu takzvaným Hérodotovým kanálem voda z Nilu.

