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Ben Aaronovitch
FALEŠNÁ HODNOTA
Nové dobrodružství Petera Granta… a zároveň nový
rozjezd! Jsme stále v Londýně, ale Peter už ne-
pracuje u metropolitní policie. Po uzavření případu
Muže bez tváře a dalších peripetiích se Peter usazu-
je, připravuje se na otcovskou roli a zároveň čelí
poněkud nejisté budoucnosti. Nastupuje do soukro-
mého sektoru, do IT firmy Terrence Skinnera, kde
věci nejsou takové, jaké se zdají být. V rámci za-
městnání se musí naučit splynout s civilisty, kteří
jsou ještě větší geekové než on, byť nadále zůstává
v kontaktu se starými známými, jež ho provázeli při
dřívějších vyšetřováních, ať operují v Rozmaru nebo
třeba v Americe. A i zde má samozřejmě slovo
magie. Pracoviště skrývá tajemství, technologii,
která je sice high-tech a zkoumá možnosti umělé
inteligence, ale má kořeny u Ady Lovelaceové 
a Charlese Babbage.
V pořadí osmý román série Řeky Londýna má všech-

no, na co jsme byli zvyklí z dřívějších částí – humor i svérázný pohled na svět – a také
něco navíc: třeba to, že firma, kde teď Peter působí, nese silný otisk světa Stopařova
průvodce po galaxii!

Přeložil Milan Žáček
Brožovaná, 296 stran, 348 Kč, ISBN 978-80-257-3528-2, EAN 9788025735282

https://www.kosmas.cz/knihy/285218/falesna-hodnota/
Ukázka z knihy a rozhovor s autorem na následujících stranách

Zakoupit můžete zde
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Leden: 
některé labutě jsou bílé
Závěrečný pohovor ve společnosti Serious Cybernetics
Corporation jsem absolvoval přímo u šéfa ostrahy – Tyrela
Johnsona. Jednoho z těch urostlých mužů kolem pětapadesátky,
kteří díky zdravé životosprávě a pravidelnému cvičení nenabírají
tuk a naopak se zhutňují a nabývají pevnosti týkového dřeva.
Muže se snědou pletí a krátkými šedými vlasy, oblečeného 
v tmavomodrém, na míru šitém obleku s jemným proužkem 
a v citronově žluté bavlněné košili bez kravaty.
Jelikož zbytek osazenstva budovy volil svršky z různých úrovní
pohodově neformální škály, oblek byl vyjádřením určitého posto-
je – a byl jsem rád, že jsem po něm sáhl i já sám.
Podle pastelových stěn, nepříliš stabilního nábytku z nerez oceli
a slov Zeptejte se mě na mou poezii, vykroužených na jedné
stěně písmem MS Comic Sans, jsem usuzoval, že pan Johnson
si svou kancelář nezařizoval sám.
Spočíval jsem na nízké pohovce banánově žluté barvy, zatímco
on seděl se založenýma rukama na okraji svého psacího stolu.
Všiml jsem si, že nemá k ruce žádné poznámky.
„Peter Grant.“ Mluvil s nějakým karibským přízvukem, nejspíš
trinidadským, i když je mezi sebou neumím rozlišit. „Dvacet osm
let, Londýňan, hned několik úspěšně zvládnutých zkoušek po
základní škole, třikrát nadprůměrný výsledek u maturitní zkoušky,
a přesto jsi nepokračoval v dalším vzdělávání, dělal jsi pro Tesco,
dvě menší maloobchodní společnosti, pak je tu něco s názvem
Kancelářské služby Spinnaker – to bylo co?“
„Úklid kancelářských prostor.“
„Takže s mopem si rozumíš?“ usmál se.
„Bohužel,“ odpověděl jsem a statečně odolával nutkání přidat na
konec každé věty pokorné „pane“. Tyrel Johnson přestal být poli-
cistou v roce, kdy jsem přišel na svět, ale některých věcí se
očividně nikdy nezbavíte.
Uvědomil jsem si, že s tímhle se možná budu muset potýkat i já
sám.
„Dva roky jako pomocný strážník… potom jsi nastoupil k me-
tropolitní policii, a než jsi její řady opustil, vydržel jsi tam šest let.“
Přikyvoval, jako by mu to dávalo dokonalý smysl – kéž bych to
mohl říct sám o sobě.
„Po zácviku jsi pracoval na oddělení pro vyšetřování specializo-

vané, organizované a hospodářské kriminality,“ pokračoval
Johnson. „Tam jsi dělal přesně co?“
Bylo dohodnuto, že by bylo ve všech ohledech kontraproduktivní,
kdybych se zmiňoval o speciálním vyhodnocovacím útvaru, jinak
zvaném „Rozmar“, známém také jako „Bože, tihle ne“. To, že 
u metropolitní policie existuje útvar, který se zabývá divnými
šílenostmi, se v rámci sboru obecně ví; že v něm pracují policisté
školení v magii, není tak úplně tajemstvím, ale rozhodně je to
něco, o čem se nikdo nechce bavit. Zvlášť u přijímacího
pohovoru.
„Operace Lunapark,“ řekl jsem.
„O té jsem nikdy neslyšel.“
„Nigerijské penězokazecké gangy.“
„Utajená?“
„Ne,“ já na to. „Výslechy, výpovědi, následná šetření – znáte to –
rutinní práce v terénu.“
„Co kdybychom se dostali k tomu hlavnímu?“ zeptal se Johnson.
„Proč jsi od policie odešel?“
Johnson, sám coby bývalý policajt, dosud musel mít u londýn-
ského sboru kontakty – a musel si mě proklepnout, jen co se můj
životopis objevil v užším výběru. Ovšem fakt, že jsme tenhle
pohovor vůbec podstupovali, naznačoval, že neví všechno.
„Ve vazbě došlo k úmrtí,“ řekl jsem. „Suspendovali mě.“
Mírně se předklonil, aby následujícím slovům dodal náležitý
důraz.
„Tak jak, synku? Mohls za to?“
Podíval jsem se mu do očí.
„Měl jsem to předjímat, a nezareagoval jsem dostatečně rychle,
abych tomu zabránil,“ odpověděl jsem – je mnohem a mnohem
snazší lhát, když říkáte pravdu.
Přikývl.
„Vždycky musí být někdo, na koho se to svede. Nezkoušels to
ustát?“
„Pobízeli mě, abych přešel jinam,“ řekl jsem. „Někdo musel odejít
a nechtěli to moc rozmazávat.“ Neřekl jsem, kdo byli ti „oni“, ale
Johnsona, který uvážlivě přikyvoval, to očividně netrápilo.
„Co si myslíš o počítačích?“ zeptal se, čímž dokázal, že i výsle-
chový úskok spočívající v nečekané změně tématu patří k vě-
cem, kterých se po odchodu ze Sboru nikdy nezbavíte.
Vždycky je to „Sbor“, s velkým „S“, jako by platilo, že když v něm
jste, neumíte si představit být součástí něčeho jiného.
Prostě buď sám sebou, řekla mi Beverley, když jsem se ráno
oblékal.
„Jednou jsem hrál dvacet čtyři hodin v kuse Red Dead
Redemption,“ řekl jsem.
Johnson přimhouřil oči, ale ve způsobu, jak stiskl rty, bylo patrné
pobavení. Vzápětí však trochu vyprchalo.
„Budu k tobě upřímný. Ve standardním režimu bys byl na tuhle
práci trochu překvalifikovaný. Ale mám problém.“
„Ano, pane?“ Snažil jsem se ve tváři udržet výraz nevzrušeného
zájmu.
„Někdo mezi našimi zaměstnanci nemá nejčistší úmysly,“ vysvě-
tlil a já se uvolnil. „Cítím, že tady máme krysu. Nemám čas
dotyčného vyhmátnout, takže potřebuju krysaře, někoho, na
koho se můžu spolehnout, že odvede pořádnou práci.“
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„Dělal jsem na Oxford Street. Chytání krys je moje specialita.“
„Ano,“ pronesl pomalu. „Na tohle by ses hodil – kdy můžeš
začít?“
„Třeba hned.“
„Jo, to by byla paráda,“ řekl Johnson. „Ale napřed tě musíme
protáhnout osobním, takže to necháme na pondělí. Hned pěkně
zrána.“
Sklouzl ze stolu, narovnal se a já jsem vyskočil na nohy. Podal
mi pravici – bylo to, jako bych si rukou třásl se stromem.
„A jenom aby bylo jasno,“ řekl, aniž mě pustil. „Bez ohledu na to,
co si budou myslet ostatní – včetně samotného vrchního hobita
–, pracuješ jen a pouze pro mě. Jasný?“
„Ano, pane.“
„Výborně,“ řekl a vyprovodil mě z budovy.
Johnson si dal záležet, aby oddělení lidských zdrojů označil slo-
vem „osobní“, a ne jeho oficiálním interním firemním názvem
Magrathejská služba pro využití formy života pocházející z opic,
stejně jako oddělení, kam jsem byl právě přijatý, nazval ostraha,
nikoliv Vogonský bezpečnostní orgán.
Ani to, a také fakt, že zaměstnancům se oficiálně říkalo „myši“,
však Magrathejské službě pro využití formy života pocházející 
z opic nezabránilo, aby mi e-mailem i klasickou poštou poslala
dvanáctistránkovou smlouvu spolu s dohodou o mlčenlivosti,
jejíž ustanovení byla horší než zákon o ochraně státního tajem-
ství. Máma mě varovala, že mezi zaměstnanci úklidových firem
tahle firma nemá příliš dobrou pověst.
„Je s nima kříž a moc neplatěj,“ řekla mi.
Moc neplatěj byl mámin výraz pro nižší než minimální mzdu.
Máma taky chtěla vědět, jestli s Beverley chodím do předporod-
ního kurzu a jestli dávám pozor, aby pořádně jedla. Pořádně jíst
podle mojí mámy znamená, že Beverley každý den zkonzumuje
rýži v množství odpovídajícím její vlastní hmotnosti, takže jsem
zalhal a odpověděl, že jí.
Když jsem se Beverley zeptal na nějaké neodolatelné chutě,
řekla, že zatím nic.
„Ale můžu to předstírat,“ prohodila těsně po Vánocích. „Jestli se
budeš cítit líp.“
Beverley Brooková bydlela jižně od Wimbledon Common, v obou
polovinách dvojdomku stojícího na příhodně pojmenované
Beverley Avenue. Stěny mezi oběma částmi byly proraženy 
a pokoje prošly přestavbou, ale z toho, jak se vám pod nohama
měnil charakter podlahy, když jste se pohybovali po koupelně
přiléhající k ložnici, byl pořád cítit přízrak kuchyně z pravé části
domu. Od chvíle, kdy jsem se k ní natrvalo přistěhoval, došlo 
v domě k několika změnám, které souvisely především s úložný-
mi prostory a mým pobízením Beverley, aby je využívala pro
ukládání svého oblečení – ovšem úspěchy jsem zaznamenal
pouze částečné.
Spali jsme v přízemí, protože Beverley je bohyní říčky Beverley
Brook, která plyne na konci její zahrady, a je ráda, když má v pří-
padě potřeby ke svému toku okamžitý přístup.
Beverley byla v té době v pátém měsíci – což ji přimělo k tomu,
že si od jedné ze sester vypůjčila o pár čísel větší plavky, aby se
do nich vešla i s břichem. Také se pustila do práce na své
dizertaci s názvem „Environmentální přínos obracení vodních

toků“, usazená u kuchyňského stolu na židli s rovným opěradlem.
Ten večer jsem seděl naproti ní a pročítal si smlouvu, která se
zabývala především podrobným výčtem četných a rozmanitých
způsobů, proč můžu být z firmy Serious Cybernetics Corporation
vyhozený bez nároku na jakékoliv odškodnění. Byla to perná
práce, od níž mě neustále rozptylovala krása Beverleyiných očí,
těkajících od displeje notebooku k poznámkovému sešitu, a její
útlé hnědé prsty, v nichž nad otevřenými učebnicemi držela
zvýrazňovač.
„Co je?“ zeptala se, když ke mně vzhlédla.
„Nic,“ řekl jsem.
„Tak fajn,“ utrousila a já se jen díval, jak se sklání, aby si ověřila
něco v jedné z knih, přičemž jí přes ramena sklouzly prameny
vlasů a odhalily hladkou oblinu jejího týla.
„Přestaň na mě civět,“ pronesla Beverley, aniž se na mě podí-
vala. „A pokračuj s tou svojí smlouvou.“
Povzdechl jsem si a vrátil se k dešifrování faktu, že nejenže budu
pouze v dvanáctiměsíční zkušební lhůtě, ale že si vedení rovněž
vyhrazuje právo tuto zkušební lhůtu trvale prodlužovat, pokud
nevyhovím jakési sadě neurčitě definovaných výkonnostních
kritérií. Všechno to bylo velice skličující a na hranici zákona, ale
ne že bych si mohl nějak vybírat.
Zaměstnání, nepočítám-li práci u policie, jsem neměl přes osm
let. Mojí poslední štací bylo doplňování regálů ve stockwellském
Kwiksave, které skončilo s krachem celé firmy. To nejlepší, co
můžu o doplňování regálů říct, je, že to není práce v úklidové
firmě. Smlouvu jsem podepsal v určených políčkách a vrátil ji do
přiložené obálky.
Jelikož je situace s parkováním v okolí kruháče na Old Street
taková, jaká je, bylo vyloučené, abych jel od Bev do centra
autem. Na Holland Avenue jsem nastoupil do autobusu číslo 57
a na stanici South Wimbledon jsem přestoupil na severní linku
londýnského metra, kde jsem se v soupravě vmáčkl do ima-
ginární skuliny mezi dvěma rozložitými bělochy. Ranní cesta do
práce je na severní lince často neveselá, ale toho rána ve voze
panovala podivná atmosféra a přísahám, že jsem pocítil i náznak
vestigia.
Nic, co by mě mělo profesionálně znervózňovat; byl to jen závan
flitrů a pozlátka. Jakási žena středního věku ve vzdálenosti asi
dvou podpaží ode mě řekla: „Základna volá majora Toma“ a pro-
pukla v pláč. Když se pak souprava dala do pohybu, měl jsem
dojem, že slyším nějakého muže říkat: „Nasaďte si přilbu,“ ale
jeho další slova zanikla v rachocení vlaku. Když jsme přijeli do
Colliers Wood, nikdo přímo nezpíval, ale z okolních rozhovorů
jsem pochytil dost na to, abych zjistil, že umřel David Bowie.
Pro případ, že bych se pořád ještě nedovtípil, že muž, který spadl
na Zemi, už není mezi námi, napověděl by mi to plakát, čerstvě
vylepený v okně hlavního vchodu do SSC, a mladičký stážista,
který všem přicházejícím myším rozdával černé smuteční pásky.
Plakát zobrazoval Bowieho jako Ziggyho Stardusta s červeným
bleskem ve tváři a byl umístěný těsně pod velkými přívětivými
písmeny, jež v okně vytvářela nápis NEPROPADEJTE PANICE.
Nikdo sice ani v nejmenším nenadnesl, že nosit pásku je povin-
né, ale všiml jsem si, že ji neodmítla žádná z myší, a to ani ty, co
do práce přišly v deathmetalových mikinách. ...
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S kolika romány počítáte pro sérii
Rivers of London?

Nevím. Mám to navrženo tak, aby
mnohem více připomínala sérii detek-
tivních románů zahrnujících stejného
ústředního hrdinu, než epický příběh ve
stylu Píseň ledu a ohně s překlenujícím
dějem, který má jednoznačný střed,
začátek a konec.

Vzhledem k tomu, že spekulativní
fikce často slouží jako prostředek pro
spisovatele, aby nastavil zrcadlo
společnosti, co si myslíte, že si čte-
náři odnesou z vaší práce?

Jsem velkým zastáncem zásady, že když
se postaráte o text, tak  podtext se o se-
be postará sám. Často jsem se zamýšlel
nad svou prací a říkal jsem si, že by se
mohla nějak uplatnit v současných
sociálních a politických poměrech, ale
dávám přednost přirozenosti. Nepři-
způsobuji se aktuální situaci. Nepíšu
alegorická díla, ale pokud si čtenář z mé
práce pro sebe vyvodí určitý závěr, pak
tím lépe.

Pokud dostanete příležitost rozšířit
svou sérii do dalších médií,  preferoval
byste nějaké úpravy? 

Se sérií Rivers of London jsem byl docela
úspěšný v komiksových úpravách nebo
grafických románech. Sérii jsem dal také 
k dispozici televizi. Ale to je ošidné,
protože výsledek je nejistý a existuje
vysoká pravděpodobnost katastrofy. Uvi-
dím, jak se věci vyvinou.

Děj knih se odehrává na pozadí Lon-
dýna. Jak to podle vás vylepšuje příběh
a jakým způsobem v prostředí skuteč-
ného světa to kompenzuje prvky fan-
tazie?

Pro mě je takové reálné ukotvení velmi
důležité. Jsem typ čtenáře, který je
hluboce zklamaný, pokud děj fantasy
románu je zasazen do fiktivního prostředí.
Ale je to velmi závislé na příběhu, někte-
rému sluší nejednoznačné kulisy, zvláště
pokud mají za cíl vytvořit snový tón. Jiní
autoři se spoléhají na velmi solidní
promyšlené pozadí, ať už imaginární, jako
je City v 87. okrskových románech Eda

Ben Aaronovitch (* 1964) jako
dospělý rychle zjistil, že má talent
pouze pro psaní, a vcelku svižně se
prosadil jako televizní scenárista.
Pracoval pro proslulý anglický
seriál Doctor Who či pro levnou
space operu Jupiter Moon a po-
sléze se pustil i do knižních dobro-
družství proslulého Pána času. 
V devadesátých letech tak publiko-
val romány z řady Doctor Who:
Remembrance of the Daleks,
Transit, The Also People a So Vile 
a Sin. Ve druhé polovině devadesá-
tých let se však jeho literární kariéra
dostala do slepé uličky, která ho
dovedla k zaměstnání v síti knihku-
pectví Waterstones, což se ovšem
ukázalo jako ideální šance začít
psát vlastní příběhy. Vznikla tak
úspěšná série městských fantasy 
s policejním konstáblem Peterem
Grantem
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McBaina, nebo skutečné jako v Londýně v případě londýnských
řek.
Nastavení je jako zápletka a charakter. Něco, co jako spisovatel
musíte mít na očích, ale co by nemělo zasahovat do vědomí
čtenáře. V mainstreamové fikci existuje tendence přirovnávat
automaticky minimalismus k dobré věci, ale to předpokládá, že
vaše publikum sdílí s autorem určité kulturní zázemí. 
V případě mých knih platí, že čím realističtější je nastavení –
včetně policejní práce, ulic a každodenního života mých postav –
tím jednodušší je prodat kouzlo. Ale čím realističtější je prostředí,
tím zábavnější je střet s imaginárními prvky.

Začal jste svou kariéru jako scenárista. Co z této disciplíny
je přenosné do psaní románů, a to jak stylem, tak struktu-
rou? A naopak, jaké svobody knihy přinášejí?

Hlavní dovedností, která se přenáší ze psaní scénářů, je po-
rozumění struktuře, aby se zajistilo napětí mezi očekáváním 
a naplněním. Tyto dovednosti se velmi dobře přenášejí do
románů, i když někdy záměrně prolomíte vzor, aby věci zůstaly
svěží. Próza umožňuje něco, co do scénáře nedostanete.
Například můžete okmžitě vykreslit myšlenky nebo pocity
postavy bez jakékoli zprostředkovatelské techniky. Můžete jen
napsat: „Byl tak rozzlobený, že byl hloupý.” I nejlepší herec bude
potřebovat alespoň 10–15 sekund na vylíčení této reakce, ale 
v próze stačí sekundy dvě. 
Další je okamžité přeskočení nudných událostí v libovolném
bodě scény, aniž byste přerušili nebo narušili ponoření do četby.
Například: Daniel otevřel dveře. „Ahoj,” řekl jsem a po obvyklé
výměně příjemných věcí mě pozval dovnitř na kávu. „Pak tu
budeš kvůli MacGuffinovi,” Vysvětlil jsem mu vše, co se týkalo
profesora. „Bože, to byl dlouhý příběh,” reagoval.

Přináší vám psaní stále jen požitek? 

Psaní je zábava! Pokud vás to nebaví, musíte si položit otázku,
proč to děláte? Nedokážu si představit, že bych tvořil, kdybych to
nenáviděl. Teď bych nepsal Petera, kdyby nebyl stále zábavný 
a tak otravný jako vždycky. 

Máte nějakou metodu, jíž se při psaní řídíte?

Kéž bych mohl říct, že ano. Můj ideál je to, čemu po Grahamu

Greenovi říkám 'The Greene'. Probudíte se, sednete si v devět
ráno a napíšete  500 slov. Pak jdete ven na procházku. Jsem
velmi pomalý spisovatel. Jsem sporadický. Mám výbuchy.
Vstávám brzy, sedám si k počítači a začínám otálet. Než
skončím, je už právě devět. Pak se donutím psát, pokud nebudu
přerušen, až do večera. To by však znamenalo, že se v tom
období odehraje v ději spousta událostí. 

A na závěr. Troufnete si na nějakou radu?

Musíte napsat knihu, kterou chcete. Nemáte na výběr, jakmile
skončíte, vše se uzavře. Nepište, o čem si myslíte, že ostatní
chtějí. 
Nikdo nemá právo na zveřejnění... Vydání knihy je privilegium.
A neexistuje ani právo, aby si lidé kupovali vaše knihy. Čtenáři
vědí, co  chtějí, ale vy ne, můžete potěšit jen sebe. Vaše nejlepší
šance, jak přimět ostatní, aby si přečetli vaši knihu, je, pokud cítí,
že vás psaní baví. Užijte si psaní. Je to důležité.

(Ze zahraničních pramenů)
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Mieko Kawakami
PRSA A VAJÍČKA
Co byste dělali, kdyby vám rodiče jednoho dne řekli, že
nejste jejich syn, že jste byl počat ve zkumavce a donošen
v cizí děloze? Srovnáte se s identitou člověka bez minu-
losti? A co když jste stále mladá, ale už zdaleka ne nej-
mladší žena – bez partnera, bez vidiny rodinného štěstí, 
o mateřství ani nemluvě? A jako na potvoru jste sice
šťastně single, ale také bez chuti na sex a zmítaná nezvla-
datelnou touhou po dítěti… Po celosvětovém úspěchu
románu Prsa a vajíčka se k českým čtenářům dostává
příběh, který vypráví nejen o etických dilematech a roz-
čarováních, rodinných poutech a rozkolech, ale také 
o (ne)porozumění vlastnímu tělu, jeho potřebám a smyslu.
Haruki Murakami o knize řekl: Nikdy nezapomenu na pocit
naprostého úžasu, když jsem dílo poprvé četl.

Přeložila Klára Macúchová

Vázaná, 544 stran, 599 Kč, ISBN: 978-80-207-2030-6, 
EAN: 9788020720306
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Kolik máte oken?

Kdybyste o někom chtěli vědět, jestli byl chudý, nejrychlejší způsob, jak
to zjistit, je zeptat se, kolik oken měl dům, ve kterém vyrůstal. Jídlo nebo
oblečení o tom v žádném případě nic nevypovídá. Míra chudoby se
pozná jedině z počtu oken, a když vám někdo řekne, že doma okna
neměli – je to jasné, víc vědět nemusíte. Prostě čím méně oken, tím větší
chudoba.
Už nevím, komu jsem tohle kdysi vykládala, ale pamatuju si, jak se do
mě ta osoba pustila. „Ale prosím tě, co když má někdo jediné okno, zato
ale obrovské a s výhledem do zahrady? 
To jsi nikdy neviděla ta krásná velká okna? Ta přece v žádném případě
nic o chudobě nevypovídají.“
Mě to ale ani v nejmenším nepřesvědčilo. Tohle je totiž přesně argumen-
tace lidí, kteří nemají nejmenší představu o tom, co to chudoba je. Prý
okno do zahrady. Obrovské okno. Nebo zahrada, to má být co? A co jako
znamená nádherné okno?
Obyvatelé chudého světa vůbec nemají představu o tom, co je obrovské
nebo nádherné okno. Pro ně je okno jedna matná skleněná deska,
schovaná za přecpanou policí z překližky. A v životě ji neviděli otevřenou.
Nebo špinavý pravoúhlý rámeček v kuchyni hned vedle ventilátoru, co se
nikdy netočil, protože celý zatuhl, jak byl zalepený olejem.
O chudobě prostě můžou mluvit jenom ti lidé, co ji poznali sami na vlastní
kůži, jen oni skutečně vědí, o čem je řeč. Ti, kdo jsou chudí právě teď,
nebo ti, co dřeli bídu s nouzí v minulosti. Na mě se vztahuje obojí. Chudá
jsem byla od narození a chudá jsem i teď, prostě pořád.
Vlak na lince Jamanote byl nezvykle prázdný na to, že byly letní prázd-
niny. Všichni cestující seděli zamlkle na svých místech, někteří byli
začtení do nějaké knihy, jiní civěli do mobilů. Přímo naproti mně seděla
malá holčička. To ona mě pravděpodobně přiměla, abych začala
bezděčně přemýšlet nad chudobou. Mohlo jí být tak osm, možná deset
let. Vedle ní seděl z jedné strany mladík se sportovní taškou u nohou 

a z druhé dívka s velkou černou čelenkou. Ta holčička ale cestovala
zjevně bez doprovodu. Byla doslova kost a kůže. Navíc měla na rukou
těžko přehlédnutelné bílé skvrny – vynikaly o to víc, že byla opálená. Ze
šedé kalhotové sukně jí vyčnívaly nohy stejně hubené jako paže, které jí
trčely z bleděmodrého tílka. Rty měla pevně sevřené, ramena strnulá,
vypadala poněkud nervózně a já jsem si při pohledu na ni vzpomněla na
svoje vlastní dětství. A to mě přivedlo k úvahám, jak poznat chudobu.
Prohlížela jsem si její bleděmodré, u krku vytahané tílko a tenisky. Ty
snad kdysi bývaly bílé, ale teď na nich barva nebyla pro samé fleky 
k rozeznání. Nevím, co bych dělala, kdyby ta dívenka zničehonic otevře-
la ústa a odhalila zuby plné kazů. Mimochodem neměla vůbec žádné
zavazadlo. Žádný batoh, tašku, vak, prostě nic. Jízdenku a peníze nosí
nejspíš po kapsách. Já sice nevím, co si dnešní dívky v tomhle věku
berou na sebe, když se vydávají někam na cestu vlakem, ale že vůbec
nic nemá, mi připadalo trochu zneklidňující.
Jak jsem ji pozorovala, měla jsem nutkání se zvednout, přesunout se
vedle ní a navázat hovor. Na jakékoli téma, jednoduše si povídat. Prostě
jsem měla neodbytný pocit, že s ní musím mluvit, podobně jako když vás
posedne chuť udělat si na nějaké skryté místo do notýsku malinkou
značku, které nebude nikdo rozumět. Jenže o čem bych jí tak měla vy-
kládat? O vlasech? Má vlasy těžké, takové, co se nezatřepou ani ve
větru. O tom bych snad mluvit zvládla. Anebo o těch flecích na kůži? Nic
si z toho nedělej, ty zmizejí, až vyrosteš. Anebo koneckonců o oknech? 
My jsme doma neměli jediné okno, které by bylo vidět zvenku, vy máte
okna?
Podívala jsem se na hodinky, bylo přesně dvanáct. Vlak jel, jako by se
musel prokousávat mrtvolným vedrem vrcholného léta. Do toho se ozva-
lo přidušené hlášení: Příští stanice Kanda. 
Vlak dojel do stanice, dveře se s omrzelým zavrzáním otevřely a dovnitř
nastoupil stařec tak opilý, že sotva stál na nohou, ačkoli bylo pravé
poledne. Divže se nesvalil na zem. Několik pasažérů se od něj
instinktivně odtáhlo a on si něco tiše zamručel pod fousy. Ze šedivé brad-
ky, zacuchané jako rozpadlá ocelová drátěnka, mu visely vousy až na
hruď umolousaného pracovního úboru. V jedné ruce držel pomačkanou
igelitku z nějaké večerky, druhou se snažil chytit poutka na držení, ale
ztratil přitom rovnováhu a zavrávoral. Dveře se zavřely, vlak se rozjel, 
a když jsem se podívala před sebe, dívenka už tam neseděla.
Dojela jsem do stanice Tokio a vyšla turniketem ven. Na nádraží byla tak
neuvěřitelná tlačenice, že jsem se sotva pohybovala. Kam všichni
spěchali? Tohle už ani nevypadalo na normální dav lidí, ale spíš jako
nějaký prapodivný závod. Připadalo mi, že jsem jediná, kdo nezná
pravidla, a padl na mě pocit naprosté bezmoci. Pevně jsem stiskla ucha
velké tašky a zhluboka jsem vydechla.
Už je to deset let, co jsem se přestěhovala do Tokia. Bylo mi tehdy
čerstvých dvacet. Letní den, kdy jsem přijela na tokijské nádraží, vypadal
úplně stejně jako ten dnešní, taky se ze mě řinul pot, že jsem ho ani
nestačila utírat. Přicestovala jsem s batohem, který jsem si koupila 
v bazaru ještě na střední škole. Byl nesmyslně velký a robustní, ale já po
něm dlouho pokukovala, musela jsem ho mít – dodnes je to můj oblíbený
batoh a často ho používám. A do něj jsem si tehdy nacpala deset
oblíbených knih, místo abych je poslala s ostatními věcmi předem, jak se 
to normálně při stěhování dělá. No magor. Když já se od nich nehodlala
hnout ani na vteřinu, a tak jsem je dovlekla až do Tokia na vlastních
zádech.
To bylo před deseti lety. Teď je rok 2008, je mi třicet a zřejmě vůbec
neodpovídám představě, jakou jsem o sobě měla, když mi bylo dvacet.
Moje texty pořád nikdo nečte (jsou na webu, na který se nikdo nedívá, 
a na blog, kam občas hodím pár řádků, kliknou maximálně dva lidi, když
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je dobrý den), a že by je někdo vydal v tištěné formě, to už vůbec
nehrozí. Kamarády nemám prakticky žádné. Bydlím pořád v domě s kři-
vou střechou, s oprýskanými zdmi, na které svítí příliš silné západní
slunce, a život trávím v práci na plný úvazek za sto tisíc jenů měsíčně.
Pořád dokolečka píšu a píšu, aniž bych tušila, jestli s tím vůbec nějak
prorazím. Můj život vypadá jako zaprášená police ve starém knihku-
pectví, v níž jsou knihy po generace pořád na stejném místě. Za těch
deset let se změnilo leda tak moje tělo; je utahané, o dekádu starší, ale
to je tak všechno. Znovu jsem se podívala na hodinky, bylo čtvrt na
jednu. Dorazila jsem na místo srazu o čtvrt hodiny dřív. Opřela jsem se
o chladivý masivní kamenný sloup a zírala jsem na lidi, proudící všemi
směry. Ve změti různých hlasů jsem se zaměřila na rodinu se spoustou
velkých zavazadel, která přeběhla s velkým kraválem zleva doprava.
Pak jsem sledovala jinou rodinku, matku, která pevně držela malého
syna za ruku. Klukovi se u zadku houpala velká lahev s vodou. Někde
řvalo mimino a kolem mě chvatně prošel mladý pár. Oba dva namalo-
vaní, oba cenili velké zuby.
Vytáhla jsem z tašky telefon, abych si zkontrolovala, jestli mi Makiko
nevolala nebo jestli mi od ní nepřišel mail. Pokud v Ósace nastoupily do
šinkansenu podle plánu, a to určitě nastoupily, měly by dorazit za pět
minut na tokijské nádraží. Byly jsme domluvené, že se setkáme u se-
verního východu linky Marunouči. Makiko jsem s předstihem poslala
mapku a všechno jí vysvětlila, teď mě ale přesto přepadla trochu nervozi-
ta a pro jistotu jsem si ještě zkontrolovala dnešní datum: 20. srpna. To
sedí. Máme se sejít dnes, 20. srpna v půl jedné u severního východu
Marunouči na tokijském nádraží.

Midoriko
Dnes jsem přišla na to, proč slovo vajíčko, teda přesně vaječná
buňka obsahuje znak pro dítě. Důvod je jednoduchý: znak dítěte je
ve slovu spermie, a aby psaní těch dvou výrazů sladili, přidali ho 
i ke slovu vajíčko. To je celá záhada a taky můj dnešní největší
objev. Několikrát jsem zašla do školní knihovny, ale tam se jednomu
zamotá hlava, než se prokouše celým procesem, aby mu vůbec
něco půjčili. A vůbec, stejně tam pořádně nic nemají, výběr na nic.
Navíc je to tam stísněné a tmavé a ještě k tomu vám tam každý
kouká pod ruce, aby zjistil, jakou knihu čtete, to aby se s ní člověk
pořád schovával. V poslední době chodím radši do pořádné kni-
hovny. Tam aspoň mají počítače. A vůbec, škola mě unavuje. Je
debilní. Všechno je tam debilní. I když uznávám, že je debilní psát,
že je něco debilní. Na druhou stranu musím uznat, že to ve škole
alespoň tak nějak v klidu uplyne, to doma ani náhodou. Jak dva
různé světy. Aspoň že psaní se dá provozovat kdekoli, stačí mít
tužku a papír a můžeš jednoduše psát. Cokoli. To je náhodou moc
fajn. Přemýšlela jsem, jak bych mohla nejlíp vyjádřit, že něco ne-
snáším. Znechucení se může psát dvěma různými znaky, ale ten
jeden působí fakt odporně, na tom by se snad dalo znechucení
trénovat. Odpornost, protivnost, znechucení.

Makiko, ta, co za mnou dneska přijede z Ósaky, je moje o devět let starší
sestra. Je jí třicet devět, má dceru Midoriko a té bude zanedlouho
dvanáct. Makiko ji porodila v sedmadvaceti a vychovává ji sama.
Mně bylo osmnáct, když se Midoriko narodila. Bydlely jsme několik let
společně v jednom bytě v Ósace. Makiko se s manželem rozešla, ještě
než se Midoriko narodila, a získat práci jako svobodná matka nebylo
vůbec jednoduché, proto potřebovala pomoc s domácností. Taky z fi-
nančních důvodů bylo výhodnější bydlet ve třech. Midoriko vlastního
otce nikdy neviděla, alespoň se ke mně nedostalo, že by se s ním kdy

setkala. Vyrůstala, aniž by o svém otci cokoli věděla. Dodneška neznám
důvod, proč se Makiko se svým manželem rozešla. Vzpomínám si jen,
že o něm a o rozvodu tehdy často mluvila. Taky si pamatuju, jak mi to
připadalo hrozné, ale co konkrétně, to už nevím. Makičin bývalý manžel
se narodil v Tokiu a tam také vyrůstal. Do Ósaky přijel za prací a s Ma-
kiko se seznámil nedlouho potom, co se přistěhoval. 
Ona velmi brzy nato otěhotněla a v tom byl možná ten hlavní problém.
Ještě si matně vybavuju, že mluvil standardní tokijskou japonštinou,
jakou v Ósace nikdo nepoužívá, a Makiko oslovoval „hele“.
Jako děti jsme původně bydleli s matkou a s otcem ve druhém patře
malého domku. V přízemí byla hospoda, my jsme měli všeho všudy dva
stísněné průchozí pokojíčky, jeden měl šest a půl, druhý deset metrů
čtverečných. Zato ale stačilo pár minut chůze a byli jsme u moře. Ty řady
olovnatě tmavých vln, které narážely do šedivého mola a s burácením se
o něj rozbíjely, jsem dokázala pozorovat věčně.
Naše město bylo poznamenané otisky divokých vln, vlhkost přílivů jím
prosakovala do nejzazších koutů. A když přišla noc, do ulic se vyvalily
davy uřvaných opilců. Často jsem je vídala krčit se u cesty nebo ve stínu
domů, hádky a rvačky tam byly na denním pořádku. Jednou mi dokonce
přímo před nosem přistálo kolo, kterým někdo mrštil. Všude toulaví psi,
feny vrhaly jako na běžícím pásu, štěňata rostla a feny vrhaly dál a ne-
chávaly po sobě nová a nová toulavá psiska. A v tomhle městečku jsme
pár let žili. A pak, někdy v době, kdy jsem začala chodit do základní školy,
můj otec zmizel neznámo kam, a tak jsme se s mámou nastěhovaly do
obecního bytu k babičce a tam jsme spolu bydlely všechny čtyři.
Otec s námi nežil ani celých sedm let. Už jako dítě jsem vnímala, jak je
malý, a k tomu navíc hubený, měl postavu úplně jako nějaký školáček. 
V životě nepracoval, celé dny se jen válel, ráno, večer, pořád.
Komi, babička z matčiny strany, našeho otce nenáviděla za to, jaké
působil její dceři trápení, a tajně mu přezdívala Pahrbek. Otec měl na
sobě pořád jedno a to samé zažloutlé záplatované tílko, rozvaloval se 
v zadní místnosti na futonu, který se v životě nestlal, a od svítání do
soumraku čuměl na televizi. Vedle polštáře se mu hromadily bulvární
časopisy a prázdné plechovky, které používal místo popelníku. Celý byt
neustále čpěl cigaretovým kouřem. Otec byl líný měnit v posteli polohu,
to ho obtěžovalo natolik, že když se chtěl podívat za sebe, použil raději
malé zrcátko, než by se nadzvedl. Výjimečně dokázal i zažertovat, když
byl v dobrém rozpoložení, ale jinak v podstatě skoro nepromluvil a nepa-
matuju si, že by si s námi kdy hrál nebo nás vzal někam ven. Někdy mu
něco přeletělo přes nos, to jsme mohly třeba spát nebo se dívat na tele-
vizi a on nám začal zčistajasna nadávat. Hlavně když pil, dostával zách-
vaty vzteku a bil mámu, a jak ho to popadlo, vymyslel si nějaký důvod 
a začal mlátit i mě a Makiko, takže jsme se všechny našeho mrňavého
otce hrozně bály.
Až jednoho dne jsem se vrátila ze školy a otec byl pryč. Náš byt se tím
nijak nezměnil, pořád to byly ty stísněné tmavé místnosti, ve všem všudy
stejné i s tím prádlem na jedné hromadě, ale už jen tím, že z nich zmizel
otec, působilo tam všechno úplně jinak. Zhluboka jsem se nadechla 
a přesunula se doprostřed jednoho pokoje. Opatrně jsem promluvila.
Nejprve jsem jen šeptala, jako bych si chtěla zkontrolovat stav hrdla, 
a pak teprve jsem se vší odhodlaností začala soukat až ze dna břicha
slova, která nedávala žádný smysl, plácala jsem, co mi slina přinesla na
jazyk. Nikdo tam nebyl. Nikdo nic nenamítal. Začala jsem poskakovat
sem tam jako smyslů zbavená. 
Bezmyšlenkovitě jsem máchala rukama, vykopávala nohama a připada-
lo mi, že čím víc se tak nazdařbůh pohybuju, tím víc ve mně roste jakási
vnitřní síla. Prach na televizi, ve dřezu špinavé nádobí, dveře polepené
samolepkami a zárubně se zářezy označujícími naši výšku. Všechny ty
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všední věci, které jsem měla dennodenně na očích, začaly najednou
zářit, jako by je někdo zasypal kouzelným zlatým prachem.
To se ale zakrátko změnilo a mou euforii vystřídala sklíčenost. Napadlo
mě, že nemůže trvat dlouho a život se brzy zase vrátí do starých kolejí.
Bylo sice nezvyklé, že otec není doma, ale určitě šel jen vyřídit nějakou
záležitost a za chvíli se vrátí. Odložila jsem školní brašnu a s povzde-
chem si v pokoji sedla jako vždy do kouta.
Otec se ale nevrátil. Nepřišel domů následující den ani ten další.
Netrvalo dlouho a u našich dveří se začali objevovat různí pánové, ale
matka je pokaždé poslala pryč. Později jsme musely předstírat, že
nejsme doma, ale stejně jsme vždycky ráno před vchodem nacházely
poházené cigaretové nedopalky. To se nějaký čas opakovalo. Otcův
futon zůstal rozestlaný v pokoji na zemi asi měsíc, až ho matka jednoho
dne odtáhla. Popadla ho celý, tak jak byl, dala do toho veškerou sílu 
a nacpala ho do koupelny. Koupelnu jsme tak jako tak nepoužívaly, pro-
tože tam byla rozbitá karma. V tom zatuchlém, plesnivém, stísněném
prostoru ještě víc vyniklo, jak je otcův futon nasáklý jeho potem, mastno-
tou a cigaretovým smradem. Byl neuvěřitelně zažloutlý a hnusný. 
Máma na něj chvíli zírala, pak zařvala a vší silou ho příšerně nakopla.
Zhruba po měsíci přišla jednou o půlnoci k našim postýlkám a se zoufa-
lým výrazem nás vzbudila. „Vzbuďte se, vstávejte!“ Naložila nás do
taxíku a odvezla nás pryč. To bylo naposledy, co jsme ten dům viděly.
Absolutně jsem nechápala, co se děje, proč musíme prchat, kam
jedeme, navíc za hluboké noci. Uplynula dlouhá doba, než jsem se 
v taxíku odvážila mámy opatrně zeptat, co se děje, jenomže mluvit o otci,
to už bylo v podstatě tabu, takže jsem z matky stejně žádnou odpověď
nedostala. Vůbec jsem nerozuměla, proč ujíždíme tou tmou, a připadalo
mi, jako bychom jely celou věčnost. Ale noční jízda nakonec přece jen
skončila a dorazily jsme k domu mé milované bábi Komi, který stál na
druhém okraji města, vzdálený sotva hodinu vlakem.
Cestou v taxíku se mi udělalo špatně. Máma vysypala svoji taštičku na
kosmetiku, abych se do ní mohla vyzvracet, ale mně toho ze žaludku
stejně moc nevyšlo. Rukou jsem si utřela kapající sliny smíchané se
žaludečními šťávami. Máma mi masírovala záda a já přitom celou dobu
myslela na svou školní brašnu. Měla jsem v ní připravené učebnice na
úterní rozvrh. 
Sešity. Samolepky. Úplně na dně notýsek, ve kterém jsem měla scho-
vaný obrázek hradu, co jsem kreslila několik dní. Dokončila jsem ho
včera večer. V boční kapse harmoniku. Po straně zavěšený sáček na
obědy. Nový penál a v něm oblíbené tužky, fixy, voňavou kuličku a maza-
cí gumu. Čepici z lesklého žerzeje. Tu tašku jsem měla ráda. Na noc
vždycky před spaním jsem si ji ukládala vedle polštáře, a když jsem šla
ven, pečlivě jsem si utáhla ramenní popruhy. Hlídala jsem si ji pořád jako
oko v hlavě. Představovala pro mě můj soukromý pokojíček, který 
jsem mohla nosit neustále u sebe.
A tu jsem nechala doma, když jsme
utíkaly. Ujížděly jsme pryč tmou a já
jsem s sebou neměla ani svou oblíbe-
nou bílou mikinu, ani panenku, ani
knížky, ani svou misku. Bylo mi jasné,
že už se do toho domu nikdy nevrá-
tíme, a trápilo mě, že svou školní
brašnu už na zádech nikdy neponesu,
nebudu moct pečlivě položit penál na
roh stolu s ohřívadlem, otevřít sešit 
a psát, ani si tam nebudu moct ořezat
tužku a už nikdy se nebudu moct opřít
o tu drsnou zeď a číst si. Měla jsem 

z toho strašně divný pocit. Jako by mi ochrnula část mozku, byla jsem
jako zpitomělá, ruce a nohy úplně bezvládné. Trochu jsem pochybovala,
jestli jsem to opravdu já. Za normálních okolností bych se přece ráno
probudila a šla do školy, prožila bych obyčejný den. Vždyť je to jen chvil-
ka, co se mi ještě ve starém bytě chtělo spát, a tak jsem zavřela oči…
Copak bych si vůbec dokázala představit, že během několika hodin
nechám všechno 
za sebou a ujedu za noci s matkou a Makiko taxíkem? A že už se nebudu
moct vrátit?
Zírala jsem ven z okýnka do noční tmy a připadalo mi, že jsem jenom ve
zmateném snu a ve skutečnosti pořád ještě spím zachumlaná doma 
v posteli. Co si ale počnu, až přijde ráno a mně nadobro dojde, že jsem
vážně pryč? Z téhle představy mnou otřásla hrůza a pevně jsem se
přitiskla Makiko k paži. 
Pomalu mě začal přemáhat spánek. Štěrbinou pod ztěžklými víčky jsem
ve tmě sledovala zeleně zářící čísla. Čím dál jsme byly od našeho domu,
tím jich bylo víc.Takto jsme utekly za noci s téměř holýma rukama,
přepadly jsme babičku a nastěhovaly se k ní. Ale ani náš společný život 
ve čtyřech netrval dlouho. Když mi bylo třináct, zemřela máma a dva roky
po ní umřela i bábi Komi.
Tak jsme zůstaly s Makiko samy. Za buddhistickým domácím oltáříkem
jsme našly osmdesát tisíc jenů, které tam bábi Komi schovala, takže
jsme jakžtakž vyžily. Jenže já si z té doby stejně skoro nic nepamatuju.
Když mámě našli karcinom prsu, chodila jsem na nižší střední, babičku
nám vzala rakovina plic hned po ní. Chodila jsem na brigády a bylo toho
na mě moc. Vzpomínám si na atmosféru v továrně, kde jsem pracovala 
na jaře, v létě a pak v zimě, když byly delší prázdniny. Aby mě tam vzali,
nalhala jsem jim, že jsem starší. Pamatuju si na šňůry od páječek, co tam
visely ze stropu, prskání jisker a hory krabicových kartonů. A ze všeho
nejvíc vzpomínám na podnik, kam jsem chodívala už od základky. Malý
bar, který provozoval matčin kamarád. Máma měla přes den několik
částečných úvazků a v noci pracovala u něj. Makiko v tom baru začala
vypomáhat s mytím nádobí už jako středoškolačka a já jsem se k nim
později přidala a pomáhala jsem v kuchyni. Připravovala jsem alko-
holické nápoje a jednoduché občerstvení, zatímco máma tam dělala
společnost opilým hostům. Makiko byla hrozný dříč, nestačilo jí tady mýt
nádobí, vzala ještě jednu brigádu v restauraci na grilované maso
jakiniku. Dostávala tam jen nějakých šest set jenů za hodinu, ale i tak
dokázala za měsíc vydělat až sto dvacet tisíc – v té restauraci se z ní
díky tomu stala taková malá legenda. Pár let po maturitě povýšila na
řádnou zaměstnankyni a pracovala tam na plný úvazek, dokud restau-
race nezkrachovala. Potom otěhotněla, porodila Midoriko a vystřídala
několik míst. Dnes ve svých devětatřiceti pracuje pět dní v týdnu v noč-
ním baru. Žije prakticky stejným životem jako naše matka, která praco-

vala jako samoživitelka do úmoru, až nakonec onemocněla 
a zemřela.
Bylo skoro deset minut po půl jedné,
už tu měly být, ale Makiko 
s Midoriko nikde. Zkoušela jsem Ma-
kiko zavolat, ale nezvedla mi to. Ani
zprávu neposlala. Snad se nikde ne-
ztratily? 
Počkala jsem ještě pět minut a zrov-
na, když jsem jí chtěla znovu zavolat,
cinkla mi příchozí zpráva. Čekáme na
nástupišti, kde jsme vystoupily 
z vlaku, protože nevíme, kam máme
jít. ...
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„Muži se svých privilegií snadno
nevzdají. Mají vymyté mozky:
buďte silní, neplačte “... 
Mieko Kawakami
Tradicionalisté v Japonsku její feministický román nenávidějí, ale Prsa 
a vajíčka se stala velkým bestsellerem. Autorka hovoří o převzetí mužských
privilegií, orientalistických klišé… Dočkala se pocty od nejznámějšího
japonského prozaika Haruki Murakamiho. „Mieko Kawakami je jako strom,
se kterým lze počítat, že dosáhne k nebi, nebo řeka, která teče směrem 
k moři…Neustále roste a vyvíjí se“.
Román působil na mužský svět japonské fikce jako bomba a nastolil těžké
otázky. Jaké jsou možnosti žen, jakmile se stanou matkami? Co je vlastně
přimělo chtít děti? Proč jsou spoutány nepřiměřenými očekáváními svých
těl? Tradicionalisté takovými otázkami pohrdali a odmítali na ně hledat
odpovědi. Shintaro Ishihara, tehdejší guvernér Tokia a sám bývalý
romanopisec, je nazval „nepříjemnými  a netolerovatelnými“. Kritika jedno-
ho z propagátorů konzervativní japonské politiky však nezabránila tomu,
aby se románu prodalo 250 000 výtisků.

Mieko Kawakami je autorkou mezi-
národně nejprodávanějšího románu
Prsa a vejce, pozoruhodné knihy
roku podle New York Times a jedné
z deseti nejlepších knih TIME roku
2020. 
Kawakami se narodila v Osace,
debutovala jako básnířka v roce
2006 a v roce 2007 vydala první
novelu Moje ego, mé zuby a svět
(My Ego, My Teeth, and the World).
Byla za ni oceněna Cenou
Tsubouchi Shoyo pro mladé začí-
nající spisovatele.
V roce 2016 byla vybrána jako
Granta Best of Young Japanese
Novelist.
Žije v Tokiu.
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Román Prsa a vajíčka, je debatou o hodnotě samotného života 
a o tom, zda je sobecké nebo nesobecké přinést světu nový život.
Je to příběh o Japonsku, ale nyní, když se dočkal překladů do cizích
jazyků dostal nový rozměr. Jste si toho vědoma? 

Myslím, že pro mnoho zahraničních čtenářů je japonská kultura záhad-
ná. Existuje obraz Japonců, kteří jsou bohatí, ale také depresivní. Je
zřejmé, že to nemusí být nutně pravda. Chtěla jsem vytvořit příběhy 
o lidech a životech mimo tuto normu, o lidech, kteří byli vážně poškozeni
strukturou společnosti. I když nejsem schopna úplně věrně interpretovat
jejich příběhy, myslím si, že i tento můj pokus nastolí důležité filozofické
otázky.  Proč jsme se narodili? Proč je život tak bolestivý? Co je vlastně
svět kolem nás? Kdyby čtenáři při čtení mé knihy začali přemýšlet o ži-
votech ostatních, které neznají, a dokonce čelí sobě a svým vlastním
životům, byla bych šťastná.

Román Prsa a vajíčka zabydlují různé postavy s jedinečnými hlasy.
Jak jste je vytvořila? 

Ráda experimentuji s různými styly a technikami, ale především se
zaměřuji na vytváření rytmu a pocitu polyfonie. Jaká slova lidé používají,
o čem mluví? Jaký je jejich rytmus? Všechny tyto věci hodně odrážejí
osobnost a pozadí postavy. Kniha Prsa a vajíčka má hodně osackého
dialektu, který působí silným a výrazným dojmem, téměř natolik, aby se
čtenář cítil divně. Samozřejmě to vyžaduje úsilí překladatele, aby
vyjádřil, jaký je ten dialekt v jeho jazyce, ale v japonštině se snažím, aby
lidé při čtení cítili,  jaké to bylo narodit se a vyrůstat v Osace.

Hrdinka románu Natsuko hodně přemýšlí o konceptu krásy. Je
krása člověka stejným typem krásy, jaký lze najít ve větě? Snažíte
se psát krásné věty?

Ať už je to krása psaní, přírodní krása nebo krása definovaná spo-
lečenskými normami, všechno mě zajímá. Nemyslím si, že krása existuje
v románu samotném, ale spíše v tom, čeho se román snaží výrazně
dosáhnout. V tomto smyslu si při psaní svých knih velmi dobře uvě-
domuji podstatu krásy. Při psaní se snažím zachytit světlo a scenérii je-
diného okamžiku.

Postavy v románu Prsa 
a vajíčka mají kvůli svému tělu
pocit nepohodlí. Už jste se tak
cítila? Jak rostete do své
vlastní kůže?

Když jsem byla mladší, opravdu
jsem se cítila ve svém těle
nepříjemně. Vztah mezi myslí 
a tělem je odedávna prvořadým
filozofickým zájmem. 
I když se svléknete, nemůžete
se zbavit svého těla. Vždy mi
připadalo divné přemýšlet o tom,
jak se mi někdy ruce a nohy
promění v prach a zmizí. Těla
žen jsou také extrémně sexuali-
zovaná a hlídaná. Lidé nemají
jinou možnost, než nadále sle-
dovat, jak se naše těla mění, jak
stárneme, a když se to stane,
nemyslím si, že tělesné nepo-

hodlí zmizí. Nepohodlí však nemusí být nepříjemné. Pokud můžete
potvrdit své nepohodlí a změny, které se odehrávají ve vašem těle,
můžete se jen ujistit, že vaše tělo patří vám. Můžete to respektovat.
Fikce nemusí být realistická, ale stále má moc poukázat na nové
možnosti pro náš život.

Odkud čerpáte nápady pro své knihy? Berete inspiraci ze svého
každodenního života?

Jsem ohromena vším kolem sebe. Moje vzpomínky jsou velkým zdrojem
nápadů. Někdy dokážu vizualizovat celý příběh z fráze, která se mi
objeví v mysli. Příběh se postupně vyjasňuje a pak jej mohu napsat.
Všechno v mém životě se tedy stává inspirací pro mé psaní.

Máte i hudební nadání. Posloucháte hudbu, když píšete? A jaký je
podle vás vztah hudby a literatury?

Někdy při psaní hudbu poslouchám, a někdy ne, ale když to udělám,
vždy to vytváří skvělé prostředí. Myslím, že literatura a hudba jsou úzce
spjaty. Úžasné umění všech oborů má sílu přenést čtenáře, diváka nebo
posluchače na nové místo. 

A jaký je vztah mezi literaturou a pamětí?

Paměť se zdá být stejně důležitá jako život sám. Nikdy nemůžete vnímat
přítomnost v přesně stejném okamžiku, v jakém se to děje, takže když
budujete svou identitu, neustále přistupujete k paměti. Ale je nemožné
uchovat každou minutu a každou sekundu, archivovat každý zážitek na
stejné úrovni nebo ve stejné kapacitě. Proto potřebujeme slova, aby-
chom vyprávěli a předávali vzpomínky. Ale slova také vytvářejí mezery.
Existuje tolik vzpomínek, kolik je lidí, takže neexistuje jediná správná
interpretace konkrétní události. Proto potřebujeme mnoho různých hlasů
a zkušeností k vytvoření dokonalejšího obrazu světa. Literatura v tomto
smyslu stojí vedle paměti. Máme tendenci psát z naší vlastní perspek-
tivy, a proto je téměř nemožné vytvořit definitivní verzi. Ale bez ohledu na
naše možnosti píšeme všichni nějakým způsobem s podobným vztahem
k paměti. Ať už píšeme o současnosti nebo o budoucnosti, paměť je
vždy zdrojem a působí jako lešení, na kterém stojíme. Když tedy dojde
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k něčemu obrovskému, například k přírodní katastrofě, lidé současně
myslí na jednu věc. Paměť při těchto příležitostech funguje mimořádným
způsobem.

Říkáte tedy, že existují osobní vzpomínky a vzpomínky, které jsou
nějakým způsobem sdíleny s ostatními?

Ano, máme kapacitu zachytit oba typy vzpomínek, aniž by došlo ke
zmatení. A snažíme se spojit vzpomínky prostřednictvím fotografie, žur-
nalistiky, zvuku atd., Ale můžeme vytvořit pouze segmenty celku. Je
nemožné uchovat věci v jejich původní velikosti. Proto věřím, že neseme
obrovskou odpovědnost za výběr určitých obrázků nebo slov.

Povězte nám o některých tématech současného ženství (svobodné
mateřství, kosmetická chirurgie a neplodnost), kterým jste se
věnovala  prostřednictvím svých tří ženských postav v románu Prsa
a vajíčka? 

Lidé někdy nazývají Prsa a vajíčka „feministickým“ románem, ale mám
pocit, že jsem celou knihu napsala o problémech, které ovlivňují 
v současném Japonsku všechny – nejen ženy. Je to víc než o sou-
časném ženství; příběhem prochází témata jako třídní stratifikace, chu-
doba, reprodukční etika a antinatalismus.
Ženy jsou zjevně lidé, stejně jako muži. Ženy však po staletí čelily
diskriminaci a sociálnímu vyloučení jen kvůli svému pohlaví. Když začne-
te vážně psát o této realitě, utrpení a překonávání, feminismus je něco,
do čeho se přirozeně dostanete. Musíte tím projít, když mluvíte o plné
lidské zkušenosti. Feminismus je v zásadě lidský problém.

Měnil se nějak váš pohled na feminismus?

Když jsem začínala, feminismus byl pro mě identický s obrazem „hyste-
rické staré ženy v televizi ...“ Ale jak stárnu, začínám víc vnímat i pohled
mužů, kteří se snaží porozumět ženským tělům. Ale často mají zkreslený
pohled. Například nezažijí těhotenství nebo postnatální depresi. Boj 
s patriarchátem může být v mnoha ohledech vyčerpávající a začíná
doma. 

Vaším hlavním literárním zájmem je život žen, jejím druhým jsou
děti. Popisujete dětství jako „peklo“... 

Děti se často stávají oběťmi bojujících, nešťastných rodičů, jejich
osamělých zpovědních hlasů rezonujících po celou dobu. Snažím se
psát z pohledu dítěte – jak vidí svět. Přijít na to, že jsi naživu, je obrovský
šok. Jednoho dne jsme uvrženi do života bez varování. A v určitém
okamžiku každý z nás zemře. Je velmi těžké to pochopit. Často mluvíme
o tom, že smrt je absolutní, ale nemohu si pomoci, myslím si, že to, že
se narodíme, není o nic méně konečné.
Mateřství jen prohlubuje tajemství v jádru naší existence. V tvorbě jiného
člověka je krása a násilí. Vytváříš život, ale víš, že skončí smrtí. Když
sleduji, jak vyrůstá můj syn, když ho vidím ve spánku a přemýšlím o jeho
budoucnosti, pokud onemocní a musí projít bolestí, uvědomím si, že
jsem osoba, která vlastně začala jeho život, a bylo to jen díky mé touze.

Jaké jsou představy a stereotypy o mateřství, které kniha řeší a
doufá, že prolomí?

Jako občan mám své osobní názory, ale romány jsou vyprávěním, nikoli
názorovou konfrontací. Pokud tato kniha nese nějaké poselství, pak jen
chci, aby lidé, kteří se zapojili do vyprávění, viděli problémy jako své
vlastní a přemýšleli o tom, co si přečetli.
Chci také změnit vnímání japonské literatury. Je frustrující sledovat, jak

mnoho médií a čte-
nářů v zahraničí
pojímá japonskou
literaturu jen jako
rozšíření orientalis-
mu a japonské
spisovatele jako
„milé malé sou-
sedy s hlavami
plných divných,
nepředvídatelných
věcí. Prsa a va-
jíčka se do tako-
vého schématu ani
zdaleka nehodí.

Existují nějaké
znepokojivé tren-
dy, kterých jste si
všimla v souvislosti s porušováním práv žen kvůli pandemii?

Když byly školy zavřeny, ženy se musely ještě více snažit zvládnout věci
doma a uspokojit potřeby svých dětí. Pandemie zasáhla nejvíce pracov-
níky na přechodný pracovní poměr, a těch je většina mezi ženami.
Značný počet jich je také ve zdravotnictví.

Charakterizovala byste japonskou společnost jako konzervativní,
pokud jde o ženy a sex?

Japonská společnost se opravdu snaží být konzervativní, bez ohledu na
to, jaké jsou vaše individuální názory. Vždy existuje představa o tom, jak
by „věci měly být“ – co máte na sobě a jak jednáte a jak mluvíte – a lidé
začnou tyto standardy internalizovat už v mladém věku.
To je prostředí, ve kterém Japonci vyrůstají, a existuje tolik připomínek,
jak silně v tomto kontextu nadále fungují staré genderové role.

Jak jsou v Japonsku vnímány svobodné ženy? 

Myslím, že je tu velká generační propast. Mladí lidé stále méně preferují
myšlenku manželství. Nevěřili byste, co řekli někteří staří muži působící
v politice: že ženy musí mít alespoň tři děti. To jsou lidé, kteří vedou zemi.
Realita je však taková, že vdávat se a mít děti už není „samozřejmostí“,
jakou bývala. Tento postup už nemůžete považovat za samozřejmost.
Mladí lidé nemají práci ani peníze – rozdíly ve společnosti se stále
zvětšují.

Považujete japonskou společnost za mužskou a patriarchální?
Jaký byl dopad ekonomického růstu na život žen, pracujících 
i nepracujících?

Je to rozhodně společnost zaměřená na muže. Japonsko stále používá
tradiční systém rodinných registrů, který okrádá ženy o jejich příjmení,
když se vdají. Ženy si v drogerii nemohou ani koupit antikoncepční
pilulky, ženám prostě chybí základní práva.
Myslím si však, že média pomohla osvětlit tyto problémy; vnímání lidí se
pomalu mění. Ale je prakticky nemožné počítat s tím, že se změní muži
starší generace. Prostě nevědí, v čem jsou problémy. Chtějí jen nadále
těžit z výhod vlastních zájmů, které tak dlouho měli. Jediné, co můžeme
udělat, je doufat, že atmosféru ve společnosti zlepší kvalitnější vzdělání.

(Ze zahraničních pramenů)
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Edward N. Luttwak
STÁTNÍ PŘEVRAT
Praktická příručka
Kniha vyšla poprvé v roce 1968 a způsobila senzaci, pro-
tože krok po kroku vysvětlovala čtenářům, jak svrhnout
vládu. Autoritářské režimy celého světa začaly v reakci
na šíření knihy uvádět v chod preventivní opatření, která
by zabránila popisovaným strategiím státního převratu. 
V roce 2016 vydal autor druhou, přepracovanou verzi,
aktualizovanou pro 21. století. Uvažuje v ní například 
o zranitelnosti i těch nejstabilnějších demokracií západ-
ního střihu v období delší ekonomické krize.
V uplynulém půlstoletí se svět sice dramaticky změnil,
ale podstata státního převratu zůstala stejná. Luttwak
čtenáře provází jeho fázemi, od plánování až po popře-
vratové přísliby pokroku a stability. Masová podpora oby-
vatel není podmínkou, stačí pasivní přijetí. Proto musí
být převrat pokud možno nenásilný. V dokonalém prove-
dení je rychlý a neteče při něm žádná krev. Krvavé
převraty nejsou skoro nikdy úspěšné, a úplně selžou,

pokud se jejich následkem rozpoutá drastická občanská válka.
Kultovní kniha, jež se řadí mezi klasické učebnice politologie, analyzuje vojenské, sociální i kul-
turní podmínky, které pokusy o státní převrat umožňují. Zároveň přináší důležité úvahy a fakta 
o povaze a budování politické moci. Pro české vydání, přeložené Martinem Pokorným, autor napsal
nové úvodní slovo, v němž vzpomíná na vpád okupačních vojsk v roce 1968, který v Praze na vlastní
oči sledoval.
Přeložil Martin Pokorný
Vázaná 272 stran, 298 Kč, ISBN: 978-80-907771-3-2, EAN: 9788090777132

https://www.emaraton.cz/statni-prevrat-prakticka-prirucka/Zakoupit můžete zde

Ukázka z knihy a více o autorovi na dalších stranách 
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1. CO JE TO STÁTNÍ   
PŘEVRAT?

Mrzí mne, že éru míru zahájím státním
převratem, o jakém jsem

uvažoval.
— Vévoda z Wellingtonu, 1811

… nezbývala jiná cesta k záchraně než
zásah mé armády…

— Konstantinos Kollias, 
21. dubna 1967, Athény

Přestože se termínu „státní převrat“
(coup d’état) užívá více než tři sta let,
sama proveditelnost převratu vyplývá 
z poměrně nedávno uskutečněných
změn, totiž z rozmachu moderního státu,
vybaveného profesionálním byrokratick-
ým aparátem a stálým vojskem. Moc
moderního státu z valné části závisí na
této permanentní mašinerii, která díky
svým archivům, složkám, záznamům 
a funkcionářům dokáže podrobně sle-
dovat, a chce-li, také řídit aktivity méně
rozsáhlých organizací a jednotlivců.
„Totalitní“ státy pouze ve větší úplnosti
využívají podrobných a ucelených infor-
mací, které mají k dispozici všechny
státy, ať sebevíc „demokratické“: nástroj
je povětšinou týž, byť se ho užívá odliš-
ně.
Nárůst moderního úředního aparátu
vede ke dvěma důsledkům, které jsou
pro proveditelnost převratu zásadní: jed-
nak k vytyčení zásadního rozdílu mezi
permanentní státní mašinerií a politic-
kým vedením, jednak k tomu, že úřední
aparát – stejně jako většina rozsáhlých
organizací – má svou strukturovanou
hierarchii a jednoznačné linie velení.
Odlišnost úředníka jakožto zaměstnance
státu od panovníkova osobního služeb-
níka je nový fenomén a britský i ame-
rický systém vykazují rezidua dřívějšího
uspořádání.
Význam tohoto posunu tkví v tom, že do-
kud je byrokracie propojena s vedením,
musí mít ilegální uchvácení moci formu
„palácové revoluce“ a v zásadě při něm
jde o manipulaci s osobou panovníka.
Lze ho donutit k přijetí nových cílů nebo
nových poradců, lze ho zabít nebo za-
jmout, ale ať se stane cokoli, palácovou
revoluci lze provádět jedině „zevnitř“ 
a musí ji vykonat „insideři“. Vykonavateli
může být palácová garda, jak k tomu
docházelo ve starověkém Římě nebo 
v šedesátých letech v Etiopii, a pokud je

zaveden dynastický systém, zpravidla
usiluje o vystřídání nežádoucího pa-
novníka snáz ovlivnitelným synem.
Státní převrat je podstatně demokra-
tičtější záležitost. Dá se provést zvenčí
a koná se na onom území mimo okruh
vlády, ale uvnitř státu, které tvoří per-
manentní a profesionální správní
aparát, ozbrojené síly a policie. Cílem
převratu je odtrhnout permanentní
zaměstnance státu od politického
vedení, a to se zpravidla nedaří, pokud
jsou napojeni vazbami politické, etnické
či tradiční loajality.
Čínské císařství i dnešní africké státy
využívají v organizaci vyšších pater
byrokratického aparátu etnická pouta.
Mandžuská dynastie dbala na dodr-
žování tradičních čínských zvyklostí 
a na to, aby na všech úrovních státní
správy zaměstnávala „chanské“ Číňa-
ny; hlavní posty v soudnictví a u vojska
však obsazovala potomky lidí, kteří do
Číny přišli až se zakladateli dynastie.
Podobně i afričtí vládcové na strate-
gické pozice v bezpečnostních služ-
bách zpravidla dosazují příslušníky
vlastního kmene.
Pokud má personální obsazení státní
správy pod kontrolou stranická mašine-
rie – ať už v rámci celkové totalitní nad-
vlády, nebo díky dlouhodobému setrvá-
vání u moci, jako tomu bylo v pová-
lečné Itálii –, jsou do vyšších úředních
funkcí dosazováni političtí spojenci:
zčásti kvůli ochraně režimu, zčásti 
v zájmu toho, aby byla usnesení vlády
naplňována vyhovujícím způsobem. 
V někdejších komunistických zemích
byly samozřejmě všechny významnější
funkce obsazeny stranickými aparát-
číky.
Ukázkou „tradičních vazeb“ je Saúdská
Arábie. Absence moderního „know-
how“ u tradičních kmenových spojenců
královského rodu znamenala, že orga-
nizace dosáhla toho, co se nedalo pro-
vést individuálně. Moderní vojsko, tvo-
řené zhruba stovkou tisíc nespole-
hlivých obyvatel měst, početně
zaostává za přibližně 125 000 přísluš-
níky „bílé armády“ beduínů nebo
přinejmenším nominálně beduínských
stoupenců rodu Saúdů s oficiálním
označením Vlastenecká garda (Haras
al-Wataní) či Národní garda. Součástí
gardy je kmenová milice o počtu asi 
25 000 mužů s označením mechanizo-

Kdo je Edward Luttwak? A proč velmi mocní
lidé platí za jeho rady obrovské částky?
Vojenský stratég, klasický učenec, chovatel
dobytka – a poradce prezidentů, premiérů 
a dalajlamy. 
Luttwak věří, že logika strategie obsahuje
pravdy, které platí pro všechny časy a místa.
Jeho studie a články neunikly pozornosti
akademiků, novinářů, podnikatelů, vojenských
důstojníků a předsedy vlád. Jeho kniha
Strategie: Logika války a míru z roku 1987 je
textem doporučovaným na univerzitách a vo-
jenských akademiích po celém světě. 
Generálové a ministři zahraničí ocenili jeho ofi-
ciální – a neoficiální – poradenskou práci pro
vládu USA. Je známou osobností vládních mi-
nisterstev, stránek předních časopisů a italské
televize.
Jeho práce se však neomezuje pouze na teo-
retické úvahy o vysokých postech. Čtenáři,
kteří se „léčili“ z Luttwakových neintuitivních
provokací na stránkách New York Times, by
mohli být překvapeni, kdyby věděli, že uvažuje
o psaní pro mimoškolní aktivity. Za posledních
třicet let provozoval  vlastní strategické konzul-
tace – šlo o jakousi bezpečnostní agenturu pro
jednoho člověka, která poskytuje na míru šitá
„řešení“ některých dosud velmi neřešitelných
problémů. Například mexický prezident požá-
dal Luttwaka, aby mu pomohl eliminovat
pouliční gang, který zapaloval turistické auto-
busy ve městě Mexicali; Dalajláma s ním
konzultoval vztahy s Čínou, evropské vlády ho
najaly, aby vykořenil agenty Al-Káidy, a ame-
rická armáda jej pověřila aktualizací svého pro-
tipovstaleckého manuálu. Předseda vlády Ka-
zachstánu chce najít způsob, jak odstranit
etnické Rusy z města na jeho severní hranici;
významná asijská vláda po něm chce plán na
výcvik svých nových zpravodajských služeb;
italská chemická společnost chce pomoci 
s urovnáním sporu o azbest s místní komuni-
tou; občanská skupina v Tongě hledá způsob,
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vaná brigáda Imám Muhammad bin
Saúd, posádkou v hlavním městě Rijá-
du; tato jednotka je očividně míněna jako
pojistka proti převratu.
Vazby tohoto druhu mezi politickým
vedením a správním aparátem nejsou
pro moderní stát typické. Vedle výše 
zmíněných případů může také dojít k to-
mu, že je státní správa s vedením mo-
derního státu propojena třídní nebo
etnickou příslušností, ale ať už je povaha
svazku jakákoli, budou příslušná usku-
pení většinou dostatečně početná na to,
aby je spiklenci plánující převrat dokázali
infiltrovat.V přímém důsledku velikosti
byrokratického aparátu a za účelem
toho, aby se dalo dosáhnout alespoň
minimální efektivity, si státní správa musí
svou práci rozdělit na jasně vyhraněné
oblasti kompetence, jež jsou přiděleny
různým ministerstvům či orgánům. 
Každý státní orgán musí mít stanovenou
jasnou velicí strukturu a musí zachová-
vat standardní procedury. Každá infor-
mace a každý příkaz tak vyvolává ste-
reotypizovanou reakci, a pokud příkaz
přijde z odpovídajícího zdroje na náležité
úrovni, pak je vykonán.
V klíčových segmentech státního apará-
tu, tvořených ozbrojenými silami, policií
a bezpečnostními složkami, platí uve-
dené charakteristiky ještě intenzivněji, 
s vyšší mírou disciplíny a rigidity. Státní
aparát je tak do jisté míry „soustrojím“,
jež si za normálního stavu počíná
předvídatelně a automaticky.
Státní převrat využívá této strojovosti: 
v jeho průběhu se pomocístátního
aparátu chopí kontrolních pák a po jeho
uskutečnění spoléhá na to, že hodnota
„pák“ spočívá na strojovém charakteru
státu.Jak uvidíme níže, některé státy
jsou uspořádány natolik dobře, že „stroj“
dokáže díky dostatečné míře sofistiko-
vanosti při provádění příkazů rozlišovat 
s ohledem na určitou stanovenou kon-
cepci toho, co je „patřičné“, a co ne. Tak
tomu je v některých rozvinutých zemích,
a za těchto okolností je provedení pře-
vratu velice obtížné.
V několika málo státech je byrokratický
aparát mimořádně malý, jednoduchý 
a provázaný s vedením natolik těsně, že
se k převratu nehodí; tak tomu je možná
dodnes v bývalých britských protektorá-
tech v jižní Africe, tedy v Botswaně,
Lesothu a Svazijsku. Většina států ale
naštěstí spadá mezi obě uvedené 

krajnosti: stroj pak je velký, ale ne-
sofistikovaný, a je proto vystaven úto-
kům těch, kdo dokážou vyhmátnout
náležité „páky“ a samostatně se jich
chopit.
Mezi nejnápadnější vývojové rysy uply-
nulého století patří ohromný úpadek
obecné politické stability. Počínaje
Francouzskou revolucí je svrhávání
vlád stále častějším jevem. V 19. století
Francie prožila dvě revoluce a dvojí
zhroucení režimu v důsledku vojenské
porážky. Změna režimu uskutečněná 
v roce 1958 byla rafinovanou směsí
obou složek. Lidé po celém světě ná-
sledují francouzský vzor, takže život-
nost režimů klesá, zatímco očekávaná
délka života jednotlivců roste. To ostře
kontrastuje s relativním lpěním na sys-
tému konstituční monarchie, jak bylo
patrné v 19. století. Když si Řekové,
Bulhaři a Rumuni vydobyli osvobození
zpod tureckého koloniálního systému,
okamžitě se odebrali do Německa a za-
čali shánět vhodný panovnický rod. 
U prestižních anglických dodavatelů se
objednávaly koruny, vlajky a další vý-
zdoba, stavěly se královské paláce, 
a kdekoli to bylo možné, nabízely se
nádavkem lovecké zámečky, královské
milenky a místní aristokracie. Oproti
tomu ve 20. století obyvatelstvo pro-
jevovalo, pokud jde o monarchie a je-
jich rekvizity, jasný nezájem; když
Britové Iráčanům laskavě dodali
královskou rodinu se vším všudy,
Iráčané se jí opakovaně pokusili zbavit
a v roce 1958 se jim to konečně zdařilo.
Udržet tempo s vývojem lidových hnutí
se snažily vojenské a další pravicové
síly, jež se s využitím ilegálních metod
zmocňovaly moci a svrhávaly vlád-
noucí režimy.
Odkud se tato křehkost režimů 20. sto-
letí vzala? Je koneckonců paradoxní,
že tato křehkost vzrostla v téže době,
kdy etablované procedury k zajištění
změny vlády naopak získávaly na
flexibilitě. Politolog na to odpoví, že
procedury sice nabyly na flexibilitě,
avšak požadavky na změnu zas nabyly
na síle a celkové tempo nárůstu flexibil-
ity nedrželo krok s nárůstem spole-
čenských a ekonomických tlaků.
Násilných metod se zpravidla užívá
tehdy, pokud jsou legální metody 
k dosažení změny vlády bezúčelné buď
v důsledku jejich přílišné strnulosti – jak

jak vyděsit japonské pytláky delfínů; London
Review of Books ho požádala o článek 
o arménské genocidě atd. 
Na svých „pracovních místech“ vydělává
přibližně 1 milion $ ročně. „Vždy je důležité
dostat zaplaceno," rád trvá na svém. „Chrání
vás to před liberálním problémem dobrých
úmyslů a před tím, aby vás nazývali intriká-
nem."
Luttwak je samozvaný „velký stratég“, který se
živí tím, že šíří své postřehy po celém světě.
Domnívá se, že hlavní principy trhu jsou proti-
kladem k tomu, co nazývá „logikou strategie“,
což obvykle zahrnuje dělat co nejméně efek-
tivní věc, aby bylo možné získat nad svým
nepřítelem převahu jeho zmatením. Pokud má
váš tankový prapor na výběr dobrou silnici
nebo špatnou silnici, vydejte se po špatné silni-
ci, říká Luttwak. Pokud můžete rozdělit své
stíhací letky na dvě letadlové lodě místo jedné,
pak plýtvejte palivem a udělejte to. A pokud se
dva z vašich nepřátel v Sýrii blíží, posaďte se 
a připijte si na štěstí.
Luttwak věří, že logika strategie obsahuje
pravdy, které platí pro všechny časy a místa.
Jeho knihy a články se věnovaly sledování
mezi akademiky, novináři, podnikateli, vojen-
skými důstojníky a předsedy vlád. Kniha
Strategie: Logika války a míru z roku 1987 je
textem používaným na univerzitách a vojen-
ských akademiích po celém světě. Generálové
a ministři zahraničí ocenili jeho oficiální – 
a neoficiální – poradenskou práci pro vládu
USA. Je známou osobností vládních minister-
stev, stránek předních časopisů a italské tele-
vize.
Kariéra Edwarda Luttwaka byla možná jen 
v Americe. Věčně obnovitelná zásobárna naivi-
ty na nejvyšších úrovních vlády USA byla
výhodná pro podnikání.  Během studené války
byl Luttwak často identifikován jako „obranný
intelektuál“.  Když v osmdesátých  letech svěd-
čil před Kongresem, zdálo se, že je nej-
novějším dědicem mnoha vizionářů – od
Hermana Kahna až po Henryho Kissingera -
kteří si byli jisti, jakým směrem se svět ubírá. 
Mimo Washington se Luttwak proslavil zejména
svým psaním. Jeho reputace stále spočívá 
v knize Coup d’État. A Practical Handbook
(česky: Státní převrat. Praktická příručka) z ro-
ku 1968. Vyšla v době, kdy bylo Luttwakovi 26
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tomu je u panovnických monarchií, kdy
má panovník nadvládu nad podobou
reálné politiky –, nebo v důsledku jejich
nedostatečné pevnosti. Jednou zazněl
postřeh, že až do 17. století ruský carský
trůn nebyl ani dědičný, ani volený, nýbrž
„zabíraný“. Dlouhá řada abdikací, jež si
vynutili bojarští latifundisté a gardoví
„lučištníci“, oslabila zásadu dědičnosti,
takže se carem prostě stal ten, kdo do-
sedl na trůn, a nárok zajištěný původem
neměl velkou váhu.
Ve stejné situaci se ocitly i některé
současné republiky. Uvedený stav nad-
chází, jestliže dlouhá řada ilegálních
uchopení moci podnítí úpadek právních
a politických struktur, které jsou k forma-
ci nových vlád zapotřebí. Před nástupem
rodové dynastie Asadů po převratu,
který v roce 1970 provedl Háfiz al-Asad,
prošla Sýrie víc než tuctem převratů 
a ustanovení o svobodných všeobec-
ných volbách, uvedená
v „Houraniho“ ústavě, byla neproveditel-
ná, jelikož se zhroutila a následně
zmizela nutná mašinerie dohledu.
Jestliže ale existuje nějaká zavedená
procedura pro výměnu vedení, pak se
všechny metody vyjma této jediné ocitají
na škále ilegality. Jak je nazveme, to
záleží na tom, ke které straně se
přikláníme; když ale některé sémantické
odstíny ponecháme stranou, získáváme
následující vějíř možností:
REVOLUCE
Akce je přinejmenším zpočátku prová-
děna nekoordinovanými lidovými masa-
mi a usiluje6 nejenom o výměnu jed-
notlivých příslušníků vedení, ale i o změ-
nu společenských a politických struktur.
Termín „revoluce“ získal jistou popularitu
a užívá se jej pro mnoho státních
převratů; zajišťuje totiž příznivý dojem,
že za celou věcí nestála skupinka spi-
klenců, nýbrž „lid“. Například nejasné
cíle, jež sledoval Kásim při svržení irác-
kého režimu krále Fajsala II. a premiéra
Núrího as-Saída, jsou v zemi známy pod
označením „svaté principy revoluce 14.
července“.
OBČANSKÁ VÁLKA
Občanská válka označuje otevřený
válečný střet mezi určitými složkami
ozbrojených sil, případně širší populace.
Tento termín je navěky vyšlý z módy:
kdykoli někde propukne občanská válka,
pravidlem je, že ji všechny strany popíra-
jí a buď ji vydávají za válku mezinárodní

(například americká Konfederace tak
mluvila o „válce mezi státy“), nebo –
častěji – za zahraniční agresi; ve Fran-
cově Španělsku však občanská válka 
z let 1936–1939 vždy nesla označení la
cruzada – „křížové tažení“.
PRONUNCIAMIENTO
V zásadě jde o španělskou a jihoame-
rickou verzi vojenského převratu, shod-
nou podobu však má také mnoho
novějších převratů v Africe.
V původní španělské verzi z 19. století
se jednalo o vysoce ritualizovaný pro-
ces. Prvním krokem jsou trabajos,
doslova „práce“, kdy se prověří názory
vojenských důstojníků. Následují com-
promisos, kdy jsou složeny sliby a při-
slíbeny odměny. Poté zazní výzva k či-
nu a nakonec je mužstvo povoláno
následovat důstojníky při protivládní
vzpouře.
Pronunciamiento bylo mnohdy liberál-
ním, nikoli reakčním úkazem a teore-
ticky vzato cílem převzetí moci bylo
zjistit „vůli národa“, což je typicky
liberální koncept. S tím, jak se armáda
následně posouvala doprava a špa-
nělské vlády naopak doleva, se teorie
posunula od neoliberální „vůle národa“
k neokonzervativní „skutečné vůli“.
Tím se postuluje podstata národa,
jakási trvalá duchovní struktura, kterou
tužby většiny nemusí vždy vyjadřovat.
Armádě bylo svěřeno přetlumočení 
a obrana tohoto „bytostného Špa-
nělska“ a jeho ochrana před vládou,
případně i před lidem.
Pronunciamiento vždy zorganizoval 
a řídil některý vojenský předák, prove-
deno však bylo ve jménu celého
důstojnického sboru; na rozdíl od puče,
provedeného jedinou armádní frakcí, 
a na rozdíl od převratu, který mohou 
s využitím určitých armádních jednotek
provést i civilisté, vede pronunciamien-
to k tomu, že se moci ujme armáda jako
taková. Mnoho afrických převzetí moci,
do nichž se zapojila armáda jakožto
celek, proto velmi připomíná klasické
PUČ
Puč představuje válečný nebo těsně
poválečný fenomén a pokouší se o něj
určitý formální orgán ozbrojených sil
pod vedením svých oficiálních velitelů.
Jednoznačným příkladem je Kornilovův
puč, když se generál Kornilov coby veli-
tel skupiny armád v severním Rusku
pokusil zmocnit Petrohradu a ustavit

let.  Napsal ji, když vykonával práci ropného
konzultanta v Londýně. Kniha podrobně
vysvětluje, jak se chopit moci v různých typech
států.  Obsahuje propracované grafy a typolo-
gie vítězných uskupení  („romantická / lyrická“,
„mesiášská“, „nepřipravená“) vycházející 
z úspěšných afrických pučů.
Knihu ocenil John le Carré a vřele ji recenzovali
kritici nalevo i napravo politického spektra.
„Člověk má podezření, že stejně jako
Machiavelli sám si užívá pravdu nejen proto, že
je pravdivá, ale také proto, že šokuje naivní,"
napsal Eric Hobsbawm. Ale Luttwakowi se
dostalo nejlepšího ocenění, když se v roce

1972 dozvěděl o zavraždění generála
Mohammada Oufkira během pokusu o puč proti
králi Hassanovi v Maroku a říkalo se, že na
generálově mrtvole byl nalezen výtisk Coup
d'Etat pokropený krví.
Luttwak je méně velkým politickým teoretikem 
v tradici Machiavelliho nebo Hobbese než
zkušeným vykladačem historických strategic-
kých poznatků. Někdy je ale připodobňován 
k legendárním vojenským stratégům. „Je sakra

Mohammad Oufkir

Carl Philipp Gottlieb von Clausewitz
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t„bojovný“ režim, který by dál vedl válku.
(Kdyby Kornilovův puč uspěl, možná by
město v následujících desetiletích neslo
jeho jméno, a nikoli Leninovo.)
OSVOBOZENÍ
Zastánci změny mohou o státu prohlásit,
že byl „osvobozen“, pokud je jeho vláda
svržena přičiněním zahraniční vojenské
či diplomatické intervence. Klasickou
ukázkou je dosazení komunistického
vedení v Rumunsku v roce 1947.
Sovětský svaz pod pohrůžkou, že odmít-
nutí povede k využití Rudé armády na
území státu, donutil tehdejšího rumun-
ského krále Michala k přijetí nového
kabinetu.
VÁLKA ZA NÁRODNÍ OSVOBOZENÍ,
POVSTÁNÍ APOD.
U této formy vnitřního konfliktu není
cílem strany, jež učinila první krok, chopit
se moci ve státě, nýbrž zřídit konkuren-
ční státní strukturu. Opírat se přitom mů-
že o politickou, etnickou nebo nábožen-
skou příslušnost; příkladem je Tálibán,
jehož cílem je Afghánistán plně pře-
stoupivší na deobandskou či „wahhábi-
stickou“ verzi islámu. Deoband či Dev-
band je nenápadné indické město
severně od Dillí. Sídlí zde ohromná mus-
limská škola Dar ul-Ulúm, jež vyučuje
striktně extremistický „wahhábistický“
islám (ad-dawa al-wahhabíja) Muha-
mmada ibn Abda al-Wahhába (1703–
1792), jenž sem byl při založení školy 
v roce 1866 importován ze severový-
chodu. Wahhábismus se též považuje za
oficiální státní náboženství Saúdské
Arábie a jde o důslednou, fanatickou
víru, která stoupencům všech ostatních
forem islámu – o nemuslimech ani ne-
mluvě – upírá veškerou legitimitu.
Pokud jde o povstání s cílem územního
odtržení, nutně mají etnický základ, 
i když tato etnicita může být výlučně
mentální povahy, jako tomu je u Eritrejců
a Etiopijců. Příkladem jsou Kurdové 
v Iráku, Íránu a Turecku, Somálci v Keni

a Etiopii, Karenové v Barmě a dříve
Nágové v Indii.
DEFINICE STÁTNÍHO PŘEVRATU
Státní převrat obsahuje určité složky
všech výše uvedených metod uchopení
moci; od většiny se však liší tím, že u
něj není nutná ani aktivní podpora mas,
ani významnější uplatnění vojenské
síly. Zapojení těchto typů přímé síly by
uchopení moci nepochybně
zjednodušilo, avšak myslet si, že je
organizátoři převratu mají jednoduše k
dispozici, by bylo nerealistické. Jelikož
nám ozbrojené síly nepodléhají,
nemůžeme doufat, že plánování
převratu zahájíme již s tím, že máme
pod kontrolou jakékoli větší vojenské
jednotky. Stejně tak nám
předpřevratová vláda obvykle neu-
možní rozšířit propagandu a pro-vést
organizaci nezbytnou k tomu, aby se
„širokých mas lidu“ dalo efektivně
využít.
Druhým specifikem převratu je, že není
nutně spjat s žádnou zvláštní politickou
orientací. Revoluce jsou zpravidla „le-
vicové“; puč a pronunciamiento naopak
obvykle podněcují pravicové síly. Pře-
vrat je ale politicky neutrální a nelze 
u něj po uchopení moci předpokládat
realizaci žádných konkrétních politic-
kých cílů. Je sice pravda, že mnoho
převratů mělo jednoznačně pravicový
charakter, ale není na tom nic nevy-
hnutelného. Pokud převrat nevyužívá
ani mas, ani válečnictví, jaký mocenský
nástroj mu tedy umožní chopit se vlády
ve státě? Stručná odpověď zní, že tato
moc vychází ze samotného státu.
Rozsáhlá odpověď tvoří text této knihy.
Podáme nyní definici převratu z hle-
diska formy a funkce: Převrat spočívá 
v infiltraci malého, ale kriticky důle-
žitého segmentu státního aparátu,
jehož je následně využito k tomu, aby
byla vláda zbavena kontroly nad
zbytkem....

chytřejší než Clausewitz," (Carl Philipp Gottlieb
von Clausewitz; 1780–1831;  byl pruský ge-
nerál a významný válečný stratég a teoretik.
Jeho hlavním dílem je kniha O válce, kterou
vydala po jeho smrti jeho manželka Marie von
Brühl. Hledal přiléhavý výraz pro vojenskou
teorii, zavrhoval termín „vojenská věda“, před-
nost dával výrazu „vojenské umění“ –
Wikipedia) říká Merrill McPeak, bývalý náčelník
štábu amerického letectva, který požádal
Luttwaka o radu v roce 1990 při plánování bom-
bardování Iráku během první války v Perském
zálivu. „Jeho hlavní výhodou je, že toho ví víc
než kdokoli jiný." Jiní jsou obezřetnější. "Když
si vzpomenu na Eda Luttwaka," řekl Zbigniew
Brzezinski, který sloužil jako poradce pro
národní bezpečnost prezidenta Jimmyho Car-
tera, „myslím na silného intelektuála, inklinu-
jícího ke kategorickým tvrzením, pronikajícím
do mnoha odvětví, ale občas podkopávaných
touhou šokovat posluchače. Přesto téměř vždy
stojí za poslech.“

„Kdybych teď začínal znovu, byl bych biolog.
Studoval bych bakterie. Každou sekundu se 
v našich střevech odehrává Ilias. Proměnné
jsou nekonečné ve srovnání se strategií nebo
politikou. “

Když mluvíme o možné globální recesi, tak je
velmi reálná. Na jedné straně máte základnu
světové ekonomiky. Máte zbídačení, které
pochází z velmi nízkých cen komodit tá-
hnoucích se od Wisconsinu po Chile, vepřo-
vých bůčků ve Wisconsinu, chilské mědi, všeho
mezi tím, ropy ve Venezuele atd. Ovlivňuje celé
země ... Někdo by tam měl pumpovat poptávku
do systému. Místo toho, abychom napomáhali
poptávce, máme v USA přebytek..
Máme globální ekonomiku bez globálního
mechanismu finanční kontroly, takže krach je
jen otázkou času.
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Ukázka z knihy a rozhovor s autorem na dalších stranách

„Abyste byli brilantní, musíte být iracionální.“

Jak vyrobit zázrak? Legenda reklamního světa Rory Sutherland vás
přesvědčí, že řešení problémů musíte hledat tam, kde nikdo jiný – ve
sférách zdánlivé iracionality. Jen zde totiž najdete skutečné motivy
rozhodnutí vašich zákazníků, kolegů a lidí obecně. I těch vlastních, ač
si to málokdo chceme přiznat.
Všichni bychom si rádi o sobě mysleli, že svá rozhodnutí řídíme rozu-
mem.
Způsobem, za který se na něj nebudete zlobit, vám však Rory Sutherland vysvětlí, že nás
všechny ovládají mnohem skrytější pochody mysli. Díky jeho dekonstrukci lidského
chování, zejména spotřebitelského, pochopíte mnohé z behaviorálních věd a procesu tvor-
by rozhodnutí. Jakou myslíte, že hrají roli tři barevné proužky v zubní pastě? Nebo Red Bull
na trhu nealkoholických nápojů? Porozumění tomu, co nás ovlivňuje, jak vytvořit důvěru ve
značku, co je signalizace, jak využít placebo efekt a proč konečně aplikovat poznatky
behaviorální psychologie nejen v reklamním, ale v jakémkoliv byznysu, vám navíc předá
stylem nejzábavnějšího a nejbystřejšího společníka na večírku. Budete se dokonce těšit 
i na poznámky pod čarou. Nebo si chtít přečíst knihu podruhé.
Ale hlavně získáte odvahu vyzkoušet své nejlepší nesmyslné nápady protežované
racionalitě navzdory. Protože dávají smysl.

Přeložila Lenka Lichtenberg
Vázaná, 400 stran, 499 Kč, ISBN 978-80-7555-134-4, EAN 9788075551344

https://www.melvil.cz/kniha-alchymie/Zakoupit můžete zde
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PŘEDSTAVY O SVĚTĚ A LIDECH VÁM ROZBÍJÍ POZNATKY JAKO:

PŘEDMLUVA:
JAK KONKUROVAT COCA-COLE

Představte si, že sedíte v zasedačce velké nadnárodní společnosti,
která vyrábí nápoje, a dostanete za úkol přijít na trh s novým
výrobkem. Ten má konkurovat druhému nejoblíbenějšímu nealko-
holickému nápoji na světě – Coca-Cole.
Co řeknete? Jak na to budete reagovat? Nebudu-li ve škodolibé
náladě, začnu asi nějak takto: „Musíme vyrobit nápoj, který chutná
lépe než cola, stojí méně než cola a bude se prodávat v opravdu
velkých lahvích, aby zákazníci měli pocit, že se jim nákup vyplatí.“
Nikdo by určitě nepřišel s návrhem: „Co takhle zkusit prodávat
velmi drahý a nechutný nápoj v malé plechovce?“ A přesně to
jedna společnost udělala. Vytvořila značku nealkoholických nápo-
jů, která se stala skutečným konkurentem Coca-coly. Tím nápojem
byl Red Bull. Když tvrdím, že Red Bull je „nechutný“, není to pouze
můj subjektivní dojem.** Stejný názor sdílí značná část veřejnosti.
Než se Red Bull prosadil v zemích mimo Thajsko, odkud pochází,
říkalo se, že držitel licence oslovil marketingovou agenturu, aby
zjistila, jak budou spotřebitelé ve světě reagovat na jeho chuť.
Agentura zaměřená na testování příchutí sycených nápojů ještě
nikdy u žádného vzorku nezaznamenala tak negativní reakce.
Nepříliš nadšený respondent může při testování nových nápojů
reagovat váhavě: „Není to můj šálek kávy“, „Je to trochu moc
přeslazené“, „Chutná to jako limonáda pro děti“ nebo tak něco. 
V případě Red Bullu však lidé reagovali téměř rozhořčeně. „Takové
chcánky bych nepil, ani kdybyste mi za to zaplatili,“ stěžoval si je-
den respondent. Přesto však nikdo nemůže popřít, že tento nápoj
zaznamenal úspěch. Zisk z šesti miliard prodaných plechovek
ročně firmě dokonce umožňuje sponzorovat tým Formule 1. 

KDY SE DÁ VYUŽÍT MAGIE

Tato kniha stojí na jednoduchém předpokladu: zatímco moderní
svět se k tomuto druhu nelogična obrací zády, ve skutečnosti je to
někdy nesmírně účinné. Kromě bezpochyby cenných výdobytků
vědy a logiky existují stovky zdánlivě iracionálních řešení lidských
problémů, které čekají, až je někdo objeví; až se někdo odváží
vystoupit ze zajetých kolejí logiky.
Redukcionistická logika prokázala svou spolehlivost ve fyzice, 
a proto se domníváme, že ji lze uplatňovat všude, dokonce i ve
spletité problematice lidských vztahů. Převládající schémata
rozhodování jsou v zásadě založená na jednoduché logice,
málokdy na magii. V tabulkách pro zázraky nezbývá místo. Co
když takový přístup není správný? Co když ve své touze po jistotě,
kterou skýtají fyzikální zákony, příliš vnucujeme stejnou důslednost
a jistotu také oblastem, kde nemají co dělat?
Například práce a dovolená. Osmašedesát procent Američanů by
si k dosavadním dvěma týdnům dovolené zaplatilo dva týdny
navíc. Přijali by čtyřprocentní snížení platu výměnou za dvojnásob-
nou délku dovolené. A co kdyby se délka dovolené prodloužila
všem zdarma? Co kdybychom zjistili, že delší čas odpočinku ame-
rické ekonomice prospívá, protože lidé na dovolené utrácejí peníze
a jsou po návratu produktivnější? Třeba budou lidé, kteří si
každoročně dopřejí delší dovolenou, schopni pracovat do vyššího
věku, místo aby odjeli na důchod hrát golf na Floridu, jakmile si to
budou moci dovolit? Možná jim půjde práce lépe od ruky, když
budou dostatečně odpočatí a inspirovaní ze svých cest i volno-
časových aktivit. Kromě toho je dnes díky moderním technologiím
na mnoha pracovních pozicích v podstatě jedno, odkud pracujete,
jestli sedíte v kancelářské kóji v Boise v Idahu nebo na pláži na

t Logika je nástrojem, nikoliv pravidlem.

t Na vnímání není nic objektivního, i když jsme přesvědčeni o opaku.

t Snaha posílit racionální chování nevede přes racionální argumenty.

t Dobrý odhad je také vědeckou metodou.

t Skutečný génius lidstva spočívá ve schopnosti mít přibližně pravdu.

t Neočekávané nebo nelogické věci mají neúměrně větší informační

 hodnotu než ty čistě logické.

t Koťátka v reklamě fungují.
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Pro tyto zázračné výsledky existuje velké množství přesvědčivých
důkazů: Francouzi jsou v těch vzácných okamžicích, kdy si právě
neužívají dovolenou, neuvěřitelně pracovití a německá ekonomika
šlape, navzdory šesti týdnům volna ročně. V Americe se nad tímto
zázračným řešením zdráháme zamyslet, a už vůbec nevidíme
prostor ho vyzkoušet. V logickém světě levé mozkové hemisféry je
produktivita práce přímo úměrná odpracovaným hodinám a dvoj-
násobně dlouhá dovolená musí nutně odpovídat čtyřprocentnímu
snížení platu.
Při technokratickém uvažování přistupujeme k ekonomice jako ke
stroji: když ho na delší dobu vyřadíme z provozu, budeme z něj mít
menší užitek. Ekonomika ale není stroj, jedná se o velmi složitý
systém. Stroje nevytvářejí prostor pro zázraky, složité systémy ano.

V technickém světě není prostor pro magii.
V psychologickém ano.
Oddanost prosté logice vyplenila magično a stvořila svět úhledných
ekonomických modelů, podnikatelských záměrů a omezených
technologických koncepcí, které navozují blaženě uklidňující pocit
moci nad složitým světem. Takové modely jsou většinou užitečné,
někdy se ale ukážou jako nepřesné a zavádějící. Občas dokonce
jako vyloženě nebezpečné.
Neměli bychom zapomínat, že naše potřeba logična a jistoty
nepřináší jen výhody, ale také nás něco stojí. Snaha o to, aby naše
metodologie působila na oko vědecky, nám zabraňuje zvažovat
jiná, méně logická, magičtější řešení, která mohou být levná, snad-
no realizovatelná a efektivní. Legendární „efekt motýlích křídel“
skutečně existuje, ale my lovu motýlů příliš času nevěnujeme. Za
poslední dobu jsem si tohoto jevuvšiml hned několikrát:

1. Webová stránka nabídne jednu možnost platby navíc, čímž 
    zvýší prodej o tři sta milionů dolarů ročně.
2. Letecká společnost změní způsob prezentace svých letů a nyní
    prodává prémiová místa k sezení za osm milionů liber ročně.
3. Softwarová firma udělá zdánlivě bezvýznamnou změnu 
    v provozu call centra, čímž si zajistí obchod za několik milionů 
    liber.
4. Vydavatel přidá čtyři banální slova do prodejního skriptu pro 
    operátory v call centrech a zdvojnásobí konverzní poměr prode-
    je.
5. Stánek s rychlým občerstvením zvýší odbyt zboží tím, že jeho 
    cenu ... zvýší.

Všechny tyto změny by ekonomům připadaly nelogické. A přesto
všechny slavily úspěch. A všechny, až na první jmenovanou,
navrhlo specializované oddělení reklamní agentury Ogilvy. Založil
jsem ho právě proto, aby pátralo po neintuitivních řešeních
problémů. Zjistili jsme, že problémy mají téměř vždy celou řadu
zdánlivě iracionálních řešení, která čekají na svůj objev, ale nikdo
je nehledá. Všichni usilovně směrují pátrání tam, kam je vede logi-
ka. K našemu zklamání jsme bohužel zjistili, že úspěch tohoto
přístupu nezaručuje opakovaný byznys. Vyčlenit rozpočet na
magické řešení není pro firmy, nebo dokonce pro vládu snadné,
protože podnikatelský záměr musí vypadat logicky.
Logika je skutečně nejlepší způsob, jak dobře argumentovat, ale

pro úspěch v životě už tak užitečným nástrojem není.
Podnikatelé jsou na tom mnohem lépe, protože nemusejí dělat jen
věci, které dávají vedení smysl. Steve Jobs, James Dyson, Elon
Musk, Peter Thiel a jim podobní nám mohou připadat jako naprostí
cvoci. Henry Ford byl známý tím, že nesnášel účetní, a v jeho auto-
mobilce nebyl za celou dobu jeho vedení nikdy proveden audit.
Pokud trváte na logice, musíte zaplatit skrytou daň: zabíjíte magii.
A moderní svět, přeplněný ekonomy, technokraty, manažery,
analytiky, tabulkovými šílenci a tvůrci algoritmů, je čím dál méně
přívětivým místem pro praktikování magie nebo experimentování 
s ní. V této knize se vám pokusím připomenout, že i magie by měla
mít v našem životě místo. Nikdy není pozdě objevit svého vnitřního
alchymistu.

ÚVOD:
JAK ROZLUŠTIT KÓD

Při psaní této knihy se dívám na dva monitory, na jednom z nich
vidím nejnovější výsledky testů od mých kolegů. Prováděli je 
s cílem zjistit, jak získávat finanční prostředky pro našeho klienta –
dobročinnou organizaci efektivněji.
Dobrovolníci z dobročinné organizace vhodí jednou za rok do
milionů poštovních schránek předtištěné obálky a za pár týdnů se
vrátí, aby od lidí vybrali příspěvky. Letos byla v obálkách žádost 
o pomoc lidem z oblastí postižených hurikánem.
Obálky se ovšem vzájemně lišily: sto tisíc obálek obsahovalo infor-
maci, že obálky roznášeli dobrovolníci, sto tisíc žádalo potenciální
dárce o vyplnění dotazníku, za což měl být jejich příspěvek
navýšen o pětadvacetiprocentní daňovou asignaci, sto tisíc bylo 
v obálkách z kvalitnějšího papíru a sto tisíc bylo v obchodní tašce
(v obálce s klopou na kratší straně).
Ekonom by při pohledu na výsledky tohoto experimentu okamžitě
prohlásil, že už se snad všichni totálně zbláznili. Logicky by je měla
motivovat pouze změna připomínající, že ke každé darované libře
jim stát přidá dalších pětadvacet pencí. Zbylé tři varianty s kva-
litnějším papírem, netradičním tvarem obálky a informací, že obál-
ky doručují dobrovolníci, by mu připadaly jako irelevantní a bez
racionálního opodstatnění.
Ale výsledky mluví jinak. „Racionálně působící“ obálka ve
skutečnosti snižuje darovanou částku o více než třicet procent ve
srovnání s kontrolním vzorkem. Zbylé tři úpravy naopak zvyšují
darovanou částku o více než deset procent. S kvalitnějším papírem
navíc výrazně roste i počet významných darů nad sto liber.
Doufám, že po přečtení této knihy už budete vědět, proč tyto na
první pohled bláznivé výsledky dávají jistý, podivný smysl.

Lidská mysl ke svému fungování nepotřebuje
logiku stejně jako kůň neběhá na benzin.
Jak si takové výsledky vysvětlit? Možná, že se do obálek s klopou
na kratší straně lépe vkládají bankovky a šeky. Vložit šek na sto
liber do kvalitní obálky je zřejmě přijatelnější, než ho vsunout do
obálky z laciného papíru. Úsilí vynaložené na osobní doručení
obálek dobrovolníky vyvolává potřebu laskavost opětovat: vážíme
si vašeho času a práce. Třeba zmínka o pětadvacetiprocentním 
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„bonusu“ k darované částce vede lidi k tomu, aby dávali méně. 
A co je ještě podivnější, snižuje i počet lidí ochotných přispět. Budu
k vám upřímný, nemám ponětí, proč tomu tak je.
Věc se má tak: Logicky uvažujícímu člověku by testování těchto tří
proměnných připadalo zbytečné, a přesto právě ony slavily
úspěch. Představují důležitou metaforu k tématu této knihy: při-
pustíme-li, aby světu vládli logicky uvažující lidé, budeme objevo-
vat pouze logické věci. Ve skutečném životě však není většina věcí
logická, ale psychologická.
Lidské jednání má nejčastěji dva důvody: zdánlivě logický důvod 
a skutečný důvod. Pracuji v reklamním průmyslu a marketingu už
třicet let. Říkám lidem, že mou profesí je vydělávat peníze, budovat
obchodní značky a řešit problémy firem.
Nemohu říci, že by mě to nebavilo, ale popravdě, dělám to hlavně
proto, že jsem zvídavý. Moderní konzumní způsob života je nejlépe
financovaný společenskovědní experiment na světě, Galapágy
lidského podivínství. Ale co je důležitější, reklamní agentura je
jedním z mála zbývajících bezpečných přístavů pro podivíny 
a excentriky ve světě podnikání a státní správy. V reklamních
agenturách se naštěstí nekonformní názory stále ještě široce
přijímají nebo alespoň tolerují. Můžete pokládat pitomé otázky,
navrhovat blbosti, a stejně vás povýší. Hodnotu této svobody si
vůbec neuvědomujeme. K chytrým odpovědím nás totiž často
dovedou právě hloupé otázky.
Kdybyste v korporátu zničehonic položili otázku: „Proč si lidé čistí
zuby?“, koukali by na vás jako na šílence, a to nebezpečného. Pro
čištění zubů skutečně existuje prokazatelný a logický důvod:
čistíme si je, abychom je měli zdravé, nedělaly se nám kazy a aby

nám neshnily. Proti tomu se nedá nic namítnout. Jak se dozvíte 
v této knize, já si nemyslím, že to je skutečný důvod. Kdyby to byla
pravda, proč by mělo pětadevadesát procent zubních past máto-
vou příchuť?

Lidské chování je záhadou. Naučte se ho dekó-
dovat.
Myslím si, že značná část lidského chování připomíná šifrovanou
nápovědu v křížovkách. Vždy máme po ruce nějaký přijatelný
význam, ale hlouběji pod povrchem se skrývá další.
5. řádek vodorovně: vysokou spatřil jsem v lese, řev přicházel zpra-
va, ale něco ubylo a něco přibylo.
Tomu, kdo nezná šifrované křížovky, může správná odpověď „zvěř“
připadat šílená, protože na první pohled není v nápovědě žádná
zmínka o zvířeti. Nápověda v jednoduché křížovce by zněla asi
takto: „Lesní přežvýkavci“. Pro křížovkářského zasvěcence je ale
řešení takové tajenky relativně snadné, protože předpokládá, že
nic není tak, jak se na první pohled zdá. „Povrchní význam“
nápovědy svádí k tomu, chápat slovo „vysoká“ jako přídavné
jméno, nikoliv jako „podstatné jméno“. Když čteme „řev“ zprava,
vznikne slovo „veř“. Ubyl háček a přibylo písmeno „z“.
Budete-li číst nápovědu doslova, její význam nepochopíte. Lidské
chování je často šifrované právě takovým způsobem. Na jedné
straně máme oficiálně proklamovaný, racionální důvod, proč věci
děláme, na druhé straně se pak skrývá šifrovaný význam.
Šifrované křížovky vyžadují schopnost rozlišovat doslovné a ve-
dlejší významy, což je nezbytné také pro luštění lidského chování.

Chceš se vyhnout hloupým chybám? 
Nauč se být trochu pošetilý.

Většina lidí se v pracovní době snaží vypadat inteligentně; po-
sledních padesát let to znamenalo tvářit se fundovaně. Když se
svých kolegů zeptáte, proč k něčemu došlo, dostane se vám
pravděpodobně znějící odpovědi, která působí inteligentně, ra-
cionálně nebo vědecky, ale může i  nemusí být správná. Problém
spočívá .v tom, že skutečný život není konvenční vědou.
Nástroje, které se skvěle osvědčily při navrhování Boeingu 747,
nebudou tak dobře fungovat v případě návrhu zákaznické
zkušenosti nebo daňového systému. Lidé nejsou ani v nej-
menším tak předvídatelní jako uhlíková vlákna nebo slitiny, a ne-
měli bychom si namlouvat opak.
Otec moderní ekonomie Adam Smith si tohoto problému všiml už
na konci devatenáctého století, ekonomové však jeho poznatky
nadále přehlížejí. Chcete-li vypadat jako vědec, musíte si vy-
pěstovat zdání jistoty. Touha po jistotě ale zcela pomíjí povahu
zkoumaného problému, jako kdyby se jednalo o jednoduchý
fyzikální, nikoliv psychologický problém. Zmocňuje se nás 
pokušení předstírat, že svět má mnohem logičtější povahu,
než tomu ve skutečnosti je.
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Jak aplikujete behaviorální ekonomii ve svém osobním
životě? Existují nějaká doporučení, která byste udělali? Je
nezbytné, aby ti lidé, kteří si všimli škod způsobených příliš
úzkým upínáním se na ekonomické předpoklady, vytvořili
širokou koalici – ať už jsou jejich námitky matematické, empir-
ické, epistemologické nebo etické?

Často jsem byl konfrontován s výsledky experimentů v marketingu,
které nevykazovaly žádnou podobu standardní ekonomické logiky,
že jsem byl přesvědčen, že zcela chybí věda, kterou je ještě třeba
vytvořit, vysvětlit, proč se chování tak často vzpírá konvenční
racionalitě. Věda o chování mi tedy umožnila nejen předvídat, že
vaping může být cenný pro pomoc lidem přestat kouřit – pomohla
mi také předpovědět, že mezi zdravotníky bude nutkání omezit
technologii, než se otevřeně zamyslí nad tím, jaké výhody by
mohla přinést.

O čem je vaše kniha Alchymie?

Lidé nevnímají svět objektivně ani racionálně. Místo toho nám
evoluce poskytla psychologický způsob vnímání, který se v mnoha
ohledech zdá být iracionální. Na druhou stranu můžete stejně jako
magie můžete z ničeho vytvářet hodnotu prostřednictvím četných
technik chování. Z tohoto důvodu jsem výraz Alchymie použil 

v názvu knihy. Whilst sensemaking modely jsou nevyhnutelné, 
v obchodě je nyní příliš snadné, aby se rozhodnutí, která jsou
ekonomicky racionální působila absurdně. Zatímco organizace
může být do značné míry poháněna efektivitou, úkolem marketingu
je tvrdit, něco, co není na první pohled zřejmé. Například, že lidé
jsou ochotni platit více za pojištění automobilu, pokud je inze-
rováno ještě s něčím pro ně užitečným.

V úvodu tvrdíte, že „nic není takové, jakým se zdá být!“ Co to
vypovídá o vašem pohledu na svět?

Že život je chaotický. A že lidé jsou odborníky na sebeklam. Abyste
mohli přesvědčit ostatní, musíte nejprve přesvědčit sami sebe.
K tomu budete někdy muset zkreslit své vlastní pohnutky. Není
mnoho mužů, kteří by si přiznali – dokonce i sami pro sebe –, že
čtou beletrii, protože jim to zlepšuje pohled na svět. 

Váš názor na marketing často není v souladu s dominantní
obchodní kulturou…

Modely, které dnes dominují v rozhodování, jsou těžké,
zjednodušující a odporující běžné logice. To je nebezpečné,
protože svět se chová chaoticky. Načrtneme-li si ho na tabulkovém
procesoru, můžeme sledovat i věci, na kterých lidem opravdu

Rory Sutherland
je dnes jedním 
z nejvlivnějších
profesionálů 
v oblasti
reklamy 
na světě. Rory Sutherland

(* 1965) je bývalý kreativní ředitel

OgilvyOne, nyní místopředseda

Ogilvy Group UK. V reklamní 

a marketingové branži se pohybuje

více než 30 let. Svými sloupky

pravidelně přispívá do časopisu

The Spectator. I díky britskému

humoru mají jeho TED Talks

miliónové počty zhlédnutí.
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nezáleží, protože na svět nereagují objektivně a měřitelně.

Varujete před dominantní dávkou logiky?

Velká část našeho mozku je utvořena tak, aby se zabývala spíše
temnou realitou než čistou koncepční teorií. V takovém světě vás
logika nedostane dostatečně daleko. Kromě toho jsme se nikdy
nemohli vyvinout jako racionální bytosti, protože nás to oslabovalo.
Čistě racionální lidé jsou předvídatelní a snadno se dají „hacknout“.

Knihy jako Predictably Irrational a Thinking Fast & Slow se
zabývají podobným tématem; jaký je příspěvek Alchymie k té-
to debatě?

Alchymie obsahuje zkušenost třiceti let strávených v reklamě.
Přesto spočívám na bedrech gigantů, mezi nimiž jsou i lingvisté
jako George Lakoff. V tomto ohledu Alchymie je fúzí toho, co se
děje v různých oblastech. Nejen ve vědě o cho-
vání, ale také  v evoluční psychologii a systé-
movém myšlení. Napsal jsem ji za předpokladu,
že musí existovat obor nabízející modely pro
chaotický svět. A na rozdíl od Lakoffa, který je
akademikem, se spíše než na to, že v něčem
mám pravdu, zaměřuji na komerční důsledky.
Vždy se ptám, jak můžete díky originálním
nápadům vydělat peníze, což ze mě dělá spíše
behaviorálního vědce než akademika.
To v případě reklamy znamená, že její účinnost
je v přímém poměru k její nákladnosti.
Tomu musí kreativní průmysl porozumět,
protože jsme příliš posedlí tím, co říká
reklama. 
Reklama s Leonardem DiCapriem, která
soudí, že má pro produkt malý význam,

může být velmi účinná, protože každý ví, že aktér není levný, a
proto signalizuje závazek značky k sobě samé. To zase vytváří
důvěru. 

Že jo. Co bychom tedy měli dělat jinak?

Psychologický svět je ze své podstaty nejednoznačný. První věc,
kterou musíte opustit, je myšlenka, že existuje jen jedna správná
odpověď na jakoukoli otázku. Druhým pravidlem je, že přímý zásah
je lepší než skrytý zásah. Pokud jste ochránce životního prostředí
a vaší hlavní motivací je potrestat někoho, koho nemáte rádi,
protože má konstantní názory na právo, a vy upřednostňujete
rozporuplná řešení – například „zakázat všechna fosilní paliva“.
Potenciálně efektivnější, ale skryté řešení – je výsadba stromů –
ale to je emocionálně méně přitažlivé. Takže souhlasit s psycho-
logikou znamená uznat často skryté sociální motivace, které řídí

chování.

Tvrdíte také, že v příštích padesáti letech nebude
pokrok pocházet z technologie, což zní trochu
divně…

Smysluplná vylepšení ve fyzickém světě jsou
stále těžší kvůli fyzikálním zákonům. Je velmi

obtížné a nákladné zajistit, aby vysokorychlostní
vlaky jezdily ještě rychleji. Mohli bychom však
cestu zpříjemnit, například ji považovat ze
„nejproduktivnější dobu vašeho pracovního

týdne“. Takové změny ve vnímání jsou jak
relativně snadné, tak vysoce smysluplné.
Spíše než ekonomická užitečnost – jako
je úspora času – jsou založeny na
vytváření psychologické hodnoty. 

(Ze zahraničních pramenů)
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Christina von Dreien

NAKONEC VŠECHNO 

DOBŘE DOPADNE

Kniha pojednává o tom, jak můžeme

konstruktivně čelit chaosu kolem

současné globální pandemie a jak 

pozitivně přistupovat ke „snahám“,

jež nás mají za úkol vyděsit. 

Drobná knížečka, která dodává 

velkou odvahu.

Michael Morris

CO NESMÍTE VĚDĚT 2

V bestselleru Co nesmíte vědět,

vydaném v roce 2011, Michael

Morris názorně a srozumitelně vy-

světlil, jak malá skupinka bankéřů 

sahá prostřednictvím hospodářských

a měnových válek po totálním

ovládnutí světa. 

V tomto druhém díle se zaměřil na

politické a vojenské aspekty nového 

světového řádu.

Angelika Selina Braun

TAUGARÍ

Život sám si nachází cestu

Vzrušující a inspirativní příběh, který nám dává nahlédnout hluboko

do mystické duše přírody a současně nám ukazuje cestu k našim

skrytým schopnostem. 

Je rok 1915, hluboko v amazonské džungli: 14letý José již mnoho

dnů bloudí deštným pralesem, až ho zachrání a ujme se ho

domorodý kmen Piapocos. V té době José ještě netuší, že uprostřed

této nedotčené a tajemné přírody zažije věci, které od základu změní

jeho život. 

»Taguarí« vypráví skutečný, přímo neuvěřitelný příběh Dona Josého

Ariza, který byl v kolumbijském deštném pralese vyškolen za

léčitele a šamana a zemřel v roce 2018 ve věku 117 let. Jeho fascinu-

jící zážitky nabízejí jedinečné vhledy do tisícileté šamanské tradice 

a odkrývají nám poznání, že matka Země nám poskytuje vše potřeb-

né pro zdravý a šťastný život — veškeré znalosti již máme ve svém

nitru. Za doprovodu Dona Josého je můžete v sobě objevit znovu.

Anke Evertz

DEVĚT DNÍ NEKONEČNA

Příběh mimořádného zážitku blízké smrti

Trvalo to pouze několik vteřin: V okamžiku, kdy Anke před hořícím

krbem ve svém obývacím pokoji náhle vzplanula, uvědomila si se

zvláštní odevzdaností: „Teď zemřeš!“ S rozsáhlými popáleninami ji

převezou do nemocnice. Devět dní leží v kómatu; příbuzní i lékaři

počítají s nejhorším. Nikdo ovšem netuší, že Anke právě vykročila

na nejpodivnější cestu svého života: V duchovních světech, mimo

čas a prostor, neoddělitelně spojena s Původem všeho bytí dostává

odpovědi na všechny své otázky.

Toto vyprávění o zcela neuvěřitelném dobrodružství mezi životem 

a smrtí otevírá neznámé sféry vědomí a fascinující vhledy do lidské

existence. Také působivě ukazuje, že naše vnímání reality je pouze

nepatrným zlomkem bohatosti nekonečného množství realit. 

Zážitky Anke Evertz zbavují nejen strachu ze smrti — ale především

strachu ze života. Jsou působivým svědectvím toho, že všichni jsme

spojeni s větším celkem.



Jak se zrodil nápad napsat knihu Taguarí: Život sám
si nachází cestu?

Vypráví příběh 117letého šamana, kterého vycvičil 
domorodý kmen v Amazonii k dosažení vyšších stavů
vědomí. Používali k tomu ayahuascu, což je liána, 
z níž se připravuje nápoj. Běžně se do něho ale přidávají
listy rostlin obsahující dimethyltryptamin (DMT), podle
potřeby i jiné byliny. Nápoj má psychedelický účinek 
a podporuje lidi v práci se sebou samými. Dala jsem si život-
ní úkol zpřístupnit příběh starého šamana světu formou
knihy, abychom se všichni mohli seznámit se starými zvyky. 

Ale vy si kladete vyšší cíle, toto je jen jeden z prostřed-
ků k jejich dosažení…

Ano. Mým posláním je doprovázet lidi na cestě k úplné
svobodě. Podporuji je, aby poznali svá stará vězení a odstra-
nili je. Otevřou se jim úplně nové obzory.
Poskytuji jim nástroje, pomocí kterých mohou nezávisle trans-
formovat své neustále rostoucí povědomí v novou akci 
a stávat se tak stále stabilnějšími. Náš život 
tak postupně dostane nezbytný rámec pro 
užívání si svobody. Pouze tehdy budeme 
šťastní. Teprve potom vyrosteme v kompetentní 
a odpovědné osoby za naše vlastní životy. 
Tímto způsobem se na Zemi vytvoří nová 
společnost, ve které je každý viděn 
a oceňován za to, co JE a co miluje. 
Kde může každý dělat to, co mu dává 
největší radost, a tím obohatit a posílit 
komunitu.Usiluji o to, aby naše děti 
vyrostly ve světě, který je přesvědčí,

hned od 
začátku 

zažít, že jsou 
vítané 

a milované.

Myslíte si, že život, který jsme
dosud vedli, už nemá smysl?

Ve skutečnosti to cítíme a víme už dlouho. 
Život není ani zdaleka tím, co vás dělá šťastným 

a naplněným. A teď konečně přišel čas změny. 
Chcete růst do své pravé podstaty a velikosti 

a rozvíjet se. Zbavit se zdání, že jste cizí, že jste 
ve špatném filmu. Provází vás strach, hněv a nejistota. 

. Možná ve vašem současném prostředí také existuje 
pocit „nepatření“, protože vaše staré, malé VY 

rezonuje a brání poznat skutečnou pravdu 
a přiblížit se opravdové spravedlnosti. 

To vnímáte jako něco nepříjemného a nutí vás to 
změnit se do svého skutečného, velkého VY. 

Není náhodou, že tolik lidí v současnosti čelí největším
výzvám svého života. Abychom je zvládli, je třeba, aby se

nové komunity vyvíjely pokojně a v souladu s přírodními
zákony. Uvědomte si, že zde nejste náhodou a ani tyto řádky

nečtete náhodou. Je důležité, abyste si našli cestu ke své
skutečné velikosti a potenciálu. To od vás vyžaduje hodně

odvahy a síly. Ale vím, že v sobě máte vše, 
co potřebujete. A nemusíte to 

dělat úplně sami, následujte volání 
svého srdce. A okamžitě si všimnete, 

že pomoc a podpora přichází 
ze všech stran, protože život vás 
miluje a má velký zájem na tom, 

abyste sundali masku a odvážili se 
skočit do svého dobrodružného života.
A nezapomeňte: Nebudete stále kráčet 

po stezce sami: zde již najdete společenství odvážných
průkopníků, kteří touto cestou šli před vámi. 

(Ze zahraničních pramenů)



Do září 2009 žila Anke Evertz život, 
který by jí mnozí rádi záviděli, přestože to byl život
podobný mnoha jiným lidem.
Údajně se jí splnilo vše, co od společnosti očekávala. Ale čím víc
to fungovalo, tím to bylo mizernější. Úplně ztratila cit pro sebe 
a svůj život. Po vážné  nehodě při požáru bylo její tělo v kómatu
devět dní. Během této doby ušla životní cestu. Cesta, na které se
ponořila do nekonečna, a poprvé ucítila, co to znamená splynout 
v  jedno se vším. Bylo jí umožněno zažít bezpodmínečnost, po
které všichni lidé touží. Když se vrátila do svého těla, uvědomovala
si, že od nynějška bude všechno jiné. Mohla žít svůj život znovu.
Na radu lékařů se z kliniky nechala propustit, protože věděla, co se
naučila a že se její tělo uzdraví. A tak to bylo. Anke i dnes vnímá
svět kolem sebe ve všech jeho podobách a cítí hluboké štěstí,
samozřejmost a mír, po kterém celý život toužila před svou
nehodou. Chtěla by vás vzít na podobnou cestu krok za krokem –
cestu do vaší reality! Naučte se od ní, co poznala mimo své tělo, 
a zjistěte, kdo ve skutečnosti jste! 

Anke Evertz, neobyčejná žena 
s neobyčejným zážitkem, 

zaujala miliony lidí svým příběhem. 
Její styl psaní vypadá, 

jako by s vámi seděla u stolu 
a vyprávěla, co prožila.

Usnadňuje to čtení i těch pasáží, 
které mohou na první pohled vypadat obtížně. 

Autorka velmi podrobně popisuje, co zažila, 
když ji zachvátil oheň, a následujících 

devět dnů v kómatu. 
Někdy jí chybějí slova, což je pochopitelné. 

Jak můžete popsat něco, co je nepopsatelné.
Úrovně, o kterých podává zprávy

a to, co říká o svém učiteli / 
průvodci duchem, je ohromující. 

Autorka také popisuje, jak dosáhla toho, 
čemu ona říká Nový svět. 

V poslední části knihy předá čtenáři velmi 
příjemným a nenápadným způsobem 

„8 zlatých klíčů života“... 

Po přečtení této knihy zmizí nejen strach ze smrti, 
pokud ho někdo má, ale především strach ze života.
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Jan van Helsing
KNIHA ZA MILION

Kerstin Simoné
THOVT

Dr. Joe Dispenza
PROBUĎTE SVÉ BOŽSTVÍ

Co to znamená, probudit své

božství? Co kdybyste se dokázali

naladit na frekvence mimo hranice 

hmotného světa? Vytvořit si novou

budoucnost a transformovat svou

biologickou podstatu tak, abyste se

zcela uzdravili? Dr. Joe Dispenza

nabízí v knize ucelený program 

s širokou škálou účinných metod 

a cvičení, které vám umožní

vykročit z fyzické reality do

jemnohmotného světa lásky.

Jason Mason
MŮJ OTEC BYL MIB

Kdo jsou tito záhadní Muži v černém

(=MiB), 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?

Tajný vesmírný program, Němci 

z Antarktidy a mimozemšťané –

whistleblower odhaluje výbušné

informace!

Rozhovor s nádhernou mladou ženou ze Švýcarska jménem Chri-
stina von Dreien, nám může pomoci připomenout pravdu 
o našem bytí a vesmíru: struktura našeho vesmíru je nakonec
LÁSKA.
Christina si je vědoma své vícerozměrné existence a nikdy neza-
pomněla na vědomí svého pravého bytí. A nikdy neztratila svou sku-
tečnou povahu. Christina patří ke generaci, která sem přišla jako
vyslankyně nové éry. Vyzařuje z ní ohromné množství lásky. Pře-
svědčuje energií svého pravého bytí: vysokou etikou a autenticitou,
jednoduchostí a zároveň vtipnou moudrostí, která sahá daleko za její
pozemské roky života.

Z astrologického hlediska jsme jako lidstvo právě na prahu nového
věku – zimní slunovrat, 21. prosince 2020, zde na severní polokouli,
je považován za oficiální začátek věku Vodnáře.
Jinými slovy, přešli jsme z věku Pisceana do věku Vodnáře, a když
se nyní díváme na náš svět, vidíme, že s přechodem zažíváme určité
potíže, nebo by se tak mohlo zdát ... A ... Christina. A řekněte nám,
o čem Gaia, naše planeta, rozhodla? A jaký je další krok pro lidstvo?
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Jan van Helsing
KNIHA ZA MILION

Věříte na náhody?

Proč by se asi scházely různé

mužské spolky ve skrytu 

a v utajení, kvůli čemu by se jejich

členové vázali mezi sebou přísahou 

Kerstin Simoné
THOVT
TRANSFORMAČNÍ KLÍČ 
PROJEKT LIDSTVO 

Atlanťan Thovt v této knize zřetelně

osvětluje souhru a interakci nás

všech na velkém plánu s názvem

Dr. Joe Dispenza
PROBUĎTE SVÉ BOŽSTVÍ

Co to znamená, probudit své

božství? Co kdybyste se dokázali

naladit na frekvence mimo hranice 

hmotného světa? Vytvořit si novou

budoucnost a transformovat svou

biologickou podstatu tak, abyste se

zcela uzdravili? Dr. Joe Dispenza

nabízí v knize ucelený program 

s širokou škálou účinných metod 

a cvičení, které vám umožní

vykročit z fyzické reality do

jemnohmotného světa lásky.

Jason Mason
MŮJ OTEC BYL MIB

Kdo jsou tito záhadní Muži v černém

(=MiB), 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?

Tajný vesmírný program, Němci 

z Antarktidy a mimozemšťané –

whistleblower odhaluje výbušné

informace!

Jako kolektivu (vědomí lidstva) je nám jasné, že jdeme spolu se
Zemí, protože Země zvyšuje svou frekvenci, ale to, co vypadá pro
jednotlivce jako zásadní, může být mnohé úplně jiné, protože
každý má jiný stav vědomí.
A ne každý se probouzí. Existují lidé, kteří se v této inkarnaci ne-
probouzí. A pak pro tyto lidi, kteří se nyní neprobudí, je současná
doba mnohem náročnější. Protože vidí a prožívá pouze 3-D (3-
dimenzionální svět), a tak věří, že se všechno zhoršuje a zhoršu-
je, a ano, na fyzické úrovni je to právě teď velmi náročné.
Z mého pohledu je to však jen proto, že si Unlight uvědomuje, že
jeho čas se krátí. A samozřejmě (nevítaní) věří, že mohou usku-
tečnit své plány a že jejich plány uspějí.
Ale nemyslím si, že jejich plány uspějí, protože Země se rozhod-
la, že zvyší svou frekvenci. A protože Země o tom rozhodla, bude
se to dít.

Nemůžeme zastavit planetu!

I když někdy věříme, že to dokážeme, ale ... Je to stejné jako 
u Lásky, protože Země se rozhodla zvýšit frekvenci, jdeme
směrem k Lásce. A ani Lásku nelze zastavit! Může to být jen
zpožděno.
A opatření, která se zavádějí s celým tímto příběhem, který se
odvíjí právě teď, vypadá jako zpoždění. A všechno se komplikuje.
Ale Lásku nelze zastavit.

Vydala jste novou knihu „Am Ende Ist Alles Gut“ (Nakonec
všechno dobře dopadne). A během semináře Live-stream
jste hovořila o tom, jak je velmi užitečné a důležité představit
si, že nakonec bude všechno v pořádku. A láska se bude šířit

na naší planetě a všechno bude krásné. Také jste říkala, že
čím více se na něco soustředíme, tím snáze toho dosáh-
neme…

Ano, když si to představíme, pak se to začíná  projevovat, protože
o tom přemýšlíme, ale to, co má ve skutečnosti sílu projevu, jsou
naše emoce.

Jinými slovy, naše emoce jsou neuvěřitelně důležité, když si
představujeme něco, co bychom chtěli projevit. 

Bez emocí je to jako mobilní telefon bez energie. 

To je dobrá analogie. Když se dostaneme do kontaktu 
s lidmi, jejichž emoční energie spočívá především ve vibraci
strachu, tato vibrace se otře i o nás. Kolektivní vědomí má
obrovský vliv na to, co se v našem světě ještě může stát – co
se případně projeví nebo ne.

Kolektivní vědomí neovlivňuje pouze nás, ale my (jako jednotlivci)
máme také vliv na kolektivní pole.
Vše, co si myslíme, cítíme a děláme, se automaticky zadává do
pole. A když se snažíme dosáhnout vysoké rezonance, jinými
slovy, že máme pozitivní emoce a soustředíme se na pozitivní
aspekty, protože ve všem je něco pozitivního i v současných
událostech, protože žijeme v dualistické realitě a když vidíme, že
ta je nabitá špatnými zprávami, pak někde musí být také spousta
dobrých zpráv.
A když se automaticky soustředíme na pozitivní aspekty, budeme
se cítit lépe; to se automaticky promítne do kolektivního vědomí.
Kolektivní pole je určitě velmi husté, protože tolik lidí se bojí. 
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Bernadette von Dreien
CHRISTINA
KNIHA II. – VIZE DOBRA 

Již od svého narození Christina

projevuje podivuhodný vhled 

do dění dnešního světa, který svědčí

o nové dimenzi lidského bytí. 

„Právě se nacházíme na začátku
porodního kanálu. Tam je to tmavé 
a těsné. Dobré na tom je, že něco 
takové trvá vždy jen určitou 
dobu. Lásku nelze zastavit, 
pouze zdržet. Neboť Země se 
rozhodla pro lásku a proto 
v konečném důsledku může jít pouze
do lásky.“

Christina von Dreien
NAKONEC VŠECHNO 
DOBŘE DOPADNE

Kniha pojednává o tom, jak 

můžeme konstruktivně čelit 

chaosu kolem současné globální

pandemie a jak pozitivně

přistupovat ke „snahám“, jež nás

mají za úkol vyděsit. Drobná 

knížečka, která dodává velkou

odvahu. Je výzvou, abychom

rozšířili svůj horizont vnímání 

a vlastní odpovědnost za světové

události přesunuli z politické

úrovně na každého z nás.

Dr. Joe Dispenza
PROBUĎTE SVÉ BOŽSTVÍ

Co to znamená, probudit své

božství? Co kdybyste se dokázali

naladit na frekvence mimo hranice 

hmotného světa? Vytvořit si novou

budoucnost a transformovat svou

biologickou podstatu tak, abyste se

zcela uzdravili? Dr. Joe Dispenza

nabízí v knize ucelený program 

s širokou škálou účinných metod 

a cvičení, které vám umožní

vykročit z fyzické reality do

jemnohmotného světa lásky.

Jason Mason
MŮJ OTEC BYL MIB

Kdo jsou tito záhadní Muži v černém

(=MiB), 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?

Tajný vesmírný program, Němci 

z Antarktidy a mimozemšťané –

whistleblower odhaluje výbušné

informace!

A čím více lidí do pole vloží něco pozitivního, tím lépe se nám
bude žít. Ani na to nemusíme myslet.
Musíme se soustředit na něco pozitivního! Musíme se postarat 
o to, abychom se cítili dobře a dařilo se nám dobře. A to, co dě-
láme, se bude lišit v závislosti na tom, kdo jsme. Někdo si rád
zatancuje v obývacím pokoji, jiný si rád poslechne dobrou hudbu,
další si užije dobrou konverzaci nebo ... na tom nezáleží, dokud
se nikomu neublíží.

Říkáte, že máme duchovní tým, který nám pomáhá. Jak s ním
můžeme navázat kontakt, abychom vytvořili více vertikálních
spojení. Jsme tak často zabaleni do našeho hmotného světa,
že úplně zapomeneme věnovat pozornost novým myšlen-
kám nebo novým způsobům, a už nevidíme ani neslyšíme
nic jiného, a všechno zůstává stejné. Pokud však toužíme po
změně ... věřím ... snad to pomůže lidem o tom něco slyšet?
Jak se dostat do kontaktu s naším duchovním týmem?

K tomu potřebujeme především klid a ticho. Protože jinak jsme
vždy rozptýlení. A nechat si čas pro sebe. A ... pak, když chceme
navázat kontakt s na-
ším duchovním tý-
mem, pak už na něj
musíme jen myslet.
Protože když na něco
myslíme, už jsme tam.
A .... ano, můžeme 
o něm přemýšlet a po-
ložit otázku.
Odpověď je u každého
člověka individuální.
Pro některé lidi je to jen
pocit, jiní vnímají obra-
zy nebo se jim zjevuje
myšlenka...

Nebo je to zprávu, na
níž čekáme? Nebo?...

Ano, a musíme dávat pozor, aby nás naše očekávání neomezo-
valo. A musíme žádat o pomoc, jinak se nám nedostane, protože
máme svobodnou vůli. Ale nemůžeme si o ní předem vytvářet
představu, jak bude vypadat. Někdy přijde, ale jako pomoc nevy-
padá. 
A když není žádný štítek označující „pomoc“ a pomoc nezapadá
do naší představy o tom, jak by měla vypadat, pak existuje
možnost, že nám bude chybět...

Nebo to možná dokonce vědomě zablokujeme, protože to, co
se teď děje, je hrozné ... Ano, bohužel až moc dobře ro-
zumím.
Tady ve Spojených státech jsme měli nedávno volby a řekla
bych, že mezi lidmi došlo k velké polarizaci. A výsledky voleb
to odrážely. Bylo to téměř 50/50. A jasně došlo k rozkolu. Lidé
jsou na opačných koncích spektra a útočí na sebe. Co
můžeme udělat, abychom zabránili dalšímu oddělení a roz-
dělení? A místo toho pomoci lidem znovu se spojit?

No ... Obecně, když už mluvíme o volbách, vždy se snaží lidi
rozdělit. To znamená postavit je proti sobě. A to je se vším, že?
Že v nás a mezi námi existuje vůle k rozdělování se.  A děje se to
za účelem získání moci na úkor jiných. A lidé používají svou sílu
a vitalitu proti sobě. Nejsou schopni řídit svět tak, jak by chtěli.
Lidé jim však k tomu dávají svolení. No ... například tím, že jsme
se nechali postavit proti sobě. A pokud například v určitém
okamžiku povstanou všichni lidé a řeknou: „od nynějška nám
záleží jen na lásce“, a rozhodnou se udělat to, co b y mělo být
vlastní všem, pak by najednou už nebyla žádná válka. Pokud
každý jedinec uvěří, že je to všechno o Lásce, pak by mnoho
(negativních) věcí, které na naší planetě stále máme, zmizelo.
A proto je v nás skutečně síla. A často si myslíme: jediný člověk
nemůže přinést mnoho změn. A je to pravda: jediný člověk ne-
může změnit celý svět. Pokud si však tisíce lidí myslí, že nemo-
hou nic změnit, nyní by změnily své myšlení: a byli by pře-
svědčeni, že mohou vytvořit něco jiného, pak najednou můžeme
změnit náš svět!

Nejde o to, kdo je prezidentem nebo koho volíme, ale
mnohem důležitější je zachovat si svůj vlastní hlas a být tou
změnou, kterou si přejeme vidět v našem světě.

No ... Podle mého názoru existuje výrazný rozdíl v tom, kdo se
stane prezidentem. Je však důležité si pamatovat, že nakonec
jsme tou změnou přece jenom my.
Jinými slovy, pokud si přejeme žít v mírumilovném světě, musíme
začít jednat a nemůžeme čekat, až někdo – nezáleží na tom, kdo
– vytvoří nějaký zákon, na jehož základě bychom měli být míru-
milovní. To se určitě nedočkáme.
Je důležité, aby lidé toužili po mírumilovném světě ze svého nitra.
Teprve potom to bude fungovat. A že každý začíná sám od sebe.
I když tato změna vytváří pouze malý efekt, postupně může být
rozhodující. Nemůžeme čekat na někoho, který vyřeší všechny
naše problémy. Určitě máme k dispozici pomoc. To je jistě prav-
da. Ale nakonec jsme to my, kdo potřebujeme provést změnu.
Protože jde o náš život!
A my jsme ti, kteří žijí zde na Zemi. My jsme ta změna ... 
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Bernadette von Dreien
CHRISTINA
KNIHA II. – VIZE DOBRA 

Již od svého narození Christina
projevuje podivuhodný vhled 
do dění dnešního světa, který svědčí
o nové dimenzi lidského bytí. 

„Právě se nacházíme na začátku
porodního kanálu. Tam je to tmavé 
a těsné. Dobré na tom je, že něco 
takové trvá vždy jen určitou 
dobu. Lásku nelze zastavit, 
pouze zdržet. Neboť Země se 
rozhodla pro lásku a proto 
v konečném důsledku může jít pouze
do lásky.“

Christina von Dreien
NAKONEC VŠECHNO 
DOBŘE DOPADNE

Kniha pojednává o tom, jak 
můžeme konstruktivně čelit 
chaosu kolem současné globální
pandemie a jak pozitivně
přistupovat ke „snahám“, jež nás
mají za úkol vyděsit. Drobná 
knížečka, která dodává velkou
odvahu. Je výzvou, abychom
rozšířili svůj horizont vnímání 
a vlastní odpovědnost za světové
události přesunuli z politické
úrovně na každého z nás.

Jan van Helsing
KNIHA ZA MILION

Věříte na náhody?
Proč by se asi scházely různé
mužské spolky ve skrytu 
a v utajení, kvůli čemu by se jejich
členové vázali mezi sebou přísahou 
mlčenlivosti? Jen tak pro zábavu?
Existuje několik malých tajemství,
která jsou známa pouze vyvoleným 
a jež jsou prostým lidem upírána –
jedná se totižo klíč k reálnému
úspěchu.

Kerstin Simoné
THOVT
TRANSFORMAČNÍ KLÍČ 
PROJEKT LIDSTVO 

Atlanťan Thovt v této knize zřetelně
osvětluje souhru a interakci nás
všech na velkém plánu s názvem
Projekt lidstvo. Dosud nikdy se 
neobracel k lidstvu s tak neodklad-
nou naléhavostí. Čas se krátí.
Odhaluje pravdu o našem světě 
a společně s Ra, bohem Slunce,
předává lidstvu klíč k duchovní 
a tělesné transformaci.

Jason Mason
MŮJ OTEC BYL MIB

Kdo jsou tito záhadní Muži v
černém (=MiB), 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?
Tajný vesmírný program, Němci 
z Antarktidy a mimozemšťané –

Používáte termín elementární duchové. Jsou všude kolem
nás ... v rostlinách a přírodě. Zmínila jste, že by bylo uži-
tečné, kdybychom s nimi mluvili, i když o nich vědomě
nevíme. Protože přijímají naši energii, když je oslovíme.
Rozumím tomu správně?

Ano, duchové přírody neodejdou z vlastní vůle. Jejich účelem je
zůstat s přírodou. Jsou přítomny s rostlinami a kameny a také 
s pokojovými rostlinami a v parcích. Jejich posláním je být pří-
tomný, a proto tam chtějí být. A jako lidé se musíme o přírodu
starat svědomitě.
A když si uvědomíme, že skřítci a elfové jsou skuteční, pak to tito
elementární duchové vycítí. A pak vědí: ‚Ach, tato lidská bytost si
uvědomuje, že existujeme! ' A jou šťastní!
Můžeme s nimi mluvit a oni nás slyší. Děláme spoustu věcí, které
jsou škodlivé: jako 5G, ukládání odpadů do oceánů a řek a mno-
ho dalších zrůdností. A to vede k tomu, že elementární duchové
nemohou v takovém prostředí dobře žít. Ničíme jejich prostor,
jejich stanoviště. A i když jsou to jemné nebo éterické bytosti a my
jsme fyzické bytosti, jakékoli fyzické akce, které podnikneme,
mají určitý a přímý účinek na jemné dimenze reality. To je něco,
co může být pro mnoho lidí obtížné pochopit, protože ony / my
nemusíme tyto různé dimenze vnímat. Ale to samozřejmě nezna-
mená, že neexistují.
Musíme si uvědomit, že jsme schopni (vědomě) vnímat jen malou
část širokého pásma světelného spektra. A všechno ostatní, co
nejsme schopni vidět, přesto existuje. A s elementárními duchy je
to stejné: nacházejí se ve vrstvě dimenzí, které většině lidí unika-
jí. A pokud například kácíme stromy, je užitečné – několik dní
před tím, než k tomu přistoupíme, jít ke stromu a seznámit jeho
ducha s naším záměrem, aby měl čas odejít. 

Říkala jste, že jsme kdysi všechny tyto éterické bytosti
vnímali. Ne v tomto životě, ale v jiné době, v historii naší
Země. A pro nás je důležité, abychom skutečně znovu spojili
vše, od čeho jsme byli odříznuti, ale ve skutečnosti to víme.
Je to správně?

Ano, rozhodně! V historii naší planety bylo období, kdy byla Země

méně hustá než dnes. A „lidé“ – tedy ti, kteří v té době žili – měli
mnohem subtilnější nebo éteričtější energetické tělo a neza-
pomněli. A Země byla v té době jako ráj. Od té doby máme
vrozenou touhu přeměnit Zemi v ráj. 
Tyto informace máme uloženy v sobě. Toužíme po ráji. A protože
naše planeta Země zvyšuje svoji frekvenci a plán je takový, že
Země vstupuje do vyšších vibrací a že na naší planetě vládne
Láska, pak to tak bude: Země se znovu stane krásnou a lidé
budou méně zapomínat (a pamatovat si více).
Protože z mého pohledu není účelem lidí zapomenout na všech-
no. V této době a fázi, ve které nyní žijeme, bylo normou, aby lidé
na všechno zapomněli, jakmile osídlili tuto planetu. Pozitivním
aspektem však je, že všechno v našem životě je pouze fází,
kromě té, z níž je vytvořen vesmír a kterou je LÁSKA.
A i když nyní zažíváme něco špatného, otázkou zůstává, jak
dlouho to bude trvat? Existuje možnost, že to může trvat věčnost,
ale v určitém okamžiku to zmizí, protože to odporuje podstatě
vesmíru.
Je skutečně úžasné vědět, že struktura našeho vesmíru je
LÁSKA. Věřím, že to může být pro publikum také uklidňující.

A obzvláště nyní, když tolik lidí zažívá strach, máme odpo-
vědnost, protože víme, že jsme spojeni s Láskou, a tak se strachu
nepoddáme.
Protože zatímco zažíváme strach, nemůžeme nikomu pomoci,
také nemůžeme najít řešení problémů, protože naše hlava není
jasná, jinými slovy, nic nefunguje a zatímco zažíváme strach,
ztrácíme také  důvěru a mnoho lidí si uvědomuje zásadní význam
nebát se, o to důležitější je, abychom se skutečně soustředili na
pozitivní výsledek!

Skvělé! Mám další otázku, která nás vede trochu jiným
směrem. V jedné ze svých knih jste zmínila, že – a nyní
parafrázuji, že tradiční čínská medicína je skutečně rozvi-
nutým uměním uzdravovat. Můžete k tomu něco říct? 

Ne, k tomu nemohu nic říct. Toto téma vyčerpala  matka v prvních
dvou knihách, v nichž se zabývá mými myšlenkami.  
Ale přece jenom bych ráda něco dodala. Všichni, prosím, zvažte,
že i jako jednotlivci máme obrovský vliv. A když se soustředíme

na pozitivní perspektivy 
a vložíme něco dobrého do
kolektivního pole vědomí – 
i když máme pocit, že se nic
nemění – se budeme cítit
lépe. Protože můžeme
zobrazit pouze velmi nepa-
trný fragment; zatím opravdu
nevíme, co se stane s tím, co
jsme dali do pole. Určitě to
má účinek, protože jsme
spojeni se vším a všemi, 
a proto vše ovlivňuje všech-
no ostatní.

(Rozhovor vedla 
Bettina Zumdick, upraveno 

a kráceno KNIHY) 
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Rosamund Luptonová
TŘI HODINY
Tři hodiny, to je 180 minut nebo 10 800 vteřin. Je
to ranní vyučování, generálka Macbetha a putová-
ní po zasněženém lese. Je to celá věčnost vy-
plněná čekáním na zprávy nebo odpočítáváním
času před něčím strašným. V těch 180 minutách
zjistíte, pro koho zemřete a kdo bude zabíjet. To
nemyslitelné se stalo na venkově v Somersetu, ve
škole, která je v obležení. Příběh vyprávějí lidé,
kteří se ocitli v jádru dění, počínaje raněným ředi-
telem v knihovně, který nemůže pomoci svým
uvězněným žákům a zaměstnancům, přes poprvé
zamilovanou puberťačku Hannah, rodiče zoufale
čekající na zprávy o dětech, šestnáctiletého syr-
ského uprchlíka, který se pokouší zachránit svého
mladšího bratra, policejní psycholožku snažící se
odhalit totožnost střelců, i žáky, kteří nalezli
útočiště ve školním divadle. Ti všichni prožívají
nejintenzivnější hodiny svých životů, kdy se zlo 
a teror střetnou s odvahou, láskou a spásou.

Přeložila Viktorie Košnarová

Vázaná 352 stran, 349 Kč, ISBN: 978-80-249-4408-1, 
EAN: 9788024944081
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Okamžik klidu, kdy se jakoby zastaví čas,
je neměřitelný. Pak jej lehký tlak konečku

prstu, zvrásněná kůže na chladném kovu,
znovu nastartuje a kulka letí rychleji než zvuk.

Roztříští zasklenou skříňku nad ředitelovou hlavou, v níž
jsou vystaveny medaile za statečnost, udělené v poslední světové válce
chlapcům ze šestého ročníku. Medaile se promění v šrapnel, zasáhnou
ředitelovy jemné hnědé vlasy, přerazí stranici jeho brýlí a prorazí kost
chránící tu část jeho hlavy, která myslí, miluje, sní a bojí se, jako by
kousky kovu proletěly jeho bytostí a smyslem jeho existence. Stále ještě 
však dokáže myslet, protože to právě on pomyslel na ty chlapce, na
šrapnel vytvořený z jejich statečnosti, který zničil jeho představy o vlíd-
nosti světa.
Padá dozadu. Další výstřel, chodba jako tunel plný ozvěny. Chápou se
ho čísi ruce a táhnou ho do knihovny.
Hannah s Davidem ho vlečou od zavřených dveří do knihovny a ukládají
ho do stabilizované polohy. Všichni šesťáci prošli kurzem první pomoci,
ale kde se naučili takové odvaze? Možná že v nich byla celou dobu a on
si toho nevšiml?
Zase ty medaile, kolem nichž přešel snad tisíckrát. Snaží se je uklidnit, 
i když vypadá špatně, a tím si je jistý, že vypadá hrozně – uvnitř je 
v pořádku, jeho osobnost je nedotčená, třebaže nemůže mluvit. Místo
slov z jeho úst vycházejí steny a lapání po dechu, takže se raději nepo-
kouší něco říkat, aby se o něj ještě víc nebáli.
V chabém světle vypadají jeho žáci jako duchové, bledé tváře, lesknoucí
se oči a neviditelné tmavé oděvy. Jakmile zazněl červený kód, vypli
elektřinu. Viktoriánské dřevěné okenice jsou zavřené a prasklinami 
v nich dovnitř proniká jen chabé světlo zimního dne.
On, Matthew Marr, ředitel a jediný dospělý na místě, je musí bránit, musí
tyto žáky základní školy zachránit, ty v hrnčířské dílně, v divadle, na
hodině angličtiny v místnosti o kus dál po chodbě, musí říct učitelům, aby
nic neriskovali a udrželi děti v bezpečí. Mysl mu však sklouzává zpátky
do vzpomínek. To možná způsobil ten šrapnel, úlomky kostí zformovaly 
zeď na jedné straně minulosti. Slova z vlastních myšlenek se ho však
zmocnila – riziko, bezpečí, záchrana.
Co se to proboha děje?
Pokouší se to pochopit, jeho myšlenky uhánějí zpátky, rychle, příliš rych-
le, takže hrozí nebezpečí, že přepadnou za hranu jeho mysli, do temno-
ty. Zastaví se u vzpomínky na porcelánově modré nebe, průčelí Staré
školy zářící kvetoucím klematisem, křik pestrobarevného lejska. Poško-
zená mysl mu říká, že odpovědi se nacházejí tam, v tom dni, ale my-
šlenky, které ho dovedly až sem, se rozplynuly.
Hannah přikryje horní část těla pana Marra svou prošívanou bundou 
a David mu dá na nohy kabát. Pak si Hannah svlékne mikinu. Nezaječí.
Nezapláče. Ovine mikinu panu Marrovi kolem hlavy a pevně sváže
rukávy. Pak se pokusí zastavit krvácení z rány na noze, a když je s tím
hotová, znovu zkontroluje průchodnost dýchacích cest.
Žádné další výstřely. Zatím. Strachem se její kůže stává citlivější a ona
sama se jakoby scvrkne. Když si svléká tričko, aby z něj udělala obvaz,
pohlédne na stěnu knihovny směrem do zahrady. Zabedněná okna jsou
příliš malá a příliš vysoko na to, aby se jimi dalo utéct. Druhá stěna, od
podlahy ke stropu obložená knihovnami, sousedí s chodbou. Jsou za ní
slyšet střelcovy kroky. Chvilku si myslí, že odešel, že došel až na konec
chodby k předním dveřím a je pryč, ale to neudělal, vrací se k nim.

Musí mít okované boty. Cvak-cvak, cvak-cvak na odřených dubových
prknech a pak pauza. Žádné další zvuky z chodby, žádné jiné kroky,
žádné hlasy ani bouchnutí brašny na knihy. Všichni se schovávají, tiší 
a nehluční. I cvakání se ztišilo. Hannah odhaduje, že došel ke třídě, kde
paní Kaleová vyučuje angličtinu. 
Očekává výstřely. Zazní jen jeho kroky. David vedle ní vytáčí tři devítky.
Třesou se mu prsty, třese se mu celé tělo, a přestože to jsou jen tři
číslice, trvá mu to celou věčnost. Hannah se obává, že to číslo bude
obsazené, ne kvůli záchrance, ale protože v tu chvíli všichni vytáčejí
policii.
Až já budu král… říkává jí táta a ona pokračuje, až já budu královna,
bude mít policie, záchranka a hasiči zvláštní linky, ale tátův hlas neslyší,
jen Davida, jak říká: „Prosím záchranku,“ jako kdyby si objednával pizzu
pod namířenou pistolí. Teď čeká, až se mu ozve dispečer záchranné
služby.
Ten útok na číslo 999 začaly děti, nejen přímo, i přes matky doma, 
v práci, na ranní kávě, na pilatesu, v supermarketu a otce v práci, ale 
v některých rodinách, třeba v té její ne, a rodiče odpověděli: Volal jsi na
policii? Kde jsi? Jsem na cestě. Volám na policii. Hned jsem tam. Mám
tě rád.
Nebo variace podobných hovorů, až na to mám tě rád si je jistá, že tohle
říkají všichni rodiče, protože to slyšela. Táta to řekl. To byla na hodině
angličtiny, kde jsou mobily povolené. V knihovně ne, tam je musí nechá-
vat vypnuté v košíku přede dveřmi. David teď používá ten její.
Pokouší se roztrhat svoje tričko Gap, aby mohla panu Marrovi stáhnout
zraněnou nohu, ale bavlna je příliš pevná a ona nemá nůžky. Tohle tričko
nosí jen v zimě pod něčím jiným, protože všichni od druhého stupně výš
nosí značky Superdry nebo Hollister, ne Gap, a teď tu je před spoustou
lidí včetně ředitele jen v podprsence, protože její šatstvo muselo
posloužit jako přikrývka a obvazy a necítí žádné rozpaky, jen jí připadá
legrační, že jí někdy záleželo na něčem tak pitomém, jako je nápis na
tričku. Nakonec mu ováže ránu celým tričkem.
Cvak-Cvak, cvak-cvak z chodby. Na dveřích není zámek. Hannah se
přidá k Edovi, který vytahuje knihy z knihovny nejblíž u dveří, BELETRIE
W–Z, a skládá je před dveře.
Proč pořád přechází po chodbě? Snaží se ty kroky neposlouchat a místo
toho čte tituly knížek, z nichž staví barikádu u dveří. Barva nachu od
Alice Walkerové, Trainspotting od Irvina Welshe – cvak-cvak – Stroj času
od H.G. Wellse, K majáku od Virginie Woolfové, Shrapnellova akademie
od Fay Weldonové, Zlodějka knih od Markuse Zusaka. Představuje si,
jak knihami prolétají kulky a nechávají za sebou červené cákance, zničí
stroj času, roztříští lampu na majáku a na všechno padne tma.
Vrátí se k panu Marrovi, zatímco Ed dál přidává knihy na velkou hromadu
u dveří. Když si vedle ředitel klekne, pan Marr mrkne a podívá se na ni.
Než ho postřelili, pan Marr jí řekl, že láska je nejmocnější síla na světě,
na ní jediné opravdu záleží, to se jí vybaví, když strká dlaň pod obvaz ze
svého trička na jeho noze.
Jenže v hlavě se jí usadí slovo výstřel, kruté a krvavé, z něhož se jí
zvedá žaludek. To slovo nikdo nevyslovil ani nenapsal, takže ho nemůže
přikrýt rukou a vykřičet a ona si láme hlavu nad tím, co je to za výraz,
když ho neslyší ani nevidí. Domnívá se, že vědomí tvoří tichá, neviditel-
ná slova, vytvářející neviditelné věty a odstavce, nepsaná, nevyřčená
kniha, která nás dělá takovými, jací jsme. Pan Marr zavírá oči. „Musíte
zůstat vzhůru, pane Marre, prosím, musíte zůstat vzhůru.“ Bojí se, že
když ztratí vědomí, jeho tichá, neviditelná kniha skončí.
Kroky za stěnou knihovny znějí silněji a blíží se k nim. Pokouší se zůstat
klidná. Táta o ní říká, že je vynalézavá a statečná. George ze Správné
pětky. Jo z Malých žen. Nikdy ne hezká holka, obzvlášť ne hezká dospí-
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vající dívka, takže si vypěstovala pevný charakter. Rafi říká, že je ya
amar, jako měsíc, ale Hannah mu nevěří.
Ed se přesunul k BELERII S–V, snaží se zůstat mimo linii výstřelu, pokud
bude útočník střílet, takže hází knihy na hromadu ze strany. Na podlaze
je spousta knih, ty poslední kloužou z povrchu k základně.
Kroky se zastavují před jejich dveřmi. Hannah zadrží dech, slyší své
srdce bušit do ticha. Pak kroky pokračují dál.
* * *
Daphne Epelsteinerová, pětapadesátiletá učitelka dramatické výchovy,
školní divadlo milovala od chvíle, kdy ho před pěti lety postavili, pro jeho
krásnou praktičnost a estetickou citlivost. Budovu navrhli tak, aby
vypadala jako přirozená součást lesa, který ji obklopuje, a tvoří ji dvě
spojené cedrová krychle. V té větší se nachází obstojně prostorné
jeviště, hlediště a foyer, v menší jsou zkušebny, šatny a dvě rekvizitárny.
Nyní to divadlo miluje, protože je bezpečné. Nejsou tu žádná okna, jimiž
by mohli ti darebáci střílet. Stěny jsou cedrovým dřevem jen obložené,
pod ním je malta a beton, protipožární obklady a izolace. Nouzové
východy v zadní stěně vedou rovnou do lesa, ale protože se ředitel obá-
val, že by se tudy mohli dostat dovnitř vandalové a zloději, jsou tyto
dveře mimořádně silné a pevné. (Díkybohu za vandaly a zloděje a pro-
tipožární opatření a ředitele.)
Studenti se schovávají pod sedadly v hledišti, pár i pod jevištěm. Slyší,
jak si povídají, ale neokřikne je. Zatím. Dokud nedá signál, nemusejí
mlčet. Pět žáků se ukryje pod barikádou, která tu zůstala po loňském
představení Bídníků, protože nikdo neví, co si s ní počít, a Daphne se
nedokáže přinutit, aby ji vyhodila. Zepředu vypadá celistvě, ale uvnitř je
jen dutina tvořená hrubě nařezaným dřevem s nepořádně zatlučenými
hřebíky, o něž se škrábou. Musí tam dýchat v prachu a skvrnách od
barvy. Dvanáct dalších skrývá divadelní les, stromky pokáceli minulý
týden v okolí a jsou nastavěné v zákulisí po čtyřech za sebou.
Asi tak před půlhodinou stříleli na policejní auto poblíž vrátnice, myslí si,
že pálili z lesa. Pak, asi před třemi minutami zazněly dva výstřely ze
Staré školy. Takže musí být dva, možná víc.
Se Starou školou jsou spojeni chodbou, která ústí ve foyer. Tyto dveře
nechala otevřené a cítí to jako chlad v zádech, jako zranitelnost. Co
jiného však má dělat? Divadlo je nejbezpečnější místo v celé škole, prak-
ticky nenapadnutelné, jako obrovský úkryt. Napřed se sem, do bezpečí,
musí dostat žáci a učitelé ze Staré školy, pak teprve může zamknout
dveře. Tím, že je nechává otevřené, však může ohrozit studenty tady 
v divadle, a proto je musí co nejlépe schovat, dokud se k nim nepřipojí
všichni ze Staré školy – nebo dokud nebude jasné, že to nepůjde – a pak
teprve ty dveře zamkne.
Něco se klidně může zvrtnout. To pomyšlení ji pronásleduje, bodá ji 
v hrudi. Co když ke dveřím nedoběhne včas? Mohli by ji zastřelit, je to
dost pravděpodobné. Je si jistá, že ty dveře jsou, stejně jako ty vzadu,
neproniknutelné, jakmile jsou zamčené a závory na nich zavřené, jsou to
bezpečnostní dveře, ale sotva budou neprůstřelné. Ona jen doufá, že ji
střelí až poté, co je zamkne.
Její mladší kolegyně Sally-Anne s kaštanovými kudrlinkami a růžovými
tvářičkami, hlídkuje ve foyer a dá jí přes WhatsApp vědět ve chvíli, kdy
se jejich kolegové a studenti – nebo střelci – objeví. Mobilní signál je sice
v divadle nejistý, ale je tu wifi .
„Na barikádě všichni v pořádku?“ zeptá se studentů pod rekvizitou 
z Bídníků. Napadne ji, že její hlas zní nepřirozeně vesele, jako ve
vánoční pantomimě. Ozve se několik statečných ano ano. Na okamžik si
vybaví tu barikádu vloni jako triumf produkce, Enjolras třímající rudou
vlajku, odvážně idealističtí a dojemně naivní studenti na barikádě.
Zasáhlo vás to u srdce, protože ty role hráli skuteční dospívající studenti. 

A ne dospělí, jako na představeních ve West Endu.
„Vedete si náramně,“ pochválí je.
Postrádá čtyři studenty: Doma Streetera, Jamieho Altona, Rafiho
Bukhariho a Tobiase Ferna. Nejméně se obává o netečného Doma, který
jí v 8:20 poslal textovku, že se zdržel, patrně pod zatuchlou peřinou. 
Představuje si ho, jak líně šlape na kole po silnici, v zatáčce ke škole
narazí na policejní auta a dál ho nepustí.
Jamie Alton tu byl už ráno, ale v 8:15 šel vyzvednout kotel pro
čarodějnice do dílny v Nové škole, což znamená, že je v bezpečí, určitě
je v bezpečí, protože Nová škola je hned u silnice a evakuovat se dá
levou zadní, takže kvůli Jamiemu nemusí panikařit.
Rafi Bukhari se celé dopoledne neobjevil, ani neposlal textovku. Měla
pro Rafiho velkou slabost, jako skoro všichni, kvůli tomu, čím vším si
prošel, i kvůli jeho úsměvu a pronikavé inteligenci. Ty jeho vlahé tmavé
oči, jako gazelí. Neobyčejně laskavý a krásný hoch. Ale on přežil bouři
na moři ve člunu, pašeráky lidí, přežil Asada a Daesh a ruské bom-
bardéry, on proboha ze všech dětí i dospělých nejlépe ví, jak se o sebe
postarat.
Ale co Tobias Fern? Obavy o Tobiase jsou silné a neovladatelné jako
kroutící se batole, které se odmítá dát uspat. Diametrálně odlišný pocit
od vysokého, štíhlého, samostatného Tobiase, který nesnáší cizí dotek. 
Tobias někdy ztratí povědomí o tom, kde by měl být, a už ho párkrát
našli, jak bloudí po kampusu s protihlukovými sluchátky na uších. Včera
však byl bledý, a ona mu doporučila, aby se v noci dobře vyspal, takže
ho snad matka dnes nechala doma a její vzkaz se k ní vším tím zmatkem
nedostal.
Žádné zprávy na WhatsAppu od Sally-Anne ve foyer. Jde do zákulisí
zkontrolovat žáky schovávající se za lesem. Některé stromky jsou ovi-
nuté zelenými šlahouny, takže poskytují dobrý úkryt, ale těm, kteří se
schovali za opadanými bezlistými kmeny, vykukují šaty a bledé obličeje.
„Birnamský lese! Potřebujete nalíčit. Našminkujte si obličeje, prosím.“
Lesík se rozpadá, stromky jsou odkládány na podlahu. Podává jim
skříňky s líčidlem. „Pomažte jeden druhému tváře hnědou a zelenou.“
Spěšně se neohrabanými prsty navzájem potírají. 
Joanna začíná líčit kamarádku Caitlin a čistotně používá štětec. Daphne
uvažuje o tom, že Joanně řekne, aby to tam jen tak naplácala, tohle není
ukázkové líčení při zkoušce z dramatické výchovy, ale napadne ji, že se
tak Joanna vyrovnává se situací, a tak ji nechá být. „Tady jste v bezpečí,“
říkám všem. „Nejsou tu žádná okna a dveře jsou mimořádně pevné.
Nemohou se na nás dostat.“
„Ale dveře do chodby jste nezamkla, že?“ zeptá se 
Luisa. Její bratr dvojče, Frank, je v knihovně ve Staré škole.
Ne,“ odpoví Daphne. „Nezamkla jsem je. Dobře, až se nalíčíte, oblečte
si kostýmy.“ Jejich kostýmy z Macbetha jsou hnědé tuniky z pytloviny, 
a ty se používají skoro v každé produkci v různých obměnách. 
V Macbethovi jsou v pase převázané provazem. Splynou se stromy
daleko lépe než barevné mikiny a trička.
„Budeme zkoušet?“ zajímá se Joanna.
Pane na nebi, tahle Joanna snad vůbec není z téhle planety!
„Možná později,“ řekne jí.
„Jsou Anna a Mladý Fry v bezpečí?“ zeptá se Josh. 
„Slyšela jste o nich něco?“
Sedmiletá Anna a Davy, známý pod přezdívkou Mladý Fry, hrají Macduff-
ovy děti, ale tady se měli objevit až před svým výstupem, asi za hodinu.
„Dneska ráno mají hodinu umění v Nové škole,“ odpoví. „Takže je
evakuovali.“
„Jste si jistá, Daphne?“ ptá se Josh dál.
„Ano, Nová škola se evakuuje snadno.“ 
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Všichni jí říkají Daphne, a začali s tím už dávno, protože její příjmení je
dlouhé a složité, takže ji oslovovali napřed „slečno Daphne“, a když byli
starší, slečnu vypustili, ale propánajána, co na tom záleží, jak ji oslovují?
Ale ono na tom záleží. Znamená to, že jí důvěřují.
„A co ostatní z nižšího stupně?“ ptá se Antonella.
„Existuje plán pro mimořádné události,“ vymýšlí si Daphne. Jak by mohl
záchranný plán pomoci všem, kdo se nacházejí v budově nižších roč-
níků, která stojí na konci cesty, míle daleko od silnice a pomoci? Pokusila
se zavolat kolegům, kteří tam byli, ale nikdo to nezvedl. Musí se sou-
středit na žáky, co jsou tady, protože jedině těm snad dokáže pomoct.
Kluci i holky se převlékají v jedné místnosti, to se normálně neděje.
Několika z nich to očividně není příjemné, a to ji povzbudí, protože je
jasné, že se nemohou moc bát, když se dokážou stydět, i když puberťáci
si uvědomují své tělo v jakékoli situaci.
„Hned jak se převléknete, chci vás vidět zpátky za těmi stromy. Staňte se
Birnamským lesem! Ztotožněte se se svou rolí!“
Pár úsměvů. Statečné děti.
Pomůže posledním několika zamaskovat obličeje, protože to třesoucí se
ruce jejich partnerů nezvládly.
„Už to nebude dlouho trvat a dorazí policie,“ řekne jim. Policie jim přece
už brzo pomůže. „Jsem jen přehnaně opatrná, to je ta moje obsedantně-
kompulzivní porucha.“
Schová je za řadu stromků a přejde do rekvizitárny. Ta první je zamčená
a klíč od ní má Jamie Alton, ale ta druhá, větší, je odemčená a plná
dalších stromků. 
Odvleče je do zákulisí. Kůra jí odírá dlaně a jsou těžké. Vloni, když je to
vyplavilo, jí Philip říkal policajtko a ona se teď podle toho chová, protože
neví, jakou jinou roli by měla hrát, aby pomohla dětem.
Jsou za těmi stromky překvapivě dobře ukryté. Může se snadno stát, že
pokud její plán nevyjde a střelec se dostane dovnitř a zběžně se tím
směrem podívá, nevšimne si jich. Je to dost dobře možné.
Přejde z hlediště do foyer. Dnes večer tu mají u dveří do hlediště stát dva
studenti a rozdávat programy rodičům a učitelskému sboru.
Ve foyer je také bar a bezpečnostní dveře do zasklené chodby, která
spojuje divadlo se Starou školou, abyste cestou do
divadla nepromokli. To
ji dráždí – copak jste
nikdy neslyšeli o dešt-
níku? –, ale teď ta
chodba 
znamená únik do bez-
pečí.
Doufala, že uvidí, jak
tudy utíkají děti a uči-
telé pod ochranu divad-
la, ale chodba je prázd-
ná a padá na ni sníh.
Na druhém konci ne-
prosvítá žádné světlo,
dveře tam jsou zavřené
a škola tone ve tmě.
U otevřených dveří drží
stráž jen Sally-Anne 
s nastřelovací pistolí 
v ruce. Daphne pochy-
buje, že by střelec
Sally-Anne dovolil, aby
se k němu přiblížila

natolik, že by do něj mohla vypálit hřebík, ale obdivuje její kuráž.
Panebože, ona používá výrazy své babičky z války, ta postava, kterou
teď hraje, má vlastní slovník. I když má dojem, že to je vlastně její
skutečné já a že to, čím byla předtím, byla jen zkouška.
„Něco nového?“ zeptá se Sally-Anne.
„Ne. Jak si vedou naše děti?“
Daphne napadne, jestli ten důraz, s jakým Sally-Anne vyslovila slovo
„naše“, nenaznačuje, jakou má Daphne zodpovědnost a že nej-
bezpečnější by bylo zamknout ty dveře, a zablokovat tak únikovou cestu 
ze Staré školy. 
Sally-Anne možná nedrží tu nastřelovací pistoli, protože je statečná,
nýbrž proto, aby se chránila jedinou dostupnou zbraní. Se Sally-Anne
sice pracuje už čtyři roky, ale člověka, včetně sebe sama, poznáš, až
když zmizí rutina. Sladká malá Sally-Anne může být kýmkoli. Kolegové,
s nimiž léta pracuje, přátelé, ti všichni si mohou najednou navzájem
připadat jako cizinci.
„Myslíš, že je divadlo opravdu tak bezpečné?“ zeptá se Sally-Anne.
Protože jestliže divadlo „tak bezpečné“ není, nemůže poskytnout
dostatečné útočiště ostatním učitelům a žákům, a tak mohou bez
provinilého pocitu dveře do chodby zamknout.
„Ano, myslím,“ odpoví.
„Dobrá,“ řekne Sally-Anne. „V tom případě budeme čekat tak dlouho, jak
bude nutné.“
„Birnamský les je nalíčený. Chtěla jsem, aby na sebe jen něco naplácali,
ale Joanna nalíčila Caitlin jako lesní vílu.“
Sally-Anne se skoro rozesměje.
„Myslíš, že je ta nastřelovací pistole k něčemu?“ zajímá se Daphne.
„Musíme doufat. Mohla by je zpomalit. Kdybychom rozsvítili všechna
světla, střelce to na chvíli oslepí a poskytne nám to pár drahocenných
minut.“

Daphne se líbí symbolika
oslepení  světlem a cítí se
nepříjemně, protože Sally-
Anne předtím křivdila. ...
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Váš román Tři hodiny vzbudil u čtenářů
mimořádnou pozornost. 
S jakými pocity přijímáte nadšení svých
příznivců, kteří na vaši novou knihu museli
několik let čekat? 

Je to trochu skličující, musím být nyní „autorem“ na
veřejnosti,  spíše než spisovatelem, který píše
doma. Jsem docela plachá, takže se s tím
obrovským zájmem vyrovnávám dost těžce. ..

Co vás inspirovalo k napsání tohoto příběhu?
Kdy se poprvé objevil ve vaší hlavě nápad na
knihu? 

Dříve jsem trávila spoustu času v knihovnách a
mým prvním obrazem byla hromada knih bránící
útoku zločince. Začala jsem přemýšlet, kdo zůstal
mimo knihovnu a proč? Součástí příběhu se pak
staly i jiné motivy, jako je Macbeth, a situace
dětských uprchlíků.

Kolik času vám zabral sběr materiálu? Na
stránkách je tolik podrobností o vyšetřovacích
postupech, bezpečnostních opatřeních školy,
imigraci atd.

Sběru dat jsem věnovala spoustu času. Poznávala
jsem zajímavé okolnosti a díky jim mě bavilo knihu
psát. Například šlo o životní podmínky dětských
uprchlíků a nárůst nenávisti v naší zemi. Měla jsem

štěstí, že mě Graham Bartlett, bývalý policejní
velitel Brighten & Hove, ujistil, že pokud jde 
o policejní operace, je všechno, co jsem napsala,
pravda. 

Skutečnost, že se příběh odehrává v průběhu
tří hodin a jeho čtení čtenáři trvá téměř stejně
dlouho, vyvolává pocit, jako byste byla do
románu maximálně ponořena.  Ocitla jste se 
v podobném rozpoložení už při začátku psaní? 

Chtěla jsem, aby byla „akce“ nastavena na tři
hodiny částečně proto, že jde o délku zkoušky na
Macbetha, a také proto, že jsem chtěla, aby čtenář
„žil“ s postavami téměř v reálném čase. Poskytlo
by mu tgo velmi koncentrovaný zážitek. Minutu po
minutě jsem proto postupovala podle předem
promyšleného rozpisu, aby všechno funguvalo
správně…

V tomto románu a také v knize The Quality of
Silence padá sníh a tím činí příběh ještě
mrazivější. Myslíte si, že počasí je důležitou
součástí příběhu? 

Ano, chtěla jsem, aby hrálo důležitou roli. Je to
brutální a nebezpečné. Mladý chlapec smrtelně
prochladne a sníh zakrývá stopy, což umožňuje
ozbrojencům ukrývat se v lesích.  Je také vizuální 

Rosamunde Luptonová
vystudovala na univerzitě 
v Cambridgi literaturu, a než
se začala věnovat beletrii
takříkajíc na plný úvazek,
psala televizní scénáře a li-
terární recenze.
Její debutový román Sestra 
z roku 2010 (česky 2012) si
ihned po vydání získal
obrovskou přízeň čtenářů 
i kritiky a v Anglii se stal nej-
rychleji prodávanou prvotinou
roku. Sestra se objevila na
čelních místech několika
knižních žebříčků včetně Top
10 anglického Amazonu za
rok 2010 a dodnes se jí pro-
dalo přes 1,5 milionu výtisků
ve více než 30 jazycích po
celém světě.
Druhý román, nazvaný 
V plamenech (2011, česky
2013), byl druhým nejprodá-
vanějším beletristickým ti-
tulem na britském Amazonu
za rok 2011 a na americkém
Amazonu byl nominován na
Nejlepší knihu roku.
Obrovského úspěchu a pře-
kladů do mnoha jazyků se
dočkal i její román Tři hodiny.
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metaforou toho, co se děje v příběhu – nic nevypadá stejně, všechny
známé orientační body jsou změněny.

Co se vám na psaní této knihy nejvíce líbilo?

Myslím, že to byly pasáže o „Macbethovi“. Ráda jsem se k té hře vrátila
a přemýšlela o ní novým způsobem.

A díky tomu jste působivě vytyčila hranice mezi Macbethem a tero-
rismem…

Zajímalo mě, jak Macbeth začíná být vznešený, ale kvůli čarodějnicím,
jeho manželce a jeho vlastním ambicím se z něj stal násilný, vražedný
muž. Chtěla jsem prozkoumat paralely s tím,  jak se dnes člověk stane
teroristou, jak se změní ve zlého jedince? Projde podobným procesem
jako Macbeth? 

Matka mluvila se synem jaksi podvědomě, 
a tím vznikl jedinečný pohled na jejich vztah.
Hovoříte podobně se svými syny?

Ačkoli syn v knize se ani vzdáleně nepodobá mým
dětem, tón fiktivních  rozhovorů je velmi podobný
těm, které vedu se svými syny. Chtěla jsem ukázat
vřelost a blízkost, kterou může mít dospívající
chlapec se svou matkou.

Myslíte si, že byste tuto knihu mohla napsat,
když byly vaše děti mladší? 

Prakticky jsem to nemohla udělat, protože jsem na
románu pracovala čtrnáct hodin denně, a jako
maminka malých dětí jsem si to nemohla dovolit. I
emocionálně by to bylo mnohem těžší. Psaní mi

připadalo velmi bolestivé, zvláště když jsem pracovala na scénách, 
v nichž byly ohroženy malé děti. Píšu také hodně o teenagerech, takže
bylo užitečné mít kolem sebe jedince stejného věku. 

Existuje mnoho úžasných recenzí od významných autorů,
knihkupců, čtenářů. Jaký je to pocit obdržet takovou zpětnou
vazbu?

Myslím, že je třeba to přijímat s pokorou. Cítím se tak velmi vděčná. Vím,
že přečíst knihu a napsat recenzi nějakou dobu trvá, a vždy mě trochu
udivuje, že si někdo vybral právě můj titul. 

(Ze zahraničních pramenů)
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Iva Pekárková
DŮM BEZ ZRCADEL
„Všechno je v pořádku! Nejsi starý! Stačí se
nedívat do zrcadla.“ Markéta už řadu let
pracuje jako pendlerka, vždycky se několik
týdnů stará o věkovité klienty v Anglii a ně-
kolik týdnů má volno. Británie v čase brexitu
poskytuje soukromým pečovatelkám mož-
nost nečekaného výdělku a Markéta je ve
svém oboru dobrá. Ale i ona potřebuje být
opečovávána. Brzo se stane obyvatelkou
dvou zcela odlišných světů: v Anglii je lepší
služka „z Polska“, v Tunisku obletovaná
bohatá turistka. A doma v Česku? Tam ji syn
a snacha berou na milost jen proto, že jim
dává peníze a stará se o vnoučata. Léta
letoucí toužila po lásce, ale teprve teď, když
už je jí hodně přes padesát, konečně našla
muže svých snů. Život je krásný. Jen si musí
vzít příklad ze svých klientů a nikdy se nedí-
vat do zrcadla.
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Podej mi mé zrcadlo,
mé speciální zrcadlo

( 1. )
„Tvoje speciální zrcadlo, Violetto. Hned ti ho při-
nesu, hned to bude. Hned dostaneš své speciální
zrcadlo. Jen chviličku vydrž. Hned to bude.“
Markéta – za neustálého drmolení, protože to Violettu
uklidňovalo – přešla k rohu s pianinem, bez zbožné úcty,
kterou jí byla, podle Jennifer, povinována, vylezla na židli 
a sundala zrcadlo ze zdi. Viselo příliš vysoko. Až s ním bude Violetta
hotová, až ji přestane bavit a ona ho upustí do preventivně nastavených
Markétiných dlaní, anebo až zapomene, proč ho s takovou námahou
třímá v napřažených pažích  a obdivuje se, a tak ho spustí do klína 
a bude na něj nechápavě zírat, dokud jí ho Markéta něžně nevykroutí ze
zkřivených, ale překvapivě štíhlých prstů, bude zas muset vyšplhat na
židli a zavěsit ho na hřebík nad pianinem. Tam bude vyčkávat, dokud si
ho Violetta nevyžádá zas.
Bylo jen dobře, že Violettino oblíbené speciální zrcadlo viselo v takové
výšce. Violetta na něj ze své pozice nedohlédla, nevěděla, kde se
nachází, a tak si pro ni zachovalo tajemnost a nedostupnost. Pokaždé
když ho dostala do rukou, rozradostnilo ji.
V tomhle zrcadle byla Violetta mladá a moc jí to v něm slušelo.
Tohle bylo dnes už počtvrté (nebo popáté?), co Markéta lezla na židli od
Chippendale a opatrně zrcadlo sundávala. Opřela se plnou vahou o ele-
gantní vyřezávané opěradlo, vyšplhala na sedátko pokryté krémovým
saténem s elegantním jemným vzorkem a jen doufala, že se pod ní
neprolomí elegantní vyřezávané nožičky. Sice v poslední době trochu
zhubla, ale éterická bytost nebyla. Tyhle židle od Chippendale byly 
v místnosti čtyři, Jennifer si na nich nesmírně zakládala a opakovala do 
zblbnutí, že „my v tomhle domě na ně nesedáme, to jim 
škodí“, a tak se Markéta vždycky pozorně zaposlouchala 
do zvuků za dveřmi, než šlápla na sedátko ve svých pohodlných,
rozšmaťchaných šněrovacích botách. Co kdyby sem nečekaně vtrhla
Jennifer? Po pár týdnech sundávání zrcadla se jí zazdálo, že židle, na
kterou přitom stoupá, je o chlup opelichanější než ty ostatní, a tak je
pravidelně střídala, aby se opotřebovaly všechny čtyři stejně. Vždyť na
co jiného si měla stoupnout, když sundávala zrcadlo? Piano ji neunese
a na komodu se jí šplhat nechtělo. To si Jennifer vážně myslí, že bude
čtyřikrát nebo pětkrát denně tahat štafle z komory v přízemí do prvního
patra?
Violetta se zmocnila zrcadla, vyrvala ho Markétě z rukou (nesnesla, když
jí ho někdo přidržoval, chtěla ho mít jen pro sebe), a vpíjela se matnýma
šedomodrýma očima do obrazu v něm. Nakláněla hlavu ke straně,
křenila se, špulila pusu, dosud růžovofialovou od rtěnky, kterou si
pokaždé s mlaskáním olízala půl minuty nato, co ji Markéta nanesla
štětečkem, vystrkovala na zrcadlo bradu (Panebože! Má na ní dva tlusté
bílé chlupy, lekla se Markéta. Takové… pubické a velmi nedůstojné.
Hned jí je musím vytrhnout!), vyzývavě na něj mrkala v parodii prodejné
děvky, kterou podle všeho nikdy nebyla, vyplazovala na něj jazyk 
a radostně se šklebila, protože v tomhle zrcadle byla pořád stejně krás-
ná. Zavadila nehtem o izolepu, která nedokonale průhledným proužkem
přetínala obličej jejího manžela. (Bylo to zranění z doby před dvěma
měsíci, když Markéta nestihla zrcadlo zachytit, a tak spadlo na podlahu
a prasklo na něm sklo. Spravila ho prozatímně izolepou a ráda by ho
nechala znovu zasklít, jenže to by trvalo nejméně týden a co by si bez

něj Violetta tak dlouho počala?)
„Je moc krásný – můj manžel!“ řekla Violetta.

Ano, až moc krásný, mumlala si Markéta pod vousy. 
Divím se, že nic nepoznali, vždyť je to jasné jak
facka. 
(Bože, ten knír!) I když… tenkrát v padesátých le-
tech byli lidé určitě naivnější. Co ona o tom ví?

„Moc krásný! Moc! A tobě to taky sluší!“ řekla 
a dívala se Violettě na bradu. Na ty dva tlusté bílé

chlupy. Co nejdřív je musí vytrhnout.
„Sluší! Sluší! Sluší!“ volala Violetta, radostně pohodila

hlavou a upustila zrcadlo. „Uh-hmmmmm!“ poznamenala. „Uh-
HMMMMM!“
„Jseš mokrá?“ řekla Markéta a položila zrcadlo na piano.
„Mokrá! Mokrá! Mokrá!“ volala Violeta, ale když ji chtěla převléknout,
bránila se a škrábala. Markéta měla strach, aby si zase nezlomila nehet.
„Pilulku?“ navrhla spiklenecky.
To slovo Violettu probralo k životu. „Pilulku!“ křičela. 
„Pilulku, pilulku, PILULKU!“
„NE! VÍŠ, ŽE PILULKU NESMÍŠ! NE! ŽÁDNOU PILULKU! NE! NE! NE!“
zakřičela Markéta do pootevřených dveří. Možná už je doma Jennifer 
a ta pořádá přepadovky.
A pak se vyplížila ze dveří, zavětřila jako plachá laň a došla Violettě pro
pilulku do tajné zásobárny, o které ona, Markéta, nesměla vědět.
Proběhla chodbou jako duch. Její boty na rozdíl od bot ostatních lidí,
kteří chodili po tomhle baráku, na parketové podlaze neklapaly.

( 2. )
Chodila po tomhle domě v bílých plátěných šněrovacích zdravotních
botách s měkkou podrážkou, ne zrovna nejnovějších, ale o to pohodlněji
rozšlápnutých, které jí dodávaly mnohem víc autority, než by odpovídalo
jejich kvalitě a ceně.
Zapomeňte na těžký krok zdravotních sester obutých do střevíčků,
autoritativně se blížících po chodbě lazaretu. To byly představy z černo-
bílých filmů. Žádná ošetřovatelka, která má všech pět pohromadě, v kla-
pajících botách chodit nebude. A už vůbec ne, když má za lubem něco
nekalého. Markétiny boty s měkkou podrážkou dodávaly jejímu kroku na
jistotě, když v nich chodila po domě, po tomhle „poloodděleném“ domě,
jak mu s Jennifer s hrdostí říkala, kde byla už přes půl roku nevítaným,
ale nezbytným návštěvníkem. Když se plížila pro pilulku, když si skočila
na přední zahrádku ne na cigáro (už léta nekouřila), ale pro pár loků
čerstvého vzduchu, když už ji stařecký pach v místnosti, ta utkvělá,
zatuchlá, nasládle dusivá myšina, kterou nevyvětráte, nevyluxujete,
nepřebijete osvěžovačem, příliš zamotal myšlenky a Markéta by
přísahala, že jí do minuty praskne hlava. Anebo praskne něco v ní.
Možná náhle a masivně – to by bylo ještě dobré –, možná pomalu,
plíživě, bezbolestně, jako už několik let praskaly cévky v hlavě Violettě 
a ona se nepředvídatelnou rychlostí, někdy skokem, někdy krokem,
někdy až mučivě pomalu, nořila do vaskulární demence. Markéta si
demenci představovala jako šedý rosol, želé, pudink umíchaný bez
mléka, do kterého se jako do bažiny propadáte hloub a hloub, a čím víc
se cukáte, tím je to horší. Lidem zabořeným do bažiny až po nos je třeba
pomoci a ona by to strašně ráda udělala, jenomže neměla lano, které by
jim hodila. Nikdo ho neměl. Mohla Violettě jen ulevovat, aportovat jí
pilulky, které jí zakazují, když jí přitom dělají tak dobře. Anebo šplhat na
židli od Chippendale a podávat jí speciální zrcadlo. A k tomu se
Markétiny boty výborně hodily. Byly to nesmírně užitečné boty. 
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Tyhle boty, prošoupané, už mnohokrát prané a téměř starožitně omšelé,
skvěle kontrastovaly s Jennifeřinými věčnými lodičkami na jehlových
podpatcích (Vypadalo to, že každé dvě hodiny má na nohou jiné, všech-
ny fungl nové, značkové a tak veliké, že se snad v tomhle čísle ani
nevyráběly. Zejména když byly v hnědavé nebo béžové barvě,
připomínaly Markétě dřeváky z chleba, jaké si jednou, v šerém dávno-
věku, ze srandy vyrobil starší brácha prostým vydlabáním dvou bochníků
– a máma ho pak, celá rudá v obličeji, zfackovala jako nikdy předtím,
opilecky u toho ječela, že si neváží Božího daru, zatímco brácha řval, že
jestli si, vole, nevšimla, tak chleba stojí míň jak boty, vole, takže ušetřil,
vole, né, a ona by mu měla poděkovat.), kontrastovaly s botami druhé
pečovatelky Nilsy (která chodila zásadně v jedovatě lesklých patentních
střevících s přezkami, které jí půlily nárty v silonových punčochách, jako
by si hrála na anglickou hospodyni ze zašlých dávných časů) a kon-
trastovaly ostatně i s botníkem Violetty, rozmanitým a košatým, obsahu-
jícím všechno od střevíčků o polovinu menších, než jaké nosila její
dcera, přes „pravé anglické“ sensible shoes, jakých musí mít zásobu
každá stárnoucí konzervativní dáma, až po goretexky nezvykle fialové
barvy, ve kterých Violetta prý ještě v šedesáti běhala po skotských
horách za svým druhým manželem, o čtvrt století mladším a velkým
sportovcem. Violettiny boty, pečlivě uložené ve skladovacích vacích 
a konzervované levandulí (ne kuličkami proti molům, díky bohu, ale 
i pach levandule už Markétu rozčiloval a nutil k pšíkání) teď odpočívaly 
ve skříních pod schody, Violetta už je nosit nemohla. Na to měla moc
oteklé nohy. Pokaždé když ji Markéta ráno oblékala, zvedala z postele
do židle a za neustálého drmolení, protože to Violettu uklidňovalo,
připravovala na nový den, úplně stejný jako ten předchozí, dožadovala
se Violetta svých pěkných botek. (Pokaždé vlastně ne, s Violettou to bylo
už tak nahnuté, že se nedalo počítat ani s jejími otravnými tiky.) Každé
ráno Markéta z vaků ve skříni vytáhla dva nebo tři páry, zeptala se
Violetty, které by se jí líbily, a když si za velkého rozmýšlení a se rty
semknutými tou námahou konečně vybrala (někdy musela Markéta
přinést šest, osm, patnáct různých párů, než Violetta jeden z nich uznala
za hodna pobytu na jejích nohou), Markéta je s velkou úctou otřela hadří-
kem, zdvihla je Violettě před oči, aby se podívala, jak jsou pěkné, potom
je položila na podlahu u jejích nohou, kam Violetta nedohlédla, a za
neustálého drmolení („Tak! A jednu máme obutou! Ještě ji zašněrovat –
zapnout zip, zadělat přezky – a teď ještě druhou, tááák, no vida, jak ti
sluší, jsi v nich fešanda…“) navlékla Violettě vlněné podkolenky. Pak
tiše, tichounce zvedla boty ze země a zase je schovala. Violetta, pokud
si ještě na boty vzpomněla, si pak pochvalovala, že ji netlačí, že jsou
teplé a pohodlné, že se v nich dobře chodí. (Jen třikrát za celou dobu si
postěžovala, že ji dřou, že má nohy samý puchýř, ať jí je honem honem
zuje.) Večer s ní Markéta pokaždé prošla rituálem zouvání, masírování

chodidel ztuhlých po celodenním běhání a za neustálého drmolení, které 
její klientku uklidňovalo (Jak je to možné? divila se, když ji samotnou 
z těch řečí bolí hlava.), ji uložila do postele. Pak si v rychlosti vyřídila 
e-maily, zacvičila si, ten špíček na břiše, který tam před měsícem ještě
nebyl, „vigorózně“ (jak doporučovala nálepka) rozmasírovala speciálním
krémem proti špekům na břiše, drahým jako prase, vyčistila si zuby a šla
si lehnout do své rezidence, kam se vešla jen postel a prádelník. Dveře
nechala pokaždé pootevřené, aby Violettu slyšela, kdyby volala. Podle
smlouvy měla nárok na sedm hodin nepřerušovaného spánku, ale v pra-
xi si takový luxus užila málokdy. Violetta se v noci často budila, někdy
plakala, někdy kvílela, někdy tiše pofňukávala a volala na ni různými
jmény. Někdy „Jennifer!“ (to byla dcera), někdy „Thomasi!“ (to byl první
manžel, zesnulý za tragicky všeobjasňujících okolností v osmdesátých
letech), někdy „Liame!“ (to byl druhý manžel, který ji opustil v deva-
desátých letech a jehož jméno, jak ji poučila Jennifer, „v tomhle domě
nevyslovujeme“), někdy „Nilso!“ (to byla pečovatelka, která se o ni
starala, když měla Markéta dovolenou), někdy „Williame“, „Johne“, „Miss
Silverton“ a řadou dalších jmen, ke kterým Markéta neuměla přiřadit ani
příbuzenský vztah, ani žádnou událost z Violettiny minulosti.
Ale ať už volala kohokoli, Markéta vyskočila z postele a šla za ní. Věděla,
že když za Violettou nepůjde ona, nepůjde za ní v tomhle domě nikdo.
Najali si Markétu, aby na její existenci mohli zapomenout. Zapomenout 
na to, že Violetta je ještě pořád na tomhle světě. Že zatím neumírá,
přestože tenhle svět umírá – rozpouští se – v ní, každý den je o malý
kousek menší. Aby mohli zapomenout na Violettu, která zapomínala na
tenhle svět. Markéta byla trpěným a – jak jí Jennifer skoro každý den
nezapomněla připomenout – velmi nákladným prostředkem zapo-
mnění. ...

VIDEO

https://youtu.be/d3iD-r_t_Bg
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2. ročník Mezinárodního kongresu zdraví v Praze nabídne jako první v Evropě unikátní 
3D prostředí, koná se ve dnech 10. - 12. 9. 2021.

Účastníci se mohou těšit, poprvé v Evropě, na plně interaktivní 3D prostředí, kde kromě
streamování online příspěvků tuzemských i světových odborníků v oblasti tradiční, komplemen-
tární a integrativní medicíny (TCIM) získáte také možnost navštívit virtuální kongresové sály, vý-
stavní stánky nebo se o vybraném tématu na místě pobavit s hosty prostřednictvím chatu i video-
hovoru. 

„Mám velkou radost, že nás čeká již
druhý ročník, který i letos přinese řadu
mimořádných odborných příspěvků z ob-
lasti TCIM, a to v unikátním interaktivním
3D prostředí, které mohou zájemci
navštívit zcela zdarma,“ Tomáš Pfeiffer,
ředitel Institutu pro TCIM, který je
pořadatelem kongresu. 
Akce si také klade za cíl uvést Platformu
2020 Praha do plného provozu. „Jedná se
o celosvětovou informační databázi,
která usnadní výměnu informací v oblasti
TCIM a v neposlední řadě se bude podílet
na vytváření bezpečného prostoru pro
komunikaci s medicínou EBM,“ upřesnil
Tomáš Pfeiffer. Platforma obsahuje různé
sekce, např. Knihovna, Věda a výzkum,
Vzdělávání, Legislativa a další. 

Celý projekt byl široce projednáván na řadě akcí, které se věnují problematice TCIM, např. v  rámci 
jednání na půdě Evropského parlamentu, WHO, v  britském parlamentu, v  italském Senátu, při jed-
náních s organizacemi ANME (Association of Natural medicine in Europe), EUAA (European
Ayurveda Association), ISCMR (International Society for Traditional, Complementary and
Integrative Medicine Research) a dalších. 
„Společným cílem nás všech, kteří aktivně pracujeme v oblasti TCIM, je přinést relevantní infor-
mace o této oblasti pro širokou veřejnost a otevřít také prostor pro dialog v odborných kruzích,
tedy v oblasti EBM. Zdraví přece nezná hranic, hledejme proto, co nás spojuje,“ řekl Tomáš Pfeiffer
a připomněl tak hlavní myšlenku celého kongresu. 
Interaktivní 3D kongres bude možné navštívit další 3 měsíce po skončení akce. 

Tomáš Pfeiffer
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https://www.youtube.com/watch?v=wKSii_8rAbg https://youtu.be/A903KRlEPMg

VIDEO
TOMÁŠ PFEIFFER

VIDEO
POZVÁNÍ


