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David Diop
V NOCI JE KAŽDÁ
KREV ČERNÁ
Alfa Ndiaye a Mademba Diop jsou jedni z mnoha sene-
galských střelců bojujících pod francouzskou vlajkou 
v zákopech první světové války. Jsou nejlepší přátelé,
znají se od dětství, vyrůstali spolu. Jsou to „bratři
duše“. Jednoho rána se ozve hvizd kapitánovy píšťalky
a oba, spolu s mnoha dalšími, vyrazí do útoku.
Mademba ale nedaleko zákopu padne a v krutých
bolestech v Alfově náruči zemře. Teprve v tu chvíli se
„blonďáci s modrýma očima“ stanou skutečnými
nepřáteli. V Alfovi se něco zlomí a s mačetou v ruce se
vydá do své osobní války, až se nakonec stane postra-
chem vlastních spolubojovníků, kteří v něm začnou
vidět nebezpečného čaroděje. Na rozdíl od nich ale
čtenář může alespoň sledovat valící se proud Alfových
myšlenek, proud bolesti nad ztrátou a proud vzpo-
mínek na život před válkou, na dětství a dospívání 

v senegalské vesnici, na poslední dny před odchodem do války. Proud výčitek svědomí,
proud otázek a proud odpovědí, které však Alfu vedou strmou cestou do propasti. Sonda
do spletité mysli obávaného vojáka. Válečný opus přeložený do 30 jazyků nyní v češtině.
Prix Goncourt des lycéens 2018, International Booker Prize 2021

Přeložil Tomáš Havel
Vázaná, 160 stran, 288 Kč, ISBN 978-80-257-3726-2, EAN 9788025737262

https://www.kosmas.cz/knihy/501672/v-noci-je-kazda-krev-cerna/

Ukázka z knihy, rozhovor s autorem na následujících stranách

Zakoupit můžete zde
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„… vím a pochopil jsem, neměl jsem. Já, Alfa Ndiaye, syn moc
starého muže, jsem pochopil, že jsem neměl. Boženamouduši,
teď už to vím.
Moje myšlenky patří jenom mně a můžu si myslet, co chci. Ale
mluvit nebudu. Nikdo, komu jsem se mohl zmínit o tom, co si
vskrytu myslím, nikdo z mých bratrů ve zbrani, kteří se odsud
dostanou zohavení, zmrzačení a rozpáraní tak, že Bůh se bude
stydět, až budou vcházet k němu do ráje, nebo je ďábel bude 
s radostí vítat u sebe v pekle, nikdo z nich se nedozví, kým
skutečně jsem. Ti, co přežijí, o tom nebudou nic vědět, můj starý
otec o tom nebude nic vědět a nic o tom nebude tušit ani moje
matka, jestli je stále z tohoto světa.
K tíze mé smrti nepřibude tíha hanby. Nebudou si umět
představit, na co jsem myslel, co jsem dělal, kam až mě dovedla
válka. Boženamouduši, čest rodiny, zdání cti, nebude poskvr-
něna.
Vím a pochopil jsem, neměl jsem. V dřívějším světě bych si
netroufl, ale ve světě dnešním jsem si, boženamouduši, dovolil
nemyslitelné. V hlavě mi nezazněl žádný hlas, který by mi to
zakázal – hlasy mých předků, hlasy mých rodičů mlčely, když
jsem promýšlel to, co jsem nakonec udělal. Teď už vím, přísahám
ti, že jsem všechno pochopil v okamžiku, kdy jsem si pomyslel,
že si můžu myslet cokoli. Přišlo to znenadání, bez upozornění,
padlo to na mě zčistajasna jako ohromné zrno války z kovové
oblohy v den, kdy umřel Mademba Diop.
Mademba Diop! Můj víc než bratr si dal s umíráním načas. Bylo
to moc a moc těžké, nebralo to konce, od  ranních červánků až
do  večera, s vylezlými střevy, s vnitřkem venku jako beran po
obětování rozčtvrcený rituálním řezníkem. Mademba nebyl ještě
mrtvý, ale vnitřek těla měl už venku. Zatímco ostatní se uchýlili do
rozšklebených ran země, kterým se říká zákopy, já zůstal 
s Madembou, ležel jsem vedle, v pravé ruce držel jeho levou ruku
a hleděl do chladně modré oblohy rozbrázděné kovem. Třikrát
mě požádal o ránu z milosti, třikrát jsem odmítl. To bylo ještě před
tím, než jsem si povolil myslet si cokoli. Kdybych byl tehdy tím,
kým jsem dnes, zabil bych ho hned napoprvé, hned, jakmile by

mě, s obličejem upřeným do mé tváře a s levou rukou v mé pravé
ruce, o to požádal.
Boženamouduši, kdybych už tehdy byl tím, kým jsem dnes, 
z přátelství bych ho podřízl jako obětního berana. Myslel jsem
však na svého starého otce, na svou matku, na vnitřní hlas, co
velí, a nebyl jsem schopen přestřihnout ostnatý drát jeho utrpení.
Nezachoval jsem se k Madembovi, ke svému víc než bratru,
kamarádu z dětství, nezachoval jsem se k němu lidsky. Nechal
jsem se ovládat povinností. Měl jsem pro něj jen špatné my-
šlenky, myšlenky diktované povinností, myšlenky předepsané
úctou k lidským zákonům, ale lidsky jsem se nezachoval.
Boženamouduši, nechal jsem Madembu plakat jako malé dítě,
když mě potřetí úpěnlivě prosil o ránu z milosti, přitom kálel pod
sebe, pravou rukou šmátral po zemi a shraboval svá rozlezlá
střeva, slizká jako užovky. Řekl mi: ‚Pro smilování
boží i pro smilování našeho velkého marabuta, Alfo, jsi-li mým
bratrem, jsi-li skutečně tím, kým si myslím, že jsi, tak mě podřízni
jako obětního berana a nedovol, aby mi v těle rejdil čenich smrti!
Nenechávej mě té hanebnosti. Alfo Ndiaye…
Alfo… úpěnlivě tě prosím… podřízni mě!‘
Jenže právě proto, že zmínil našeho velkého marabuta, právě
proto, abych nejednal proti lidským zákonům, proti zákonům
našich předků, jsem se nezachoval lidsky a svého víc než bratra,
kamaráda z dětství nechal umřít s očima plnýma slz, 
s roztřesenou rukou, snažící se shrábnout z bláta bitevního pole
vlastní vnitřnosti ve snaze vrátit je do zejícího břicha.
Madembo Diope! Teprve když tvůj život vyhasl, začal jsem
skutečně myslet. Teprve s tvou smrtí za soumraku jsem věděl 
a pochopil, že už nebudu poslouchat hlas povinnosti, hlas, co
velí, hlas, co vnucuje cestu. Ale bylo příliš pozdě.
Když jsi umřel a tvé ruce konečně znehybněly, když se ti konečně
ulevilo, když jsi konečně s posledním vydechnutím našel spásu 
a zbavil se proklatého utrpení, teprve poté jsem si pomyslel, že
jsem neměl čekat. Příliš pozdě mi zčistajasna došlo, že jsem tě
měl podříznout hned, jakmile jsi mě o to požádal, když tvé oči
byly ještě suché, když jsem ještě tiskl tvoji levou ruku. Že jsem tě
neměl nechat trpět jako starého lva samotáře, kterého s vnitřkem
venku zaživa trhají hyeny. Nechal jsem tě úpěnlivě prosit ze špat-
ných důvodů, kvůli předem hotovým myšlenkám, příliš krásným
na to, aby byly poctivé.
Madembo! Bylo mi moc líto, že jsem tě nezabil hned ráno, za
bitvy, když jsi mě o to žádal ještě laskavě, přátelsky a s úsmě-
vem! Že jsem tě v té chvíli nepodřízl, jako bych ti vyvedl poslední 
žertík v životě, abychom mohli na věky zůstat přáteli. Já ti však
nevyhověl a nechal tě umírat a přitom klít, plakat, smrkat, řvát,
dělat pod sebe jako smyslů zbavené děcko. Jménem nevím-
jakých lidských zákonů jsem tě ponechal bídnému osudu.
Snad pro spásu vlastní duše, snad proto, abych zůstal takovým,
jakým mě chtěli mít před Bohem a lidmi ti, kteří mě vychovali.
Ovšem před tebou, Madembo, jsem člověkem být nedokázal.
Nechal jsem tě, abys mě proklel, můj příteli, můj víc než bratře,
nechal jsem tě řvát a rouhat se, protože jsem ještě neuměl sám
myslet. Ale jakmile jsi mezi střevy rozházenými venku s posled-
ním zachroptěním umřel, můj příteli, můj víc než bratře, jakmile
jsi umřel, hned jsem věděl a pochopil, že jsem tě neměl nechávat
napospas osudu.
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Chvilku jsem počkal, ležel u  tvých ostatků a sledoval, jak na večerní, modré, temně modré obloze září stopy posledních
svítivých střel. A jakmile se na bitevní pole utopené v krvi sneslo ticho, začal jsem myslet. Z tebe už zbyla jen hromada
mrtvého masa.
Chystal jsem se provést to, co se tobě tvou roztřesenou rukou za celý den nepovedlo. Posvátně jsem sesbíral tvé ještě teplé
vnitřnosti a uložil je do tvého břicha jako do posvěcené nádoby. Měl jsem za to, že v přítmí vidím, jak se na mě usmíváš, 
a rozhodl se dopravit tě zpátky domů. V chladu noci jsem svlékl blůzu uniformy i košili. Tu jsem podvlékl pod tvým tělem 
a rukávy pevně zavázal kolem břicha, dvojitý uzel jsem utáhl co největší silou, okamžitě nasákl tvou černou krví.
Pak jsem tě v náruči odvlekl do zákopu. Nesl jsem tě v náruči jako dítě, můj víc než bratře, můj příteli, kráčel jsem, dlouho
kráčel blátem, přes krátery po granátech zalité krví zašpiněnou vodou, plašil krysy, které vylézaly z podzemních děr nažrat
se lidského masa. A když jsem tě nesl v náruči, začal jsem myslet sám a prosil tě o odpuštění. Věděl jsem a příliš pozdě
pochopil, co jsem měl udělat, když tvé oči byly ještě suché a tys mě neokázale a mile žádal o splátku dluhu, jako se žádá 
o službu kamarád z dětství. Odpusť.

II
Dlouho jsem kráčel přes krátery, v náruči jsem nesl Madembu, byl těžký jako spící dítě. Byl jsem terč, ale nepřáteli neviděný,
brodil jsem se ve světle úplňku mazlavým blátem a dorazil do rozšklebené díry našeho zákopu. Zdálky mi připadal jako
rozevřené pysky přirození ohromné ženy. Přístupné ženy, nabízející se válce, granátům a nám, vojákům. To byla první
nepřípustná myšlenka, jíž jsem se odvážil. Před Madembovou smrtí bych si vůbec netroufl pomyslet si něco podobného, sám
sobě říct, že v zákopu vidím přemrštěně velké ženské přirození, připravené nás oba, Madembu a mě, přijmout. Vnitřek země
byl venku, vnitřek mého rozumu byl venku a já věděl a pochopil, že si můžu myslet, co chci, pod podmínkou, že se o tom
nikdo jiný nedozví. A tak jsem si své myšlenky zblízka obezřetně prohlédl a pak je uzamkl ve vnitřku své hlavy. Byly podivné.
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V první světové válce francouzská vláda odvedla
asi 200 000 vojáků ze svých kolonií, včetně
Senegalu. Tyto nábory nebyly vždy dobrovolné –
někteří muži, pokud se bránili narukování, byli
zbaveni půdy. 
O více než století později spisovatel David Diop
popíše svůj nemilosrdný, ale působivý pohled
na zkušenosti Západoafričanů, kteří sloužili,
zemřeli nebo se jim navždy změnily životy 
v brutálních zákopech první světové války, 
při bojích za zemi, která nebyla jejich.
Tento příběh, který v první osobě vypráví Alfa
Ndyaye, dvacetiletý chlapec z vesnického pro-
středí v Senegalu, je věnován kruté realitě
života, smrti a všeho mezi tím, co není 
pro slabé povahy. 
Kniha začíná „VÍM, ROZUMÍM, neměl jsem 
to dělat.” Co neměl dělat? 

Řekněte nám něco o svém dětství a mládí ve Francii 
a Senegalu. Jak vaše výchova formovala vaši vizi spisovatele?

Narodil jsem se v Paříži a dětství prožil v Senegalu. Strávit léta
formování mezi dvěma zeměmi, dvěma kulturami, dvěma jazyky,
nepochybně to živilo mou představivost. Rád ve svém psaní uvádím
do souladu tato dvě kulturní prostředí. Pokud jde o mé osobní
zkušenosti, tato dvě pozadí se doplňují a nejsou v rozporu. I tak je

moje beletrie místem, kde prozkoumávám momenty setkání mezi
Francií a Senegalem, které jsou bolestivé i plodné.

Jak se zrodila myšlenka napsat román V noci je každá krev
černá?

První knihu jsem napsal v roce 2012 a když jsem přemýšlel o dal-
ším titulu, studoval jsem dopisy z Poiluse, které sestavil historik
Jean-Pierre Guéno a tehdy se mi v hlavě zrodila myšlenka napsat
o senegalských šarvátkách z Poiluse. To by byl základ pro Frère
d'âme (V noci je každá krev černá). 
Jsem duální představitel francouzské a senegalské kultury.  Cenné
pro mě byly konzultace s historiky. Po roztřídění písemností jsem
zjistil, že je tam kromě administrativních dokumentů velmi málo
dopisů od skirmishers, což jsou vojáci lehké pěchoty nebo lehké
jízdy nasazení jako předvoj, boční stráž nebo zadní voj, aby chránili
taktické postavení nebo větší skupinu přátelských jednotek před
nepřátelskými zálohami. Obvykle jsou rozmístěni v šarvátkové linii,
nepravidelné otevřené formaci, která je mnohem více rozprostřena
do hloubky a do šířky než tradiční liniová formace. Jejich účelem je
obtěžovat nepřítele tím, že je zapojí pouze do lehkého nebo
sporadického boje, aby se zdržel jeho pohyb, narušil útok nebo
oslabila morálka. Takové taktice se souhrnně říká skirmishing. Pak
jsem si řekl, že vymyslím literární prostředek, jak se tvoří pro vojáka
skirmishera jeho intimita spojená s válkou. Proto jsem zvolil literární
formu psycho-vyprávění, abych předložil myšlenky postavy, její tok
vědomí, a nemusel její pocity filtrovat. A představte si, jaký šok 
z průmyslové války to musel být pro rolníka, který přišel ze západní
Afriky. V žádném případě jsem nechtěl psát historický román 
a navíc v mé knize není uvedeno přesné datum ani místo.

David Diop se narodil v roce 1966
v Paříži, ale většinu dětství strávil 
v Senegalu, než se vrátil do Francie
studovat na Sorboně. V roce 1998
se stal profesorem literatury na
univerzitě v Pau a regionu Adour,
který se nachází nedaleko pohoří
Pyreneje ve Francii. Přednášel zde
o literatuře 18. století a evropských
představitelích Afriky v 17. a 18. sto-
letí. Nyní je vedoucím katedry
umění, jazyků a literatury.
V roce 2018 získal prestižní Prix
Goncourt des Lycéens, Choix
Goncourt Prize ve Španělsku 
a 2020 Los Angeles Time Fiction
Book Prize. Následovaly další 
mezinárodní ceny.
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V některých re-
cenzích jejich autoři
postřehli ve vašem
románu prvky nara-
tivní psychologie,
která popisuje, jak
vyprávění  a příběhy
vedou k pochopení,
vysvětlení a trans-
formaci života. Ale
váš text se nevy-
hýbá ani zdůraznění
některých nevšed-
ních charakteristik
– například „můj víc
než bratr“, mohl byste to vysvětlit?

Ve skutečnosti jsem chtěl dát tomuto psychopříběhu zvláštní
rytmus, protože Alfa nemluví francouzsky. Pracoval jsem na
francouzštině, abych čtenáři naznačil, že postava přemýšlí v jiném
jazyce.
Zdůraznění některých vět také ukazuje, že se postava uzavírá do
zvláštního obalu, ne nepodobného formě šílenství, které je ve válce
sestrou statečnosti." V emocionálních chvílích hrdina používá 
a zneužívá formuli: „pravdou Boží“, ale toto slovní spojení se
používá i v jeho jazyce, v jeho rodině, takže je to způsob, jak se
upínat k něčemu definitivnímu. Pro Alfu to není ani tak náboženský
výraz, jako spíše projev lpění na  historii.

Jak složitě jste sbíral materiál pro tento román?

Prováděl jsem výzkum pro univerzitního profesora jako jsem já
docela neobvyklým způsobem: četl jsem velmi podrobné historické
knihy o úloze, kterou sehráli senegalští vojáci ve válce, ale nedělal
jsem si poznámky. Takže když jsem přistoupil ke psaní, spoléhal
jsem hlavně na svou paměť. Také proto nezmiňuji bitvy ani přesná
data. Chtěl jsem ppřiblížit jakousi 'matku všech bitev', kde důležitý
bude popis zážitků mé postavy ve válce. Když jsem psal, snažil
jsem se udržet si určitý odstup od jeho utrpení.

V románu je hodně násilí. Bylo vaším záměrem šokovat
čtenáře, aby si uvědomili dehumanizující účinky války?

První světová válka za sebou zanechla neskutečný počet obětí
mladých lidí. Pro mě nebylo násilí samo o sobě cílem, ale pro-
středkem, který čtenářům umožnil představit si hrůzu boje. Války mi
připadají jako rituály lidských obětí v masivním měřítku. Rituální
prvky, kterými mám na mysli pochody, předávání zbraní, vztyčování
vlajek, křik rozkazů. Všechny mají za cíl přimět vojáky, aby
zapomněli, že musí vraždit, nebo se sami stanou obětí vraždy.

V románu je častý odkaz na divokost senegalských/afrických
vojáků...

Alfova divokost je záměrná: je to především zoufalá reakce na smrt
jeho více než bratra, ale také reakce na obraz, který Francouzi 
o svých koloniálních vojácích měli. Alfa hraje divocha z vlastní vůle:
dokonce předčí očekávání svých nadřízených. Tímto způsobem
jsem doufal, že podkopu jak francouzskou, tak německou propa-

gandu, která použí-
vala stejné stereo-
typy. V širším
měřítku si myslím, že
literatura nám  umo-
žňuje zpochybňovat
myšlenky, které má-
me o druhém.
Přináší nuance do
našeho vnímání
odlišností.
Paradoxně nás lite-
ratura prostřednic-
tvím ztvárnění určité
postavy učí něco 
o celém lidstvu.

Překvapilo vás přijetí románu od čtenářů i kritiky?

Velmi mě překvapilo a dojalo. Myslím, že za to vděčím tomu, že
nám svým vnitřním monologem zpřístupňuje něco z toho, co je
všeobecně lidské: lásku, přátelství, naději, zoufalství, utrpení.

Jaký druh příběhů vás jako spisovatele nejvíce zajímá?

Miluji se nechat unést silnou zápletkou a poetickým stylem.

Dostal jste Goncourtovu cenu pro středoškoláky. Co si přejete,
aby si mladí lidé z vaší knihy odnesli?

Nemám konkrétní přání. Vzhledem k tomu, že jsem byl vždy učitel,
jsem velmi rád, že jsem toto ocenění získal. Ve skutečnosti pochází
od mladých lidí, jejichž nadšení je naprosté – a nekompromisní.
Setkal jsem se s středoškoláky, kteří mi řekli, že jsou na to téma
citliví, protože ve svých rodinách mají prapradědy, kteří bojovali 
v této válce, tak si mysleli, že by se mohli zeptat svých rodičů, svých
prarodičů na rodinné archívy.  Existuje spojení které může vzni-
knout při literárním projevu. Historické dokumenty jsou strohé, bez
emocí, ale literatura umožňuje zamyslet se nad lidským stavem,
zvláště když čelí násilí. .
Co zasáhlo i středoškoláky, myslím, byl fakt, že postavám v knize je
sotva dvacet let.

Jedna z mladých postav v knize nese vaše jméno: Diop. proč?

Nemám žádného předka, který šel do války jako senegalský pěšák.
Ale z matčiny strany byl můj pradědeček zasažen yperitem. Z války
se vrátil živý, ale zemřel velmi mladý. Vybral jsem si Diop, protože
v Senegalu se k tomuto příjmení váží některé vtipné historky.  Ale 
v knize je incident, kdy Ndiaye o jménu Diop neměla žertovat…

Jste učitel i spisovatel. Chcete se v příštích letech věnovat
výhradně psaní?

Především bych se nechtěl zavřít do jakési slonovinové věže a jen
tak psát. Potřebuji kontakt se žáky, se studenty, se svými kolegy, se
společností. Svou schopnost psát vnímám jako realizaci toho, co ze
všech těchto kontaktů dostávám. Až jsem se naučil psát, zdá se mi,
že jsem se naučil i žít.

(Ze zahraničních pramenů)
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Matt Witten
POPRAVA
Dcera Susan Lentigové byla před dvaceti lety
zavražděna – a nyní, po předlouhém čekání, se
Susan konečně vydává přes půlku Spojených
států na vrahovu popravu. Jenže během své
cesty objeví nové šokující důkazy, že od-
souzený muž nejspíš onen děsivý čin ne-
spáchal – a skutečný vrah je stále na svobodě.
Navíc člověk, kterého podezírá, má malou
dcerku. Bez peněz a v časové tísni se Susan
pokouší zjistit pravdu, avšak FBI odmítá případ
znovu otevřít. A tak Susan s pomocí dvou
nepravděpodobných spojenců – cynické, vzdo-
rovité dospívající dívky a vysloužilého policisty
– svádí boj, aby se skutečný vrah dostal za
mříže dřív, než bude popraven nevinný a zabita
další holčička.

Přeložila: Simona Klára Kučerová
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KAPITOLA DVĚ
Sobota 27. listopadu, současnost
Susan s pivem v ruce sledovala dav křepčící na tanečním parketu 
a napadlo ji, jak je to divné, že všichni pijí a slaví, když tahle noc je při-
pomínkou surové vraždy. Staré dřevěné stěny byly ozdobeny růžovými 
a fialovými balónky a stříbrnými řetězy a Stony Creek Boys hráli zdarma.
Pro Crow Bar to byla největší letní akce. 
Na rameni ucítila dotek. Byla to Terri, její nejlepší kamarádka, servírka ze
stejné směny. „Nechceš si zatancovat?“ 
Susan se chystala odmítnout, ale Terri se k ní naklonila a dodala: „Amy
by si to přála. Moc ráda tančila.“ 
Byla to pravda. Amy začala tančit na country muziku už jako batole a na
téhle slavnosti by se jí líbilo. A tak Susan nakonec řekla „No dobře“ 
a vstala od stolu. 
Lidé si toho všimli během několika vteřin. Tři mladé ženy stojící opodál –
Amyiny kamarádky z dětství – se na ni povzbudivě usmály a všichni jí
ustupovali z cesty. Susan si už ani nepamatovala, kdy naposledy stála
na tanečním parketu, tělo jí ztuhlo. Ale pak si pomyslela, že tento večer
její taneční umění nikdo hodnotit nebude. 
Terri Susan objala a kapela začala hrát s o to větší vervou. Susaniny
nohy začaly hledat rytmus. Zalétla pohledem k baru a viděla, že se na ni
všichni dívají a tleskají. Byl tady každý, koho ve městě znala a ona měla
pocit, jako by tančili s ní. 
Zavřela na okamžik oči, pohupovala se a  poslouchala přitom drnčení
kytary. Měla bych být za tu slavnost vděčná, pomyslela si. Vždyť se to
celé konalo kvůli ní. 
Podívala se na stěnu za barem. Visela tam velká, dvacet let stará
Amyina fotka z doby, kdy měla sedm. Byla zvětšená z vybledlého pola-
roidu, a  tudíž poněkud neostrá. Amyin široký úsměv s mezerami po
vypadlých zubech a radostná nálada z něj však přímo zářily. Měla světle
hnědé vlasy po ramena a na krku barevný náhrdelník z korálků. Když
jste přišli dostatečně blízko, mohli jste jednotlivé korálky rozeznat:
fialového delfína, růžovou kachničku…
Byla to Susanina oblíbená fotka. Pořídila ji jen pár dní předtím, kdy Amy
zemřela. 
Terri jí pošeptala do ucha: „Támhle je Evan.“ 
Susan uviděla, že se k nim tanečním krokem blíží Evan Mullens. Evanovi
bylo sedmapadesát, o dva roky více než jí, a byl čerstvě rozvedený.
Minulý rok se vrátil do města, aby vedl Adirondackou lidovou školu, 
a Susan se mu zřejmě líbila. Nejméně jednou týdně k nim chodil na
večeři a flirtoval s ní, a Terri tvrdila, že kdyby ho Susan jen trochu
povzbudila, pozval by ji na rande. 
Navíc byl docela pohledný. Ale Susan v těchhle věcech vyšla ze cviku,
stejně jako v tanci. A tak když uviděla Evanův široký úsměv a  červeně
kostkovanou košili, věnovala mu jen letmý úsměv a sklopila oči. 
Najednou si všimla, že stojí před svou matkou, která seděla u neda-

lekého stolu, popíjela pivo a kývala hlavou do rytmu. Lenora na ni zamá-
vala, pak se naklonila přes svou láhev s kyslíkem a zakřičela, aby
přehlušila hudbu: „Prima party, co?“ 
No jasně, prima party. Susan proti své vůli cítila, jak ožívá těžká masa
vzteku pohřbená v její hrudi. To, co se stalo Amy, byla mámina vina – Ne.
Nech to být. 
Skladba skončila zaduněním bicích a několika údery do kytarových strun
a  všichni se rozjásali. Johnny, vrásčitý, dlouhovlasý frontman, podě-
koval za potlesk smeknutím fialového kovbojského klobouku a hlubokou
úklonou. Nebyl to ten nejlepší zpěvák na světě, ale rozhodně to byl „fe-
šák“, jak by řekla Lenora. 
Zavolal: „Tak jak se dneska večer bavíte?“ 
Dav výskal a pokřikoval a Johnny se zeširoka usmál. Ale pak zvedl ruce.
„Ovšem jak všichni víte,“ řekl, „tahle akce není jen o zábavě.“ 
Lidé ještě nebyli připraveni přeladit se na vážnou notu, a tak se ozvalo
pár dobrosrdečných zabučení. „Zmlkni a zpívej!“ zakřičel z parketu něja-
ký opilec. 
Johnny pokračoval. „Dneska večer máme vznešenější cíl.“ Teď už ztichli
všichni. Opilý chlapík dál nespokojeně hulákal, ale někdo ho loktem
šťouchl do boku a on zmlkl uprostřed výkřiku. 
„A právě proto,“ pokračoval Johnny a sundal mikrofon ze stojanu, „bych
rád na pódium pozval Susan Lentigovou, Amyinu mámu.“ Susan nerada
mluvila na veřejnosti, ale od dcerčiny smrti to dělala tolikrát, že si zvykla.
A tak si uhladila tmavě hnědé vlasy, narovnala brýle a cestou k nízkému 
pódiu určenému pro kapelu se pro uklidnění zhluboka nadechla. Teď už
ji móda nezajímala tak jako před léty, ale byla ráda, že ji matka přemlu-
vila, aby si oblékla pěknou žlutou sukni a trochu se namalovala. 
Vystoupala dva schody, vzala si mikrofon z Johnnyho ruky a lidé jí uctivě
zatleskali. 
„Nazdar, všichni,“ řekla, ale rty přitom měla tak blízko mikrofonu, že se
ozval skřípavý zvuk zpětné vazby. Viděla, jak sebou její matka trhla. 
Johnny k ní vykročil připraven pomoci, ale ona věděla, co dělat. O pár
centimetrů mikrofon oddálila a začala znova. „Nazdar, všichni.“ Tentokrát
to fungovalo. 
Zadívala se do davu. Některé z těch lidí znala celý život. Byli tu v době
jejího dětství, když se vdávala, i když se stala ta tragédie. Mnozí z nich
jí při pátrání po Amy pomáhali prohledávat okolní lesy. 
A teď jí pomáhali znova. Každé pivo, které bar toho večera prodal, jí
pomůže o příštím víkendu zaplatit cestu do věznice v Severní Dakotě. 
„Vám všem, jednomu každému z vás, bych ráda poděkovala, že jste
dneska přišli,“ řekla. Podívala se na reverendku Mary Parsonsovou, teď
asi šedesátiletou, která seděla u stolu s několika dalšími ženami. Celý
rok potom, co se to stalo, jí každý týden posílala teplé jídlo. „Ráda bych
poděkovala všem z církevního společenství…“
Reverendka Parsonsová vážně přikývla a jedna z žen si papírovým
kapesníčkem osušila oči. Susan se rychle podívala jinam. Teď se
nesměla sesypat. Musela dokončit svou řeč. 
„A také všem těm úžasným ženám, které mi dneska pomáhaly roznášet
večeře…“ 
Terri, ještě stále na tanečním parketu, vykřikla: „Máme tě rádi, Susan!“
Když Amy zemřela, byla Terri teenagerka a občas Susaninu dcerku hlí-
dala. Susan se na ni usmála a pokračovala: „A také mým báječným
sousedům…“
Tom a Stacy, kteří bydleli v karavanu ve stejné ulici a pomáhali jí chystat
dřevo, jí ukázali palce vztyčené vzhůru. 
Pak se podívala na svou mámu. Věděla, že se její matka kvůli tomu, co
udělala, už tak natrápila víc než dost a nezasloužila si ten slepý vztek,
který vůči ní Susan občas cítila. 
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„… a taky mojí mamince Lenoře.“
Lenora milovala pozornost daleko víc než Susan, a navíc už něco vypila.
Celá se rozzářila a zamávala všem kolem. 
„Ale ze všeho nejvíc,“ pokračovala Susan, „bych ráda poděkovala
Amyiným nejlepším kamarádkám, Sherry, Kate a Sandy za to, že do
Amyina života vnesly radost v době, kdy ještě žila, a nikdy na ni neza-
pomněly.“ 
Tři mladé ženy ještě pořád stály na tanečním parketu a držely se za ruce.
Táhlo jim pomalu na třicet, měly práci, muže, děti. Měly své životy. 
Měly všechno, co Amy neměla. 
Susan ty čtyři stále viděla, jak to léto předtím, než Amy zemřela, nacvi-
čovaly na jejich verandě tanečky na skladby Gartha Brookse. Ony to
zřejmě cítily stejně, protože se rozplakaly. 
Susan se od nich odvrátila a zadívala se na velkou dceřinu fotografii za
barem. „Věřím, že Amy je dnes večer s námi,“ řekla. 
Na snímku Amy chyběl jeden z předních zubů. Zoubková víla jí pod
polštář strčila dva dolary tu noc předtím, než byla unesena. 
Susan se obrátila zpátky k davu. „Uběhlo dlouhých dvacet let. Ale teď, za
pouhých sedm dní, příští sobotu v pět odpoledne, se Amy konečně
dočká spravedlnosti. Budu u toho, v Severní Dakotě, až ten odporný
Netvor –“ Susanin hlas nabral na zuřivosti a síle, „který znásilnil 
a zavraždil moji dceru, bude poslán tam, kam patří, do pekla, a moje Amy 
bude moci konečně spočinout v pokoji.“ 
Susan chvíli přemýšlela, pak si uvědomila, že už nemá co dodat, a  řekla
jen: „Děkuji vám všem.“ Vrátila mikrofon Johnnymu, sestoupila z pódia 
a zamířila zpátky ke svému stolu. V žilách jí stále koloval adrenalin z
veřejného proslovu. Chladnou, tvrdou dřevěnou podlahu pod chodidly
ani necítila. 
Minula Sherry, Kate a  Sandy, a  ony ji jedna po druhé objaly. Pomalu,
ale jistě se začal sálem rozléhat potlesk. Ti, kdo zatím seděli, vstali.
Několik lidí zvedlo dlaň, aby si s ní pláclo, což jí připadlo nevhodné, ale
podvolila se a plácla si s nimi. Opilý chlápek na parketu si s ní plácl tak
silně, až se zapotácel a upadl. 
Johnny odložil mikrofon, aby i on mohl zatleskat. Pak ho znova uchopil
a řekl: „Nezapomeň pořídit nějaké fotky, Susan, protože my všichni chce-
me vidět, jak se ten odporný zmetek smaží.“ 
Nějaká žena vykřikla: „No jasně, sakra!“ a všichni jí hlasitě přizvukovali.
Jonny pokračoval. „Je nás tady dneska večer asi stovka a všichni jsme
si koupili piva, co hrdlo ráčí –“
„Kurva, to ne!“ zahulákal ten opilec. „… a díky tomu máme víc než dost,
abychom Susan zaplatili její cestu. Ale do Severní Dakoty je to velká
dálka a já čirou náhodou vím, že její starý Dodge
Dart potřebuje nové 
gumy. A taky něco stojí hotel a takové věci.“ 
Smekl svůj velký kovbojský klobouk. „A tak i když
teď všichni zažíváme těžké časy, zkusme všichni
pro tenhle odvážný cíl udělat ještě něco víc.“
Vložil do klobouku dvacetidolarovou bankovku 
a podal ho muži vedle sebe. Zatímco klobouk kolo-
val a  plnil se penězi, kapela začala hrát pomalou
baladu, kterou Johnny napsal minulý týden právě
pro tuto příležitost. „Má největší lásko, moře
trápení,“ zpíval. „Všechny ty roky slzy nezmění…“
Konečně si Susan dovolila plakat. Skrz slzy se
podívala na všechny ty lidi, kterým na ní záleželo 
a kteří se tady sešli, aby jí pomohli. Společně 
s matkou neměla na účtu víc než sto dolarů, ale teď
bude moci odjet na popravu. Doufala v tento den

tak dlouho, že už skoro zapomněla, jaký býval život, než se to stalo.
Ztratila tehdy nejen dceru, ale i manžela, spřízněnou duši, jediného mu-
že, kterého kdy milovala. 
Reverendka Parsonsová s ní několikrát mluvila o odpuštění. Ale Susan
na nějaké odpuštění kašlala. Možná kdyby ten Netvor – nikdy mu neří-
kala jménem, takovou čest mu nehodlala dopřát – někdy požádal 
o odpuštění, kdyby přestal lhát a tvrdit, že Amy nezabil, možná by vůči
němu cítila i něco jiného než čirou, palčivou nenávist. 
Sevřela ruce do pěstí. Netvor byl u toho, když Amy vydechla naposled.
Teď Susan uvidí, až naposledy vydechne on. Postaví se co nejblíž oknu,
aby její tvář byla to poslední, co v životě uvidí, a ona se bude dívat, jak
umírá. Když se usadila ke stolu, přišla za ní Lenora. Jednou rukou za
sebou táhla kyslíkovou láhev a v druhé držela pivo. „Pěkný projev,“ oce-
nila. „Dáš si ještě pivo?“
Bože, její máma fakt neměla špetku taktu. Ale když se nad tím zamy-
slela, pivo by si ještě dala. „Dám, díky,“ řekla. 
Zatímco pila dlouhými doušky, přemýšlela, jak se bude cítit v sobotu
večer, až Netvor dostane, co si zaslouží. Bude se konečně schopná
přenést přes to, co se stalo, a „jít dál“, jak jí pořád radila máma? 
Věděla, že má pravdu. Bylo jí tehdy teprve pětatřicet. 
Mohla se znova vdát, mít novou rodinu. Bohužel vlastní děti už mít
nemohla, ale mohla by nějaké adoptovat, nebo se starat o  nevlastní. 
Bůh ví, že rozvedených mužů, kteří se o ni během let ucházeli, se v Lake
Luzerne našlo víc než dost. Evan rozhodně nebyl první. 
Susan si však nedokázala pomoct. Občas měla pocit, že se nemůže
nadechnout, jako kdyby kouřila jednu cigaretu za druhou. Ale možná ji
jen dusil žal a pocit viny. Z nějakého důvodu pro ni ani po dvaceti letech
nebyla ta věc uzavřená. V hloubi duše se jí usadil pocit, který sama
nedokázala pojmenovat a který nedával smysl – totiž že ohledně vraždy
své dcerky něco přehlédla, a kdyby si toho všimla včas, mohla tomu
zabránit. 
Ale co jí uniklo? Co měla udělat? 
Psychiatr z  nemocnice v  Albany tvrdil, že je to běžné: v případě
takovýchto nesmyslných tragédií si lidé často vymyslí scénář, podle kte-
rého to všechno není jen náhoda, ale důsledek jejich vlastních činů. Pro
někoho je přijatelnější prožívat pocit viny než bezmoc a ztrátu kontroly
nad tím, co se jim přihodilo. 
Psychiatrova slova jí však úlevu nepřinesla. Přehrávala si tu tragédii
znova a znova skoro každou noc. 
Zatímco Susan pila své pivo, hlavou jí proběhl – znova – poslední týden
její dcery na tomto světě.
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Mohl byste se představit, moc toho o vás nevíme?

Tak jenom krátce. Vyrůstal jsem v Baltimoru a Cincinnati, vysokou školu
studoval v Massachusetts, pak jsem se přestěhoval do New Yorku 
a odtud do Saratoga Springs, když se narodilo naše první dítě.
V Saratoze jsem žil do roku 1998 a napsal zde mysteriózní sérii 
s Jacobem Burnsem, kterou vydalo nakladatelství Signet.
Také jsem napsal několik divadelních her, které nastudovaly soubory 
v mnoha  divadlech v zahraničí. Pak jsem se uplatnil i v televizi. Ale 
v poslední době jsem obrátil většinu své pozornosti k psaní románů.

Kdesi jste se zmínil, že příběh byl inspirován článkem v Post–Star.
Můžete o tom říci něco víc? 

Před několika lety jsem četl článek v Post–Star o ženě, která pořádala
fundraisingovou akci v místním baru. Potřebovala peníze, aby mohla
cestovat na nadcházející popravu muže, který před dvaadvaceti lety
zavraždil její dceru.

Všechno o tomto příběhu mi utkvělo v paměti: nejen tragická smrt, ale
také zoufalá situace ženy a její snaha najít spravedlnost a o dvě
desetiletí později uzavřít onu šílenou tragédii.

Roky jsem o tom chtěl napsat román, ale nevěděl jsem, jak se bude
příběh vyvíjet. Pak jsem jednoho dne šel na kávu s přítelem spiso-
vatelem, Johnem Henrym Davisem, a on navrhl: „Co kdyby ten člověk,
který má být popraven, to možná neudělal?”
A tak se zrodil román Poprava.

Poté, co román vyšel tiskem, jsem objevil jsem něco úžasného. V Idahu
žije žena jménem Carol Dodge, která zasvětila svůj život dokazování, že
Christopher Tapp, muž uvězněný za znásilnění a zabití její dcery Angie
před mnoha lety, je nevinný.
Díky Carolinu neúnavnému úsilí byl Tapp konečně propuštěn a skutečný
vrah, Brian Leigh Dripps, zatčen.
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Kteří spisovatelé vás njvíce ovlivnili?

Bylo jich hodně, ale jmenoval bych dva:  Dr. Seuss (Theodor Seuss Geisel) a Elmore
Leonard. Dr. Seuss psal s obrovskou mírou svobody a jeho dílo vyniká bohatstvím
představivosti. Věřím, že měl obrovský, nedoceněný,  dopad na spoustu spisovatelů,
kteří přišli po něm. Elmore Leonard zase vynikal úsporností jazyka a nádhernými real-
istickými dialogy, že stále žasnu, když si dnes znovu přečtu jeho dílo.

Jak vypadá váš pracovní den?

Vstávám kolem šesté ráno, jezdím na kole čtyřicet pět minut do své oblíbené kavárny,
kde si dávám kousek humrového toastu a šálek čaje. Nechávám velké spropitné,
abych se necítil provinile, když sedím hodiny v rohu, a píšu, zhruba do jedenácti.
Během této doby si však dělám přestávky na setkání s ostatními štamgasty, většina 
z nich jsou také spisovatelé.
Pak jedu domů, uvařím oběd, vyrazím ven a vyřídím pochůzky do tří odpoledne, nebo
tak nějak, pak píšu nahoře ve své kanceláři, u svého stolu, až do šesti večer.
Klíčová věc, kterou jsem zjistil, je: když jsem psal ráno doma, byl jsem rozmrzelý 
a osamělý. Ale teď začínám svůj den třemi oblíbenými věcmi: cyklistikou, debatou 
s přáteli a psaním. Rozhodně to stojí za cenu toho toastu a čaje!

Pomáhá vám nějaký talisman?

Tohle je obrázek, který nakreslil syn
Zack, když mu byly čtyři roky. Nechávám
si ho na stole.

Vzpomenete si na nejlepší radu, kte-
rou jste dostal?

Nejlepší osobní rada, kterou jsem kdy
dostal, byla v době, když moje žena če-
kala naše první dítě, a neměli jsme té-
měř  peníze a já jsem se snažil vybrat
mezi psaním Posvátné cesty, hrou jed-
noho muže o bezdomovci v Brooklynu
nebo scénářem s názvem Prezidentova

dcera, který mě moc nezajímal, ale myslel jsem si, že by mohl být komerčně zajímavý.
Stále jsem chtěl psát Posvátnou cestu, bránila mi v tom však myšlenka na to, jak chudí
jsme. Moje žena však řekla: „Měl bys napsat Posvátnou cestu. To je to, co je ve tvém
srdci.” Tak jsem to udělal a ze všeho, co jsem kdy vytvořil, na to mohu být nejvíce hrdý.
A dokonce to vydělalo i nějaké peníze! Takže ponaučení z příběhu je: „Napište, co vás
baví!”

Pocházíte z vědecké rodiny, odráží se to nějak i ve vaší tvorbě?

Děkuji za tuto otázku! Víte, ve všech rozhovorech, které jsem poskytl, se nikdo nikdy
nezeptal na mého otce a sourozence.
Můj otec Louis je šéfem Nadace pro výzkum gravitace, editoval klíčovou knihu v oboru,
Gravitace, a stále dělá fyziku a publikuje články, a to se mu už blíží stovka! Můj bratr
Edward je slavný fyzik, někteří ho považují za „dědice Einsteina”. Sestra Celia je jed-
nou z prvních žen, které získaly Ph.D. v matematice na Stanfordu; a bratr Jesse, než
se stal právním partnerem ve velké firmě v DC, si užíval studium fyziky na střední 
a vysoké škole. A nemohu zapomenout na matku. Pracovala v laboratoř, v níž se
podílela na odstranění barvosleposti. 
Pokud jde o mě, byl jsem jakousi černou ovcí rodiny. Nikdy jsem neabsolvoval kurz
fyziky, a přestože jsem byl dobrý v matematice, nebavila mě, s výjimkou geometrie.
Řekl bych, že věda zřídka hraje v mé práci zásadní roli. Ale občas jsem zavolal otci
nebo bratrovi nebo neurovědcům, které znám, abych s nimi konzultoval konkrétní
aspekty problémy, o nichž píšu. Nikdy jsem však nevytvořil biografii o některém vědci,
nebo sci–fi román.

(Ze zahraničních pramenů)

...a ve skutečnosti

Ráno 13. června 1996 byla Angie Dodge znásilněna
a ubodána k smrti ve svém bytě v Idaho Falls. Bylo
jí 18 let a její tělo bylo nalezeno poté, co se nedo-
stavila do práce.
Městská policie vraždu vyšetřovala, ale bez
úspěchu. 5. ledna následujícího roku byl v Ely v Ne-
vadě zatčen muž z Idaho Falls. Jmenoval se
Benjamin Hobbs a byl obviněn ze sexuálního
napadení. Policie ho vyslechla a kontaktovala i jeho
přátele, aby získala dostatek důkazů pro podání
trestního oznámení. Byl mezi nimi také dvacetiletý
Christopher Tapp, který byl s Angie viděn noc před
její smrtí.
Tapp byl poprvé vyslechnut policií v Idaho Falls 
7. ledna a poté propuštěn. Znovu byl vyslechnut 10.
ledna a policie s ním naplánovala další pohovor na
následující den. Než se uskutečnil, najali jeho rodiče
právníka a Tapp se na plánovanou schůzku
nedostavil. Policie ho proto zatkla a obvinila z na-
pomáhání k trestnému činu.
Při výslechu Tapp uvedl,  že on, ani Hobbs se na
smrti Angie nepodíleli. Potvrdily to i testy DNA. Do
okruhu podezřelých tedy zahrnula policie dalšího
mladíka jménem Jeremy Sargis. Tapp ho označil za
pachatele, kterému měl Hobbs pomáhat.
27. ledna ale testy DNA také vyloučily Sargise 
z učasti na znásilnění a vraždě. Rovněž se potvrdilo
jeho alibi. Téhož dne byl Tapp převezen na místo
činu, kde přiznal, že pouze Angie držel a že
přítomen byl  také jakýsi další Hobbsův přítel
jménem „Mike“.
30. ledna Tapp absolvoval pátý test na detektoru lži.
Během výslechu mu policie řekla, že by mohl dostat
mírnější trest, kdyby se přiznal. Tapp tedy uvedl, že
Angie pořezal na prsou a přidal se k útoku, protože
mu Hobbs vyhrožoval, že ho zabije. 
3. února byl Tapp obviněn z vraždy prvního stupně,
znásilnění a použití smrtící zbraně při spáchání
těžkého zločinu. Hobbs byl odsouzen za útok v Ne-
vadě, ale ze smrti Angie obviněn nebyl. Sargisovi
hrozilo obvinění z napomáhání k zločinu, ale soud
jeho provinění zamítl. 
Tappův proces u okresního soudu pro sedmý soudní
obvod v Idahu začal 12. května 1998. Jeho právní
zástupce argumentoval tím, že přiznání jeho man-
danta si policie vynutila, ale soudce Ted V. Wood to
nepovažoval za prokázané. 
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Spolu s Tappovým přiznáním žalobci také seznámili se svědectvím
mladé ženy jménem Destina Osborne. Řekla, že byla na večírku
pár dní poté, co byla Angie zabita, a zaslechla Tappa a Hobbse,
jak mluví o zločinu. Osborne, která na večírku přiznala, že je pod
vlivem drog, řekla, že slyšela Hobbse se chlubit, že si Angie smrt
zasloužila, protože mu dlužila peníze za metamfetamin. To bylo 
v rozporu s Tappovými prohlášeními na policii, ve kterých uvedl že
Dodgeová drogy nebrala.
Porota složená z devíti žen a tří mužů usvědčila Tappa ze všech
tří obvinění 28. května 1998. Později téhož roku byl odsouzen 
k doživotnímu vězení s minimálním trestem 30 let za vraždu a 10
let za znásilnění.
Tapp bojoval proti rozsudku několika odvoláními. Každé bylo
zamítnuto, přestože rozsudek odvolacího soudu v Idahu z roku
2001 připustil, že Tappova práva byla porušena během několika –
i když ne všech – jeho výslechů na policií. Také bylo uvedeno, že
chyba nemá vliv na výši trestu. V roce 2007 se Tappova případu
ujal Idaho Innocence Project. Následující rok požádala policejní
služebna o nové testování DNA z vlasů Angie. Testování mito-
chondriální DNA provedla regionální laboratoř Federálního úřadu
pro vyšetřování a prokázalo se, že DNA na vlasech oběti je
totožná s DNA spermatu, a tím vyloučila Tappa z účasti na zločinu
ve smyslu obžaloby. Tappův právní tým nadále prosazoval
předložení dalších důkazů. Prokurátor Clark jejich žádosti zamítl 
a zdůvodnil to takto: „Ačkoli testování DNA může být relevantní pro
identifikaci jednoho z útočníků, není pravděpodobné, že je Tapp
nevinný.” 
Carol Dodge, matka Angie, původně prosazovala, aby Tapp dostal
trest smrti. Ale jak ubíhala léta, začala mít vážné pochybnosti 
o Tappově vině a nakonec se stala jednou z nejsilnějších obhájkyň
jeho neviny. V roce 2013, poté, co si prohlédla videokazety 
s Tappovými přiznáními, kontaktovala Stevena Drizina, jednoho 
z předních národních odborníků na falešná přiznání a profesora
Pritzker School of Law na Northwestern University. Drizin komu-
nikoval s Tappovým právním týmem již od roku 2012 a souhlasil 

s vyšetřováním případu. Zpráva, kterou publikoval v roce 2014,
dospěla k závěru, že Tappovo přiznání bylo vynuceno, vyrobeno
lstí a nátlakem a poté vylepšeno tím, že policisté poskytli Tappovi
dostatečné podrobnosti, aby dodaly jeho prohlášením důvěryhod-
nost.
V květnu 2016 Tappovi právníci pod vedením Johna Thomase 
z úřadu veřejného ochránce okresu Bonneville podali návrh na
úlevu po odsouzení. Tvrdili, že Tappovo přiznání bylo výsledkem
policejního nátlaku a podvodu a že videozáznamy tří ze sedmi
testů na detektoru lži ukázaly, že nátlak a podvod byly Tappově
zkušebnímu týmu utajeny.
Kromě toho poznamenali, že Tappovo přiznání neodpovídalo
důkazům. Řekl policistům, že zločin se stal kolem 1 hodiny ráno,
ale Angie byla viděna s přáteli ještě kolem 12:30 a pitva ukázala,
že její močový měchýř byl plný, což naznačuje, že nějakou dobu
spala.
Tappovo odsouzení za znásilnění tak bylo zrušeno a trest za vraž-
du byl zkrácen na odpykanou dobu. Byl propuštěn z vězení.
Samostatně v roce 2017 Osborne odvolala své svědectví, nejprve
matce Angie a poté Tappovi. Říkala, že Hobbse ani neznala 
a uvedla že policie jí vyhrožovala zatčením kvůli drogám. 
Po Tappově propuštění začala policie v Idaho Falls spolupracovat
na základě projektu Idaho Innocence Projecta s technologickou
společností s názvem Parabon Nanolabs ve snaze identifikovat
zdroj vzorku DNA. Po vytvoření genetického profilu ze vzorku jej
Parabon porovnal s profily předloženými do genetických databází
lidmi, kteří chtěli identifikovat příbuzné nebo zjistit jejich původ.
Počínaje profily v databázi byl Parabon schopen použít další záz-
namy k sestavení rodokmenu pomocí genetické genealogie. 
Vzorky DNA byly získány od šesti zájmových osob vytvořených 
z tohoto stromu, mužů, kteří byli zhruba v odpovídajícím věku 
a v době vraždy žili v Idaho Falls nebo v jeho okolí. Všechny byly
vyloučeny jako zdroje spermatu. Tento rodinný profil se objevil při
dřívějších hledáních DNA, ale ne s takovou přesností, jakou byl
schopen poskytnout Parabon.

Christopher Tapp
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Pak se analytici dozvěděli, že v této linii existuje sedmá osoba, 
o kterou se zajímá, muž jménem Brian Dripps. Bydlel přes ulici od
Angie a byl vyslýchán policií na začátku vyšetřování, než se
pozornost zaměřila na Hobbse a poté na Tappa. Dripps nyní žil 
v Caldwell, na druhé straně státu. Policie v Idaho Falls ho sle-
dovala a čekala, až zanechá vzorek DNA na odhozené cigaretě
nebo plechovce od nápoje. Nakonec našli nedopalek cigarety, což
Parabonu umožnilo porovnat Drippsovu DNA se vzorkem z místa
činu. Výsledkem bylo, že zdrojem tohoto vzorku byl Dripps. Dripps
byl předveden k výslechu, přiznal se a 15. května 2019 byl zatčen
za vraždu a znásilnění. Říkal, že jednal sám a Tappa neznal.
17. července 2019 bylo Tappovo odsouzení za vraždu zrušeno.
„Pokud jde o soud, jste zbaveni obvinění, s nímž jste žili více než

dvacet let,” uvedl ve svém rozhodnutí soudce Alan Stephens.
Věřilo se, že to bylo poprvé, kdy byla k osvobození obžalovaného
použita genetická genealogie.
Poté Tapp řekl: „Jsem tak vděčný, že jsem dostal druhou životní
šanci. Promarnil jsem dvacet let svého života něčím, co jsem nikdy
nespáchal, ale také jsem za těch dvacet let dospěl.“
Clark, okresní prokurátor, který dříve prohlásil, že Tapp byl spolu-
viníkem Angie smrti, se připojil k novému návrhu na zrušení
odsouzení za vraždu. Řekl: „Přísně se snažíme volat k odpo-
vědnosti ty, kteří jsou vinni. A někdy to přijde pozdě."
V prosinci 2019 podal Tapp žalobu u státního soudu o náhradu
škody od města Idaho Falls.                              – Ken Otterbourg
(Ze zprávy Národního registru o zproštění viny)

Brian Dripps

Když se Dripps přiznal ke zločinům, uvedl na svou obhajobu,
že byl na kokainu a alkoholu, když vešel do Dodgeova bytu 
s úmyslem Angie znásilnit. Řekl, že měl kapesní nůž, ale
nechtěl dívku zavraždit. Nicméně Dripps tiše dodal: „Prostě se
to stalo.” Řekl, že si nepamatuje, že by jí podřízl hrdlo, ale také
nepopíral, že se to stalo.
„Jen bych si přál, aby ta noc nebyla,” řekl Dripps poté, co se
snažil vstát při vyhlášení rozsudku. „To mi je líto. Vím, že jsem
udělal něco neodpustitelného, ale je mi to líto."
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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. 
»Taguarí« vypráví skutečný, přímo
neuvěřitelný příběh Dona 
Josého Ariza, který byl v kolum-

bijském deštném pralese vyškolen za léčitele a šamana 
a zemřel v roce 2018 ve věku 117 let. Jeho fascinující
zážitky nabízejí jedinečné vhledy do tisícileté šamanské
tradice a odkrývají nám poznání, že matka Země nám
poskytuje vše potřebné pro zdravý a šťastný život —
veškeré znalosti již máme ve svém nitru. Za doprovodu
Dona Josého je můžete v sobě objevit znovu.

Christina von Dreien

CHRISTINA III. DÍL

Vědomí vytváří mír

Christina mluví o tom, kdo my lidé ve
skutečnosti jsme, proč jsou současné
podmínky na Zemi takové, jaké jsou, 
a jakým pozitivním směrem se může
ubírat globální vývoj. 
Tato kniha poskytuje naději v budouc-
nost vnitřního i vnějšího míru a posiluje 
víru, že navzdory pochmurným prognó-

zám nakonec všechno dobře dopadne. Další témata tohoto
svazku: individuální navýšení vibrací, očištění duše, tělo 
a buněčná komunikace, náš duchovní tým, velká hra zapo-
mnění, karma a tvůrčí síla, škola, v níž učení vychází ze srdce,
důvěra v pocity a inteligenci srdce, evoluce lásky, duševně–
duchovní propojení, dětská hravost či přirozená spontánnost 
a radost ze života

Christina von Dreien

NAKONEC VŠECHNO

DOBŘE DOPADNE

jak si sami vytvoříme 
dokonalý svět

Kniha Christiny von Dreien pojednává 
o aktuálních tématech této doby. O tom, 
jak můžeme konstruktivně čelit chaosu
kolem současné globální pandemie 
a jak vidět pozitivní aspekty dokonce 
i ve „snahách“, jež nás mají za úkol

vyděsit. Drobná knížečka, která dodává velkou odvahu.
Christinina slova dávají sílu a naději, že my sami jsme si
schopni vybudovat, ba že si také skutečně vybudujeme 
krásný, dokonalý svět globálního míru, po němž všichni
toužíme. – A to právě teď

Anke Evertz

DEVĚT DNÍ NEKONEČNA

Příběh mimořádného 
zážitku blízkého smrti

Trvalo to několik vteřin: 
V okamžiku, kdy Anke před hořícím
krbem ve svém obývacím pokoji 
vzplanula, uvědomila si se zvláštní
odevzdaností: 
„Teď zemřeš!“ 
S rozsáhlými popáleninami ji pře-

vezou 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.

Leila Eleisa Ayach

SMLOUVY DUŠÍ

Dohody v lásce

Každý řádek v této knize je
silně energetizován — a bude 
s vámi pracovat. 
Pracuje s vaším srdcem,
oslovuje vaši duši a působí na
ni jako balzám. Kromě toho
vám má pomoci opět získat

kontakt s tím, co jste zapsali do „Zlaté knihy
života“. Máte to mít jednodušší, abyste
neprocházeli procesy transformace dlouhá léta.

Zoev Jho / Diana Luppi

E. T. 101

KOSMICKÁ PŘÍRUČKA 

Vše, co potřebujete vědět, 
jste se již naučili — v jiné 
galaxii.
Nemůžete-li si vzpomenout, co je
váš skutečný job na této planetě
— koukněte se do této příručky. 
S pomocí E.T.101 lze procitnout 

z hlubokého evolučního spánku a vzpomenout si na to,
co o sobě a o světě víte, jen jste si to špatně uložili do
paměti nebo jste na to zapomněli. Každá stránka této
příručky vás podnítí k procitnutí.



Jak prenatální životní
plány ovlivňují náš
osud

Někdy se cítíme bezmocní
vystaveni napospas osudu.
Ale za bolestnými zkuše-
nostmi je hlubší smysl:
před narozením uzavřela
každá lidská bytost smlou-
vu duše, ve které jsou po-
loženy výzvy, které nás
vedou na cestě k probu-
zení. Toto je uvědomění,
které je jádrem poselství 
z duchovního světa, které

předává Leila Eleisa Ayach. Díky smluvě duše se učíme žít 
v souladu s tímto božským plánem – plně rozvinout svou tvůrčí
sílu a maximálně své nejhlubší touhy.

Leila Eleisa

Ayach

je hluboce zapojena
do neviditelného
světa již od mládí.
Přenosy smluv duše,
které přijala z
duchovních sfér,
přinesly hlubokou
proměnu v jejím
životě. Jejím zájmem
je pomáhat bližním,
aby se znovu cítili
sami sebou a žili 
v souladu s duší 
a nejvyšším božským
plánem. 
Leila Eleisa Ayach pochází z Německa a nyní žije ve Švýcarsku
poblíž Curychu.

Leila Eleisa
Ayach:
NĚKDY SE
CÍTÍME
BEZMOCNÍ



Co vás přivedlo k napsání knihy ET 101?

Okolnosti, jak jsem se s trochou pomoci svých přátel donutila
splnit úkol, který jsem slíbila splnit, než jsem sem přišla, je
mírně spletité. V době těsně před napsáním ET 101 jsem
pracovala pro malé, ale velmi vážené noviny, zabývající se
investigativní žurnalistikou.

Oslovila jsem je, že bych pro ně psala přílohu
„New Age“, což ovšem odmítli. V podstatě si
mysleli, že „New Age“ je nesmysl. Brzy jsem
jim však dokázala, že jsou jediní ve městě,
kdo si to myslí, a vytvořila jsem velmi lukra-
tivní a oceňovanou přílohu, která noviny
ekonomicky dostala do černých čísel, vynes-
la jim další plaketu za první místo a za což
jim město zatleskalo. V důsledku této úspěš-
né produkce mě požádali, abych navzdory
jejich nyní maskovanému opovržení, psala
sloupek na témata „New Age“. Zvítězila čer-
ná čísla v účetnictví – jaké to překvapení.

V průběhu vydávání přílohy, mě „New Age“
začalo mírně nudit. Táhlo s sebou množství
pastí „starého věku.” Až mě jednou v kan-
celáři navštívila dvojice skutečných mimo-
zemšťanů. Jelikož mě tato událost zaujala
víc než péče o zdraví, harmonizování aury 
a jóga, bylo to najednou jediné téma, které-
mu jsem se ve svém sloupku chtěla věnovat.
Jediným problémem bylo, jak se k tomuto
tématu postavit.

V okamžiku geniální invence mě napadlo, že
lidské vnímání je extrémně zkresleno — alespoň v mé zemi,
v USA, je tomu tak. Pokud citujete z nějaké knihy, získá to
okamžitou důvěryhodnost. Využila jsem tedy této zvyklosti.
Napsala jsem knihu, hojně z ní citovala a udělala na ni recen-
zi. A je to — úspěšně jsem tak proplula bažinatými žurnali-
stickými vodami, a obešla tak i mého redaktora a vydavatele.
Geniální! 

Diana Luppi o své knize



Ovšem… ne tak úplně. Musela jsem se také přimět k napsání
a vydání knihy ET 101, kterou jsem pak citovala a recenzo-
vala. Musela jsem, jelikož jsem nakladateli řekla, že brzy 
v našem městě vyjde. Zjevně nejsem tak geniální, jak jsem si
myslela, ale cítila jsem kolem sebe Přítomnost, která tu
jednoznačně byla.

Proč je kniha psána „vojenským” jazykem?

ET 101 je napsána „vojenským” jazykem, protože tento svět
od svého ovládnutí prakticky nezažil jediný den míru. Je to
jazyk, který zdejší lidé ovládají nejlépe, a právě proto byl 
v této knize použit.

Je důležité vědět, že mimo množící se války, v nichž všichni
zde žijí, probíhá mnohem větší konflikt. Je to válka konečná
a jediná. Je to válka o vědomí, vůči níž jsou všechny ostatní
války pouhým nástrojem rozdělování a formou odvádění po-
zornosti.

Pro svět prosycený válkami na všech úrovních se „vojenský”
jazyk zdál být vhodným způsobem, jak oslovit globální popu-
laci, která se buď schovává v zákopech, nebo se uhnízdila 
v bunkrech.

Kdo stojí za informacemi, které se v knize objevují?

Silou, která stojí za vznikem ET 101, je skupina multikul-
turních a interdimenzionálních bytostí, která si říká „Mission
Control“ (v českém překladu: „řídící středisko“), ne proto, že
by to byl skutečný název této skupiny, ale jako pokus 
o splynutí s vědomím bytostí na této planetě. Kromě toho jim
tato volba připadala zábavná.

Jak je uvedeno v knize ET 101 a jejich vlastními slovy: „Řídící
středisko je taktickou složkou mimozemské mise na planetě
Zemi. Realizujeme rozhodnutí hvězdných rad a působíme
jako prostředník mezi členy mise, kteří se rozhodli pro pěší
službu na povrchu planety, a těmi, kteří slouží misi v některé
z jejích mnoha mimoplanetárních divizí.“

Jsem členkou této jednotky a sloužím ve funkci multidimen-
zionálního lingvistického experta, jehož úkolem je překládat
pojmy z neverbální struktury holografického jazyka do jedno-
duché, hovorové angličtiny. Nejsem si jistá, zda bych to
nazvala „channelingem“, protože ve skutečnosti šlo spíše 
o vášnivou debatu.

Kdy jste pochopila, že nejste ze Země? Jak jste si to
uvědomila?

To, že nejsem ze Země, jsem zcela pochopila až v době, kdy
jsem napsala knihu ET 101. Po tomto okamžiku uvědomění
jsem pak dále pochopila, že jsem vlastně vždycky věděla, že
je tomu tak. Byl to oxymóron (z řeckého oxys „ostrý“ + moros

„tupý“. V lingvistice jde o spojení slov, jejichž význam se
navzájem vylučuje. Při striktním výkladu použitých slov by
oxymóron tvořilo logický spor, paradox. Zdroj: Wikipedie),
protože jsem se probudila do jiné reality, jiného světa, jiné
identity, která mi byla vždy známá, ale jaksi zapomenutá.

V tomto procesu se mi vzpomínky vracely zpět jako kousky
puzzle padající z nebe. Vysvětlovalo to mé anomální chování
v dětství, kdy jsem občas cestou ze školy mluvila s bytostmi,
o nichž jsem věděla, že jsou mimozemšťané. Podrobně jsem
je informovala o kultuře, v které jsem žila, a o bytostech, 
s nimiž jsem komunikovala. Vysvětlovala jsem jim jejich
způsoby chování, víru a jednání, jako bych byla nějaký malý
špion, který se zavázal podávat zprávy do centrály ET.
Myslela jsem to velmi vážně. Koneckonců byl to můj prví job.

Můj ochranný pancíř prolomila další vzpomínka, když jsem se
po dlouhém vyčerpávajícím dni na univerzitě vrátila do svého
bytu. Nepamatuji si přesně, co se ve škole stalo, ale zavřela
jsem za sebou dveře do bytu, opřela se o ně ve snaze ujistit
se, že to, co je venku, nepronikne dovnitř. Povzdechla jsem si
a řekla nahlas: „Proč jsem si jen myslela, že tohle zvládnu?”
V tom krátkém okamžiku jsem si vzpomněla na svou dohodu,
že se sem vtělím. Byl to jeden z mála případů, kdy jsem
upustila od svého maskování a byť jen na milisekundu
přiznala, kdo jsem a co vím. A tak se to poskládalo dohro-
mady, jeden kousek skládačky po druhém....

Mělo toto pochopení vašeho původu za následek nějaké
problémy s lidmi ve vašem životě?

Většina lidí v mém životě se s mým odhalením dobře vyrov-
nala. V podstatě se zdálo, že se jim ulevilo, jako by se tím
něco vysvětlilo. Netuším, jaké odhalení to mělo být, jinak
bych vám to určitě řekla. Možná jsem se nedržela tak docela
v tajnosti, jak jsem si myslela.

Zcela jinak to bylo s mou rodinou. Kniha ET 101 byla pro ně
velkou ostudou. Nejenže dokazovala to, co vždycky tušili – že
jsem naprostý cvok, ale navíc jsem teď popírala, že jsem
Italka. Kacířství a šílenství — báječná kombinace.

Protestovala jsem a řekla jim, že jsem nikdy netvrdila, že
jsem Italka. To oni to tvrdili. Jediné, co jsem kdy řekla, bylo,
že jsem požadovala kvalitní vlasy než jsem přišla, a je to
právě tato rodina, kde jsem přistála. (Ve skutečnosti jsem to
říkala už jako dítě. To byl další skluz z mého jinak dokonalého
maskování).
Nějak jim můj argument unikl. Podle jejich pravidel se DNA
půjčovat nesmí a člověk s ní neodvratně zůstane na celý
život. Musím říct, že tohle je dokonalý příklad vyšinutých
systémů víry, které jsem jako sedmiletá špiónka hlásila do
centrály ET.



Odkud pocházíte?  A proč vůbec jste tady?

Ptát se mě, odkud v našem vesmíru jsem, je jako položit na
kuchyňský stůl mapu New Jersey a chtít vědět, kde se na ní
nacházím. Je to podobné, jako kdybyste se Boha zeptali,
odkud je, a pak řekli, že jeho odpověď je nepřijatelná, když
ukáže na město Trenton. Ale nebe na té mapě nebylo, že? 

Co se týče otázky, proč jsem tady, zatím jsem vyloučila
masochismus, což byl dlouho velmi silný uchazeč pro
zdůvodnění mého pobytu zde. Nakonec jsem ho zavrhla pro
nedostatek jakýchkoli důkazů, že by mi to činilo potěšení.
Vyloučila jsem také učení jako potenciální motiv, protože
kdyby se někdo na této planetě něco naučil, proč by dělal
opakovaně a ad nauseam (do zblbnutí) totéž? Takže učení
samozřejmě není důvodem — opět zamítnuto pro nedostatek
důkazů. Také tu nejsem na dovolené.

Jsem tu jako zástupce sil, které vědí, že nikdy nebudete mít
žádné politické přátele, kteří by vás vysvobodily z vašich
vězeňských cel, protože je sami pomohli vytvořit a vaše
otroctví je jejich cílem. Vaší jedinou cestou ven z tohoto
přísně střeženého zařízení, je vědomí a jedinými východový-
mi dveřmi je láska. Jsem zde, abych pomohla při globálním
útěku z vězení, stejně, jako mnoho, mnoho dalších.

Jak byla kniha přijata ve světě? 

ET 101 tento svět přijal překvapivě velmi dobře. Ve
Spojených státech se okamžitě stala undergroundovým

hitem, což znamená, že ji distribuovaly pouze alternativní
prodejny. Velcí distributoři se jí nechtěli dotknout, protože
byla vydána vlastním nákladem. To se brzy změnilo, když
nakladatelství HarperCollins, vědomo si úspěchu ET 101,
nabídlo, že ji koupí. Nikdy jsem o jejich pomoc neusilovala,
ale kvůli knize, jejímu načasování a skutečnosti, že jejich
distribuce byla celosvětová, jsem cítila nutkání knihu prodat,
aby se dostala k většímu počtu čtenářů.
Tak se ET 101 ocitla v Izraeli a v hebrejštině. Bez Harper
Collins by se to nestalo. Bez nich by se však nenastalo ani
mnoho velmi škodlivých událostí. Kvůli jejich porušení smlou-
vy se práva na ET 101 vrátila opět ke mně.

Kniha nyní vychází v několika zemích. Proč právě teď?

Ačkoli jsem ET 101 četla mnohokrát nejen při jejím psaní, ale
i při přípravě k tisku, při redakci a revizi pro zvukovou produk-
ci, žádný z těchto úkonů není to stejné jako prosté čtení bez
jiných úmyslů. Tímto způsobem jsem knihu četla dosud
pouze jednou, a to v březnu 1990. Byla to událost, která mi
vyrazila dech, protože jsem spatřila kompletní kód, který je 
v ní vložen. Cítila jsem pokoru. Cítila jsem se i privilegovaná
a poctěná, že mi byl svěřen takový mnohorozměrný úkol, 
a jsem velmi ráda, že jsem si to během psaní neuvě-
domovala, jinak bych se zablokovala, a to náramně.
Nedávno, v rámci přípravy na rozhovor v rozhlase v únoru
2017 jsem si ET 101 přečetla znovu. Zdálo by se, že bych
nemusela, ale opět, psaní knihy a čtení knihy jsou dvě různé



záležitosti. Při tomto čtení, o kterém jsem si myslela, že bude
pouze recenzní, se kniha podruhé rozbalila a odhalila se
nová úroveň kódu. Proboha. To muselo být vloženo už při
prvním psaní, a sice v rovině, kterou jsem tehdy nemohla
vidět.

V tu chvíli jsem si uvědomila, že tato kniha byla architekty,
kteří stojí za jejím vznikem, určena k dvojímu oběhu, a to 
v přesném načasování, co bude následovat. A tak o 25 let
později a se ET znovu objevuje jako most k další generaci
Hvězdných semínek.
ET 101 zažívá celosvětový comeback v podstatě proto,
jelikož je show time a tato kniha je čistý kód. Vždycky byla a
stále je.

Jaké jsou hlavní problémy, které nám z vašeho pohledu
brání ve vývoji? Jak si můžeme pomoci?

Coby hlavní překážku vývoje vnímám náš pocit identity.
Identita, kterou obyvatelé této planety přijali, byla vytvořena
matrixem kontroly, který tytéž obyvatele záměrně rozvrátil, 
s úmyslem je zotročit.
Kolektivně jsme se dívali mimo sebe a do pokřivené reality,
která nás definovala; a tato falešná realita se svým parazitic-
kým paradigmatem byla více než ochotná ovládat naše vní-
mání a říkat nám, kdo jsme.

Lidstvo se nyní
nachází na duchovní
křižovatce.

Necháme se vehnat
jako dobytek do
přísně střeženého,
digitálně monitoro-
vaného vězení, nebo
odhodíme své mas-
ky, přihlásíme se 
o své přirozené ro-
dové právo a při-
jmeme pravdu 
o  tom, kým ve skutečnosti jsme?

Pravdou je, že my jsme pravda. Nepotřebujeme se snažit 
o svůj vývoj. My jsme již vyvinuti. Jen jsme chyceni 
v pavučině, v níž jsme byli paralyzováni a donuceni zapome-
nout na svou pravou identitu, která nikdy, nikdy neopustila
svůj zdroj. A jak to všechno skončí, záleží jen na nás.
Jak trefně řekli indiáni kmene Hopi: „My jsme ti, na které
čekáme.“ 

Rozhovor s autorkou Dianou Luppi vedl Shahar Ben-Porath



Angelika Selina Braun nám vypráví o své cestě k sobě samé a o setkání v Kolumbii
se 108letým šamanem José Arizou.

Naučíte se, jak aktivovat svého vlastního vnitřního světelného šamana a spojit se 
se silou Strážce Země.

Důležitými otvírači dveří jsou pro Selinu lék tance a prvotní ženská síla jako medicína 
pro muže a ženy dneška.

Protože TEĎ je čas, abyste léčili náš svět tím, že se dostanete do kontaktu se svým
skutečným já a poskytnete ostatním své dary a talenty se světem.



Necháváte na čtenáři, aby rozhodl, co může udělat, aby se dostal
z vězení heteronomie a konečně začal svůj skutečný život, ve
kterém  bude hlavní postavou?

Možná by bylo dobré vyvětlit pojem heteronomie – znamená závislost
na cizích vlivech. V knize chci proto ukázat, jak se naučit budovat
život v naprosté svobodě. Kdo o to stojí, tak ho doprovázím na osobní
dobrodružné cestě. Cílem bude získání schopnosti ukázat se ve své
skutečné velikosti a jedinečnosti. Stanete se součástí komunity, která
vás nyní může vidět a milovat takového, jaký skutečně jste!

Mimořádnou důležitost přikládáte tanci. Můžete to nějak vy-
světlit? 

Už jako malá holka jsem věděla, že lidé kolem mě se cítí lépe, když
pro ně tančím. Měla jsem dlouhé, blond kudrnaté vlasy a ráda jsem se
do rytmu otáčeal a pohyboval tělem podle hudby. Dělalo mi to
obrovskou radost a bylo to součástí mého života stejně jako vzduch,
který dýchám. A jelikož táta i brácha byli neustále nemocní a maminka
tím velmi trpěla, tak jsem tančila.
Až si dospělí kolem mě
začali myslet, že bych se
tanci měla věnovat
profesionálně. A tak jsem
se dostala do berlínského
sportovního klubu rytmické
gymnastiky. Zde jsem sedm
let velmi tvrdě trénovala, až
jsem v roce 1989 dostala
pozvánku do reprezentace
na nominační závod. 
Přibližně ve stejnou dobu
zde Berlíně padla zeď od-
dělující západní a východní
části města a o několik
týdnů později (což s uvede-
nou historickou událostí sa-
mozřejmě vůbec nesou-
viselo) mi lékaři diagnos-
tikovali vyhřezlou ploténku,
a to mi zásadně změnilo
život. 
¨

V jakém smyslu?

Dnes vím, že přes všechny útrapy s tím spojené, to byl ten největší
dárek, jaký jsem kdy dostala! Protože život mě poslal na cestu už ve
sladkém věku 14 let k nalezení vlastního léku...
Navenek mi evidentně nikdo nemohl pomoci. Ne těch asi dvacet
ortopedů, s nimiž jsem se radila, ani fyzioterapeuti, osteopati nebo
kdokoli jiný, koho jsem požádala o pomoc. Trpěla jsem ukrutnými
bolestmi a jediné, co mi dospělí neustále říkali, bylo: „Už nemůžeš
tančit, už nemůžeš sportovat a ani tvé tělo asi nikdy nebude moct
přivést na svět děti!” To mi moc nepomohlo... 
Pak přišla studentská léta, během nichž jsem znovu začala hledat
odpovědi, které by mohly vysvětlit hluboce traumatizující odstranění
milovaného tance z mého života. Žízeň po vědění nedokázali ukojit
ani profesoři sportovní vědy a bohužel ani učitelé následného fyziote-
rapeutického výcviku.
A tak jsem musela začít důvěřovat novým způsobům, nahlížet do
alternativních lékařských a duchovních knih a věnovat stále více
pozornosti svému vnitřnímu hlasu – protože ten byl nyní pro mě

hlasitější a vnímatelnější 
a pomohl mně nasměrovat
na mou osobní cestu.
V roce 2005 mé téměř
desetileté studium v Lipsku
definitivně skončilo a já se
spontánně rozhodla přij-
mout pozvání kamarádky
psycholožky a odletět s ní
do Kolumbie. Chtěla tam žít
a učit se se šamanem 
a doktorem konvenční me-
dicíny, se kterým se se-
známila při studiu v Ně-
mecku. 

Dá se říci, že tím začala
vaše nová kapitola ži-
vota?

Určitě a tady byl i začátek
mé cesty k pravdivým od-
povědím na mé hledání.
Kamarád mě přivezl rovnou
z letiště do kolumbijské



školy Biodanza. (Biodanza je chilská taneční pedagogika,
díky které jsem poprvé mohla poznat tanec jako „lék“.)
Od té chvíle jsem si byla naprosto jistá, že určitě budu
několik let žít v Kolumbii a učit se od zdejších lidí. 
A tak to bylo: Po šesti vzrušujících týdnech s mnoha
šamanskými rituály a intenzivními tanečními sezeními
jsem se vrátila do Německa, abych si uvědomila, že moje
kniha života se tu náhle zavřela a mně nezbývá nic
jiného, než si koupit letenku do Kolumbie – tentokrát
jednosměrnou...

Splnilo se vaše očekávání, s nímž jste odlétala?

Mnohonásobně. Novým domovem se pro mě stala
kolumbijská rodina Biodanza v hlavním městě Bogotě.
Začala jsem vstřebávat hlouběji a hlouběji působivé zá-
žitky, které mi dávaly představu o tom, co tanec – použí-
vaný jako šamanský nástroj – dokáže dělat s vědomím
lidí a jak v nás může iniciovat hluboké léčebné procesy,
které se odehrávají daleko od slov a myšlenkových
pochodů a může přinést dlouhodobé změny do našich
životů.
Bylo to fascinující a otevřelo to ve mně úplně nový, jemný
a barevný svět, který mi připadal povědomý a stejně tak
zvláštní a dobrodružný. Plná radosti z objevování jsem
začala přijímat obrazy, které ukazovaly mé ego v jiných
inkarnacích, a dostávala jsem inspiraci, která mi dávala představu 
o tom, co mě v tomto životě ještě čeká...
Pak se mi v červenci 2007 narodil syn Jonas Nama'Ba'Ronis, který
ještě před porodem poznal život prodchnutý tancem se mnou. Živý 
a zdravý spatřil světlo světa v Bogotě.
Toto a vše, co z toho vyplynulo, bylo velkým a zároveň hlubokým,
šamanským zasvěcením do čistých, ženských sil života, protože nyní
následovaly dva roky intenzivního tréninku ve věcech pokory,

ženskosti a důvěry. A můj přístup k intuici se také pozvedl na novou
úroveň tím, že jsem fungovala jako máma. 
Neměla jsem moc možností se s někým poradit a taky se mi něchtělo
studovat literaturu o mateřství. Proto jsem nejraději seděla se synem
u řeky nebo pod starými stromy a poslouchala hlasy přírody. To bylo
– jak dnes vidím – samozřejmě také vědomě řízeno shora, protože
tímto způsobem jsem se již velmi efektivně připravovala na dobu 
s Taguarím – alias Donem José Arizou – se kterým jsem se poprvé

setkala v roce 2009.

Jak k tomu došlo?

Setkání bylo mimochodem také iniciováno tancem.
Už jsem bydlela v Medellínu, druhém největším
městě Kolumbie, a jednoho dne jsem při tanci potkala
ženu, kterou jsem spontánně pozvala na kávu.
Řekla jsem jí, že jsem nedávno dostala přes internet
nabídku od německého nakladatelství, abych napsala
knihu o šamanismu v Kolumbii. Poté mi vyprávěla 
o Donu Josém, který ji a její rodinu doprovázel jako
„domácí šaman“ několik desetiletí. Celé tělo mě
brnělo, když o něm mluvila, a jen o týden později jsem
seděla v letadle do Bogoty, abych se setkala s Donem
José Arizou, kterému v té době bylo již 108 let.
Toto první setkání bylo nesmírně magické a dobro-
družné, protože Don José žil se svým synem v jedné
z těch oblastí ghetta v Bogotě, kam by cizinec nikdy
neměl jít sám. Takže mě doprovázelo prudké bušení
srdce,  bylo to trochu jako v jednom z těch špi-
onážních filmů, kde se musíte neustále před něčím
schovávat.



Přijela jsem v pořádku do velmi malého a špatně zařízeného domu 
a najednou tam byl on: můj Taguarí, ke kterému mám dodnes tak
hluboké a intenzivní pouto lásky. Poměrně rychle mi při prvním
setkání dal vědět, že už mnoho let věděl, že jednoho dne za ním
přijdu, abych napsala knihu o jeho životě a učení.
A tak se to stalo: Jen o pár týdnů později jsme se setkali v Medellínu,
kde měl mít rituál. Doprovázela jsem ho a poté jsme spolu strávili
první intenzivní hodiny, které se pak v poměrně pravidelných inter-
valech opakovaly na nejrůznějších místech Kolumbie a brzy se staly
součástí mého každodenního života.
Byly to vždy velmi zajímavá témata, které jsme společně otevřeli a ve
kterých mi vyprávěl o svých osmi letech u domorodého kmene
„Piapocos“, od kterého dostal první zasvěcení do šamanismu v ko-
lumbijské amazonské džungli.
Na vlastní kůži jsem zažila, čeho jsme my lidé vlastně schopni, když
se vědomě vrátíme do přirozeného spojení s Matkou Zemí a všemi
jejími dětmi.
Bylo to tak intenzívní, že se mi z toho často točila hlava. Protože, jak
dnes vidím, příběh dona Josého a energie, které ho provázely, ve mně
dokázaly rozbalit můj vlastní „příběh“: můj přístup k poznání, které
jsem v sobě nosila...
Již po několika setkáních jsem si uvědomila, že Don José je velmi
zvláštní šaman, protože to byl běloch, který pocházel z kolumbijské

civilizace a ve věku 14 let odešel sám do amazonské džungle. 
(Číslo 14 nás také spojuje...)
Tam ho jako Mauglího přijali Piapocos – po počátečních potížích – ho
jejich vůdci zasvětili do starověkého vědění. To bylo a je velmi neob-
vyklé, protože vlastně všichni šamani Kolumbie jsou domorodého
původu a do původního vědění je zasvětili přímo jejich předci – a ti
měli a stále mají s bělochy pramálo společného. Dělí je tolik bolest-
ných událostí – vyvlastnění, degradace a vyhnání, že je mezi nimi cítit
kilometrové a stále velmi husté pouto nejhlubší nedůvěry a pode-
zírání.
Mladému Taguaríovi se ale podařilo s tímto kmenem sblížit, protože
jejich náčelník a šaman Etéwa rozpoznal jeho velké nadání 
a rozhodl se chlapce vycvičit na šamana – spolu s Tutex, velmi neob-
vyklou ženou z jiného kmene, která věřila v jeho schopnosti. 
I ona byla exotická, protože ve své době ji vyzvedli angličtí kouzelníci
v amazonské džungli a zasvětili ji do starověkého vědění. Velmi
zvláštní konstelace, kterou jsem já – Němka – mohla nyní uchopit 
a zabalit do mezikontinentálního příběhu.
Až dnes si uvědomuji, že se mi podařilo postavit další mezikulturní
most a také zachytit kus amazonského kulturního dědictví – protože
Piapocos včetně jejich jazyka v naší dimenzi mnoho let neexistují.



A to byl opravdu velký úkol, který jsem dostala
– protože Taguarího příběhy byly nesouvislé 
a neustále skákaly v čase i prostředích. Ale
tanec, volný čas v přírodě a vůbec pohyb mi
pomohly během následujících čtyř let dostat
na papír í příběh Taguarí, který si už udělal
jméno na německém knižním trhu.  
Během těchto čtyř let po Taguarího boku se
aktivovala schopnost mého vnitřní poznání 
a pomalu se zabydlovala v mém vědomí. A to
jsem si začala budovat most do Rosenheimu,
k milému Sangitarovi. 
Vzhledem k tomu, že Sol'A'Vana (Nejvyšší
energie míru. Proudí přímo z Božského zdroje
a nese vibraci dokonalého zvuku. SOL'A'VANA
spojí vše dohromady, celé dědictví Boha, které
si každý nese uvnitř, spojené s Bílým
kněžstvím, Světlem Prosonodo a Energií
Eleua. Ježíš říká, že mnoho energetických
vzorců musí spolupracovat, aby člověk v sobě
cítil dokonalý zvuk. Když je krystal SOL'A'-
VANA zapuštěn, působí jako energetický
ochranný štít. Propustí jen tolik energie, kolik je
dobré a správné pro jednotlivého člověka. Wikipedia) se ke mně
bohužel nikdy nedostala, byla jsem v roce 2012 velmi vděčná, když
jsem od duchovního světa obdržela jasnou zprávu, že bych se nyní
měla se svou rodinou vrátit do Německa. Protože nastal čas předat to,
co jsme se naučili, a co jsme si s sebou přinesli, lidem v naší
zeměpisné šířce.
„Dovedeš lidi zpátky k jejich originalitě!“ Tato slova jsem slyšela 
a viděla na každém rohu během svých posledních týdnů v Kolumbii –

ale tehdy jsem netušila, co znamenají...
Dokonce i opakující se otázky Taguarího: „Co
je tvůj tanec?“ Zpočátku  se mi vlastně nejevil
hmatatelný základ pro další práci v Německu.
Ale bylo fajn být zpátky ve svém rodném
Berlíně a hned jsem si založila vlastní firmu 
a začala budovat existenci pro svou rodinu.
Zúčastnila jsem se úvodních seminářů.
Pořádný kus síly, který mě velmi často posou-
val za hranice mých možností a čím dál víc mě
vyčerpával. Ale nezalekla jsem se, protože
jsem byla rozhodnuta jít svou cestou a sezná-
mit s tím, co jsem poznala!
A tak jsem začala pořádat semináře 
s názvem: „Jak najdu svůj vlastní lék?“, které
rok co rok přitahovaly úžasné lidi, kteří svým
bytím a svými zkušenostmi pro mě velmi
znamenali. Společně jsme se vydali na cestu,
která spojuje lidstvo, spiritualitu, spojení se
zemí a vysoké vědomí a sdružuje rodinu
moderních strážců Země, kteří se navzájem
podporují a posilují při získávání vlastních
darů a pokladů.  

Už jsem toho dokázala tolik poznat, tolik toho ještě přede mnou leží 
a chtěla bych objevit.To je nyní můj každodenní úkol, který mě
hluboce naplňuje a vede do opakujících se polí hluboce pociťovaného
vděku a ticha – zvláště když mohu pozorovat, které světy lidé kolem
mě pokrývají a jak moc začnou opět zářit, zvětšovat se a tím i stát se
stále rostoucím darem pro naši pozemskou komunitu.

(Ze zahraničních pramenů, úprava KNIHY)



Co se vlastně
stalo?

Až do září 2009
jsem žila život,
který by si mno-
zí možná přáli.
Splňoval vše, co
se od jedince
může očekávat.
Ale čím víc to
fungovalo, tím
jsem byla ne-
šťastnější. 
Úplně jsem ztra-
tila kontakt sa-
ma se sebou 
a se svým živo-
tem, který byl
plný extrémů, bolesti a touhy po smrti. Pak se to stalo: stála jsem
před krbem, odkud se rozšířil velký požár. Mé tělo začalo hořet a já
dýchala jen oheň. Duše mi zemřela, má duše opustila tělo. Lékaři mě
uvedli na devět dní do kómatu. Během této doby se o mě staral můj
duchovní průvodce. Ponořila jsem se  do nekonečna a poprvé pocíti-
la, co to znamená být zajedno se vším. Bylo mi umožněno zažít
bezpodmínečnost, po které všichni touží. Když se jsem se vrátila do
svého těla, věděla jsem, že odteď bude všechno jinak. Mohla jsem

znovu žít svůj
život. Během
těch devíti dnů
jsem mluvila 
s Matkou Zemí,
s jinými plane-
tami, a cítila, že
VŠECHNO je
živé a při vědo-
mí.

Bylo mi sděleno,
že Země se změ-
ní ve čtyřech
úrovních a že tyto
úrovně budou
prozatím existo-
vat vedle sebe.
Dobrá rada je
taková: postavte
se čelem svým
nejhlubším oba-
vám, své karmě 
a vykupte ji. 
Všechno toto
„staré” chce ještě
vyřešit, abyste
mohli vystoupat
do nové úrov-
ně/světa. 

Nyní vs zdalujeme od „já“ k „my“.
Navzdory radám svých lékařů jsem podepsala revers a z kliniky
odešla. Věděla jsem, co jsem zažila, ale že se uzdravím. A tak to
bylo. Život je pro mě něco jako zázrak a cítím, že své zkušenosti
musím předat i ostatním.

Jak to děláte?

Setkávám se s lidmi na kurzech a seminářích. Sděluji jim, že dnes
vnímám svět kolem sebe multidimenzionálně, tedy ve více
rozměrech. Přináší mi to pocit hlubokého štěstí, samozřejmost a klid,
po kterém jsem celý život před nehodou toužila. Kurzy pořádám
zdarma a jejich smyslem je pozvat účastníky na podobnou cestu,
kterou jsem prošla já, na cestu do jejich reality! Chci je naučit, co
jsem poznala v čase mimo své tělo. Jen tak zjistí, kdo skutečně jsou!

(Ze zahraničních pramenů, úprava KNIHY)

„ŽIJEME SVÉ ŽIVOTY, JAKO BYCHOM BYLI
NÁMĚSÍČNÍ. JAKMILE SE NÁS VŠAK NĚKDO

DOTKNE, MŮŽEME SE PROBUDIT.“



Philipp Schott 
ZVĚROLÉKAŘ 
ZASAHUJE
Jaké to je léčit epileptického pštrosa nebo kočku,
která spolkla měděnou minci? Philipp Schott
vypráví kuriózní příběhy o svých zvířecích pacien-
tech a dělí se také s vtipem a nadhledem o cenné
rady a triky, které mohou být pro vás jako majitele
zvířecích mazlíčků užitečné: třeba jak podat kočce
lék nebo co s rybou, která spolkla další rybku.

Přeložila Šárka Tulcová

Vázaná, 192 stran, 279 Kč, EAN 9788076337091

https://www.alpress.cz/zverolekar-zasahuje/
Ukázka a rozhovor s autorem na následujících stranách

Zakoupit můžete zde
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Zamyslete se nad pštrosem
Zkuste vzít v úvahu epileptického pštrosa.
Tři nejčastější otázky, které mi lidé pokládají, když zjistí, že
pracuji jako veterinář, jsou:
1. Jaké neobvyklé zvíře jste ošetřoval?
2. Jak často vás něco pokouše?
3. Nevíte, proč má kočka mé tety vyrážku?
Zatím pomineme tu poslední otázku a druhou už jsem
předem zodpověděl, ale neobvyklé zvíře si pár poznámek
zaslouží.
První neobvyklé zvíře, s nímž jsem se ve své práci setkal,
když vyloučím vyšinutou kočku své přítelkyně, byl pštros. To
bylo před šestadvaceti lety během čtvrtého ročníku mého
studia veteriny v Saskatoonu. Už si nevybavím jeho pravé
jméno, ale z důvodů, které se záhy ozřejmí, mu budeme říkat 
Johny. Majitel přivezl Johnyho na vyšetření, protože pštros
trpěl záchvaty.
Zkuste se nad tím na chvíli zamyslet.
Dospělý pštros, jako ten v našem příběhu, dosahuje běžně
výšky dva až dva a půl metru a váží 130 kilogramů. V obou
ohledech více než já nebo vy (omlouvám se za opovážlivý
odhad). Navíc má dlouhé nohy, díky nimž dokáže jedním
krokem překonat čtyři a půl metru, pařáty jako hřeby na
železniční pražce a svaly dost silné na to, aby vám rozpáral
břicho. No prosím, rozpárané břicho, tohle riziko uváží málok-
do. Zato mozek má pštros přinejlepším menší než vlastní
oční bulvu, a když ho postihne záchvat, zmizí i to drobné
zrnko rozumu a pak to vypadá, jako když se zavázanýma
očima žonglujete s motorovou pilou.
Předtím než Johnyho přivedli, nám profesorka řekla, ať si
svlékneme laboratorní pláště. „Pštrosi rádi zobou bílé věci,
třeba knoflíky z bílých plášťů,“ dodala na vysvětlenou. Nebo
jdou po bělmu očí, napadlo mě.

Johnyho přivedl jeden technik. My si ho měřili s nervózním
očekáváním, on si měřil nás… prázdným pohledem. Oddechli
jsme si, protože Johny se zjevně nechystal nikomu rozpárat
břicho. Vypadalo to, jako kdyby nedokázal ani zaostřit.
Profesorka vysvětlila, že mu dávají léky, aby zmírnili zách-
vaty, a ještě pořád se snaží určit správnou dávku. V důsledku
toho byla dočasně vyřazena z provozu jedna z jeho
mozkových buněk.
„Teď dávejte pozor,“ vyzvala nás. Sáhla do kapsy a vytáhla
maršmeloun. 
Pak z druhé kapsy vylovila lahvičku s léky a jednu tabletu
nacpala do cukrovinky. „Pamatujete, že rádi zobou bílé věci?“
Opatrně přidržela měkký váleček mezi palcem a ukazovákem
a Johny, který ještě před chvílí vypadal úplně mimo, jako na
povel dokonale ladným pohybem bleskově vyrazil a cukro-
vinku zhltl. „A takto, milí studenti, podáváme léky pštrosům.“
Tuto znalost jsem uplatnil přesně nulakrát, ale stejně je fajn to
vědět. Johnyho opět odvedli a my se odšourali něco pitvat,
každý z nás si oddechl, že se nestal názornou pomůckou při
ukázce pštrosího útoku. Zcela vážně, pštrosi jsou stejně ne-
bezpeční jako žraloci. A se žraloky se na veterinární klinice
setkáme zřídka, pokud vůbec někdy.
Mimochodem úplně nejznámější případ pštrosího útoku je
ten, když v roce 1981 napadl Johnyho Cashe. Cash ve své
autobiografii vzpomíná, jak mu jeho domácí pštrosí mazlíček
málem rozpáral břicho (a je to tu zas). 
Tomu incidentu přičítá vinu za svoji pozdější závislost na
lécích. No vážně, svět je vskutku prapodivné místo. Člověk
ho musí milovat.
Závěrem bych rád citoval radu prezidenta Roosevelta v pří-
padě útoku pštrosa. „Pokud na vás zaútočí pštros a vy
zůstanete stát vzpřímeně, vystavujete se velkému nebezpečí.
Ale díky prostému opatření, zkrátka si lehnete na zem, vám
žádné nebezpečí nehrozí.“ Já dodávám: „Ale lehněte si na
břicho.“

Nejmenší srdíčko
Nikdy předtím a ani nikdy potom jsem nedržel v dlaních
stvoření, jež mi připadalo tak neskutečně silné a zároveň
nesmírně křehké. Z kolibříka sálala horkost, urputně se držel
při životě, ale přitom se nemohl pohnout. 
To teplo bylo ohromující. Vím, že živočich s tak rychlým
metabolismem musí přirozeně mít i vyšší tělesnou teplotu, ale
něco takového jsem zažil úplně poprvé. Zíral jsem na něj 
v naprostém úžasu nad zeleným peřím křídel, připomínajícím
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smaragdy a kontrastujícím se třpytivě rubínovým hrdlem.
Taky jsem cítil jeho srdíčko, bilo tak rychle, že mi to připadalo
jako vibrace motorku nějaké drobné hračky.
Byl jsem ve čtvrtém ročníku a v rámci praxe jsem zrovna
působil v ordinaci pro drobné zvířectvo, když někdo přinesl
toho rubínohrdlého kolibříka, kterého našli ležet na terase.

Sameček (právě to pestře zbar-
vené hrdlo prozrazovalo jeho

pohlaví) byl ma-
ličký a příliš leh-

ký, než abychom
ho mohli zvážit na

některé z našich vah, ale
odhadli jsme jeho hmotnost na

čtyři gramy, což odpovídá váze
osmi až dvanácti rozinek. Tudíž
nějaké vyšetření by se dalo
označit při-nejlepším za zběžné.
Dva praktikanti, jeden relativně

čerstvý absolvent a asi tucet mediků ho
střídavě okukovali, brali do dlaní a žasli nad tím, jak je
horký… a jak překrásný. Nakonec jsme se shodli na tom, že
patrně narazil do skla a poranil si hlavu. Nedokázali jsme
určit, je-li pouze silně omráčený nebo zcela paralyzovaný.
Bylo však zcela zřejmé, že umře, když ho nenakrmíme.
Pokud jsou kolibříci ve stresu, při svém neskutečně rychlém
metabolismu umřou hlady do hodiny. Dostal jsem za úkol ho
krmit a udržet při životě, zatímco ostatní se pustili do práce se 
psy a kočkami, jejichž diagnóza se zdála přímočařejší.
Postavil jsem si židli do klidnějšího koutu ordinace a usadil se
na ni se svým maličkým svěřencem. Znovu jsem ho prohlédl,
vyšetřil křídla a nožky ve snaze najít něco, co ostatním třeba
uniklo. Ale nic jsem neobjevil, po fyzické stránce se zdál být 
v dobrém stavu. Koukal na mě očkama černýma jako lesklé
korálky a já si představoval, jakou hrůzu zažívá, ale nemohl
jsem s tím nic dělat. Položil jsem ho do krabice a šel pro
vhodný nástroj a vysoce koncentrovaný dextrózový (cukrový)
roztok. Technik mi pomohl přidržet kolibříka, zatímco já mu
ťukal stříkačkou na špičku zobáčku, ale ptáček nereagoval.
Jenom na mě hleděl. Tak jsem mu jemně rozevřel štíhlý zo-
báček a vytáhl růžovou nitku jazýčku (představoval jsem si,
že ho bude mít uvnitř srolovaný jako okenní roletu, ale nebylo
tomu tak). Kápl jsem trochu dextrózy na jazýček a najednou
se rychle rozkmital. On pil! Byl to první pohyb, který jsme 
u něj zaznamenali. Když se zdálo, že má dost, vzal jsem ho 
znovu do dlaně a uvažoval, co bych ještě mohl zkusit.

Profesorka byla ve své pracovně, když ho přinesli, ale už se
vrátila a přišla se podívat, co děláme. „Philippe, nerada to
říkám, ale on umře bez ohledu na to, jak se budeš snažit.“
Řekla to laskavým tónem a já věděl, že má zřejmě pravdu,
ale nějak jsem si to v hlavě nedokázal srovnat s tím inten-
zivním projevem života v mé dlani. „Ale pokračuj v tom, co
děláš. Krm ho přibližně co deset minut. Ať je v teple. 
A odháněj od něj kočky.“ Usmála se a šla pomoct dalším
studentům s jejich pacienty.
Nakrmil jsem ho asi ještě třikrát nebo čtyřikrát. Pokaždé jsem
mu rozevřel zobáček a opatrně vytáhl jazýček a on pokaždé
chvíli srkal o sto šest a pak přestal. Po posledním pití se
objevilo jeho šedé třetí víčko, které jsme do té doby neviděli,
zatáhlo se a bylo po všem – byl mrtvý. Pořád ještě z něj sálalo 
teplo, ale bušivé vibrace jeho srdce ustaly a tělíčko ochablo.
Ostatní ke mně přišli a žertovali, že jsem ho umořil a jak prý
jsem mohl zabít tak krásné stvoření, a já se navenek smál 
s nimi, ale byl jsem smutný. 
Nebrečel jsem, ale cítil jsem hluboký žal, a ještě dnes, když
si téměř po třech desetiletích na toho kolibříka vzpomenu,
zaplaví mě směsice úžasu a smutku.

Spunkyho podpásovka
Slitujte se nad ubohým Spunkym, samečkem vakoveverky
létavé v zajetí. Mějte soucit s jeho neodolatelnýma černýma
očkama a hebkou šedou srstí přímo vyzývající k pomazlení.

Je to rozkošný drobeček, který se
vejde do dlaní. 

L i tu j te
ho, protože
právě kvůli
těmto vlastnos-
tem si ho
lidé berou 

domů jako mazlíčka – roztomilý oživlý plyšáček – který však
ani trochu nestojí o to být domácím mazlíkem. „Chtít“ je
poněkud ošemetné tvrzení u tvorečka, co má mozek velikosti
hrášku. Na vědomé úrovni pravděpodobně nevnímá, že jeho
druh žije v lesích Austrálie a ne v kanadském bytě, a zřejmě 
si ani neuvědomuje, že jedinci jeho druhu žijí ve velkých
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rodinných sku-
pinách dalších
vakoveverek a ne
v domácnosti 
s obřími hlučnými
a zapáchajícími
primáty a patrně
ještě jedním či
dvěma čtyřnohý-
mi predátory. 
Nejspíš se vážně
nezamyslí ani
nad tím, že by
chtěl být aktivní a
hlučný v noci, kdy
primáti spí, a nao-
pak se pokoušet
spát ve dne, kdy
zas rámusí ti bdí-
cí primáti. 
Přestože o ničem
z toho nepřemýšlí, není pochyb, že by žil mnohem šťastněji
jako ošklivka, kterou nechají na pokoji, aby mohl plachtit 
z eukalyptu na eukalypt se svou rodinou a v noci.
Teď nad Spunkym můžete uronit i slzu, protože jsem byl
požádán, abych ho vykastroval. Jako mnoho roztomiloučkých
a heboučkých stvoření Spunky nechápe, že jeho primátí
věznitelé kladou rovnítko mezi „roztomilý a hebký“ a „klidný 
a mírný“. Spunky se vidí jako drsňák a taky svým způsobem
tvrdý je a už má dost vás i všech vašich nesmyslů. Rozkošné
zvířátko s dětskýma očkama stále dokáže pořádně rafnout. 
A tihle drahoušci se na vás navíc mohou snést shora. Jeho
majitelé byli členy onlinové skupiny vakoveverek létavých 
a vyzkoušeli všechny doporučené metody jak upravit jeho
chování a přirozené návyky, ale pohořeli, protože Spunky
měl… zkrátka moc kuráže (jak přímo říká jeho jméno v ori-
ginále, pozn. překladatele).
Ošetření nezdomácnělých živočichů v zajetí může zvě-
rolékaře postavit před etické a morální dilema. Já zaujímám
postoj co nejdůrazněji odradit majitele od takových zvířat, ale
zároveň si uvědomuji, že tvoreček jako Spunky uvízl v dané
situaci a nelze ho vypustit zpátky do divočiny. 
V takovém případě mám povinnost udělat vše, co je v mých
silách, abych mu za daných okolností pomohl jeho život co
nejvíce zpříjemnit. Což v tomto případě znamenalo provést
náročnou operaci.

Takže v určený
den byl Spunky
předveden, oše-
třovatelky s ním
zacházely něžně,
daly mu lék proti
bolesti a pak opa-
trně aplikovaly
anestézii. V této
chvíli jsem na-
stoupil k provedení
zákroku. Dost
jsem nad pro-
blémem přemítal 
z hlediska etického
a morálního dile-
matu, ale zdaleka
jsem mu nevě-
noval tolik úsilí po
technické stránce. 

Kastrace je prakticky u všech druhů podobná. Až na vakove
verky, jak se ukázalo. Patří mezi vačnatce a ti jsou poněkud
zvláštní. A než mi z Austrálie začnete posílat rozhořčené
maily, nemyslím divní v hanlivém významu. Spíše neobvyklí 
a překvapiví z pohledu člověka, jehož veterinární praxe
dosud nezahrnovala žádné vačnatce. Jedině Spunkyho.
Takže co bylo tak zvláštního? Spunkyho šourek. Visel mezi
zadníma nohama na dlouhé tenké stopce podobné vláknu
jako pidi míček na indiánský tenis. Pozastavte se nad tím na
chvíli. Máme tu zvíře, které ve tmě plachtí ze stromu na
strom, pravděpodobně se musí vyhýbat větvím a větvičkám,
zatímco jeho skrotum celou dobu visí pod ním. Nepřipadá
vám to poněkud problematické z evolučního hlediska? Mužští
čtenáři už se patrně znepokojeně kroutí, protože živě vidí,  
k jakým nehodám musí často docházet. No a on tu ležel 
v hlubokém spánku a já stál nad ním se skalpelem v ruce. 
Pohlédl jsem na ošetřovatelku, ta pokrčila rameny. Podíval
jsem se zpátky na Spunkyho a jeho neskutečně dlouhý tenký
přívěsek. Ušetřím vás technických detailů, ale nakonec jsem
upustil od běžného postupu, který zahrnuje opatrné řezy 
a podvazování, a místo toho… jsem mu to zkrátka ušmikl. 
Ucvakl jsem to vlákno, zašil a hotovo. Deset minut zvažování
a vlastní operace trvala deset sekund.
Svým způsobem to byla ta nejjednodušší a zároveň nejtěžší
kastrace, kterou jsem kdy provedl.
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Prosím vás, představte se našim čtenářům...

Narodil jsem se v Německu v roce 1965. O rok později moje

rodina se přestěhovala do
Kanady. Vyrostl jsem v Sas-
katoonu a pravidelně se
vracím do Německa na
návštěvu. Studoval jsem
biologii na univerzitě v Sas-
katchewanu, než jsem pře-
šel na obor veterinární
medicíny. Po promoci v roce
1990 jsem se svou spo-
lužačkou a budoucí man-
želkou Lorraine přestěhoval
do Winnipegu. Kromě toho si
pravidelně beru batoh a tou-
lám se po světě. 
Moje psaní začalo publiko-
váním blogů o cestování 
a veterinární medicíně. Má
první kniha, The Accidental
Veterinarian, vyšla v ECW
Press v roce 2019.
Lorraine a já žijeme ve sta-
rém domě se dvěma dětmi,
třemi kočkami a psem. 
Přestože mě klinika, psaní 
a rodina plně zaměstnávají,
rad trávím čas v přírodě.
Jsem fanouškem pochodů
na dlouhé vzdálenosti, mimo
jiné jsem absolvoval West
Highland Way, Hadriánův val
a stezku Inků. 

Který způsob psaní prefe-
rujete?

Jsem ranní člověk, takže
jsem schopen začít brzy, ale
zjistil jsem, že u počítače
dokážu sedět jen asi hodinu,
pak mě přemůže nervozita.
Bráním se jí procházkou,
takže střídám psaní s chůzí,
čímž si uvolním mysl a ge-
neruji nové nápady. Na nic

nemyslím, maximálně tak na ptáky, stromy a oblohu. A najed-
nou se mi v hlavě zjeví nějaká fráze nebo zápletka.
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Myslíte, že je to univerzální rada i pro nové spisovatele?

To asi ne. Obecnější rada by mohla znít: umlčte svého
vnitřního kritika a dostaňte slova na stránku. Stanovte si
skromný denní nebo týdenní cílový počet slov a poté se
snažte jej dosáhnout, bez ohledu na to, jak bez inspirace se
cítíte. Jakmile se do toho pustíte, často zjistíte, že narůstá
vaše výkonnost. Může to být jako když se raketa snaží
dosáhnout únikové rychlosti – většina energie se spotřebuje

v prvních minutách. Občas se ta raketa zřítí zpátky na zem,
ale to je v pořádku, stačí ji opravit a znovu odstartovat.

Co považujete za nejlepší způsob, jak zvýšit povědomí 
o svých knihách?

U nás je důležité stát se součástí Goodreads, což je největší
světová komunita milovníků knih na internetu. Vhodné je také
seznámit se se s místním knihkupcem, který může knize
hodně pomoci.

S psaním jste začínal jako
autor blogů. Příhody z vaší
veterinární ordinace se pro
tento žánr přímo nabízely...

Ano. V blogu jsem objevil
vhodné odbytiště pro mé
nutkání psát. Brzy jsem zjistil,
že lidé dávají přednost mému
veterinárnímu blogu před
whisky a cestováním. Násle-
doval návrh, že by se vete-
rinární blog mohl stát knihou. 
Nakladatelství ECW Press
souhlasilo a The Accidental
Veterinarian vyšla na jaře
2019. K mému úžasu se
kniha dobře prodávala a  by-
la přeložena do polštiny,
maďarštiny, ruštiny a čínštiny
a teď vychází i česky. 
A téměř okamžitě se lidé
začali ptát na další knihu 
o veterináři. Byl jsem si do-
cela jistý, že jsem řekl vše, co
jsem o veterinární medicíně
věděl. Ale mýlil jsem se. 
Veterinární lékařství je sku-
tečně motorem příběhu. Jistě,
děláme spoustu věcí, které
jsou rutinní  a hluboce nezají-
mavé, ale vzhledem ke střetu
lidí a zvířat a lásky a peněz 
a života a smrti, chaosu 
a krásy, jde o obor nesmírně
zajímavý.

(Ze zahraničních pramenů)
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Mark Sullivan
POSLEDNÍ ZELENÉ
ÚDOLÍ
Historický román o odvaze, přežití a triumfu
inspirovaný neuvěřitelným příběhem jedné rodiny.
Koncem března 1944, když se Stalinovy jednotky
tlačí na Ukrajinu, musí mladý Emil a Adeline
Martelovi učinit strašlivé rozhodnutí: čekat na
vpád sovětského medvěda a riskovat, že budou
posláni na Sibiř? Nebo neochotně následovat vlky –
vražedné nacistické důstojníky, kteří se zavázali
chránit „čistokrevné“ Němce? Martelovi jsou jed-
nou z mnoha rodin německého původu, jejichž
předkové farmařili na Ukrajině více než sto let. Ale
poté, co už před válkou žili za Stalinova děsivého
režimu, se Emil a Adeline rozhodnou, že musí utéct
ze své země s vlky, kterými pohrdají, aby unikli
Sovětům a vydali se hledat svobodu. Příběh Marte-
lových, chycených mezi dvěma válčícími silami 
a překonávajících hrůzné zkoušky, aby naplnili
svou naději na emigraci na Západ, je brutálním,
složitým a nakonec triumfálním příběhem, který
osvětluje neobyčejnou sílu lásky, víry a  vůle jedné
rodiny přežít a dočkat se naplnění svých snů.
Vydává Ikar

Přeložil Petr Jiříček
Vázaná, 464 stran, 499 Kč, ISBN: 978-80-249-4741-9, EAN: 9788024947419

https://www.knizniklub.cz/knihy/547346-posledni-zelene-udoli.htmlZakoupit můžete zde

Ukázka z knihy a rozhovor s autorem na dalších stranách
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Etničtí Němci žijící na Ukrajině v roce 1944,
Emil a Adeline Martelovi, se nacházejí v ne-
záviděníhodné situaci. Stalinovy síly se pře-
souvají zpět na Ukrajinu a manželé se obá-
vají, že budou posláni na Sibiř, jako jejich
otcové. Nebo mají následovat nacistické
důstojníky SS a odejít s nimi, i když jim je
jejich ideologie cizí?  Pár a jejich dva malí
chlapci, Bill a Walter, patří mezi poslední
ukrajinské Němce, kteří odešli v exodu
známém jako „Dlouhá cesta“.
Můžete vysvětlit, proč se Martelovi dostali do takovéto situace? 

Byli to etničtí Němci, jejichž předkové bydleli na Ukrajině více než jedno
stotletí a žilo se jim tam dobře – až do roku 1917 a ruské revoluce.
Během následujících dvaceti let rodina přišla o půdu, kterou dědila od
konce 18. století. Národnostní menšina trpěla hladem, častým bitím, ‚
a dalšími formami útlaku. Několik z nich bylo posláno na Sibiř a do
Gulagů. Jeden se nikdy nevrátil a další jako zlomený muž.
Za německé okupace byla Martelům jejich půda vrácena, bylo s nimi
zacházeno relativně dobře a téměř dva a půl roku prosperovali. 
S blížícím se Stalinovým návratem tak byli nacisté, jak se domnívali,
nejlepší volbou ze dvou hrozných možností.

S Billem a Walterem Marte-
lovými – kterým bylo šest
a čtyři, když jejich rodina
utekla – jste se absolvoval
měsíční cestu, při které
jste šli po stopách Martelů,
když prchali z Ukrajiny do
Polska. Jaké to bylo?

Alespoň vzdáleně jsem mohl
poznat hloubku jejich utr-
pení. Sedm hodin  jsme jeli
po hrozné silnici do malé
vesničky, kde bratři bydleli 
s rodiči v posledním roce
války. Našli jsme ruiny jejich statku. Vidět Billa a Waltera konfrontovat se
s jejich vzpomínkami  bylo ohromující a emotivní.
Pronajali jsme si letadlo do Poltavy, kde byl za války jejich otec Emil
vězněn v sovětském zajateckém táboře. Prohlédli jsme si i budovu, která
mu byla dočasným domovem. Zažil zde obrovské útrapy, všechny nás to
nesmírně dojímalo, přivádělo nás to k úžasu a dovádělo až na pokraj slz.

Jak jste vystopoval přeživší a osoby, které jste chtěl vyslechnout?

V každé zemi, kudy jsem cestoval, jsem najal skvělé průvodce.  Preferuji
lidi s novinářskou minulostí. Například v Rumunsku můj průvodce našel
devět lidí ve věku devadesáti let, kteří byli buď součástí Long Treku,
nebo si pamatovali, že ho viděli a něco o něm věděli.

Jaké jsou magické ingredience, díky kterým jsou historické romány
tak nezapomenutelné a neodolatelné? A co podle vás dělají nejlepší
historici spisovatelé, aby podali věrný obraz minulosti? 

Nejlepší historické romány
přenesou čtenáře do ji-
ného času a místa tak
přesvědčivě, že jsou
schopni vžít se do jakékoli
doby. Pokud se to udělá
správně, může být his-
torický román nezapome-
nutelným zážitkem, oprav-
du magickým. Ale to samo
o sobě nepomůže. 
Nejlepší historici spiso-
vatelé se vžijí do mysli
svých postav v souladu 
s jejich dobou a poté na-

staví lidské emoce, které jsou nadčasové.

Liší se historické romány svou podstatou od současných románů,
a pokud ano, v čem?

Nemyslím si, že jsou ve své podstatě odlišné. Všechny romány fungují
jako dramata bez ohledu na prostředí. Klíčem v historických i sou-
časných románech je ukázat postavy aktivní v kontextu jejich kultury.
Nyní se kniha jednoho autora může odehrávat v dávné minulosti a další
se třeba objeví se současnou kulisou, ale výzvou pro oba je osvětlit lid-
ského ducha způsoby, které jsme nikdy předtím nepoznali.

/Ze zahraničních pramenů)

Rodina Martelů
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Nejlepší platforma pro propagaci 
multižánrové literatury – 

Česká republika

Spojené království, 2022 – 

EU Business News oznamuje vítěze soutěže European Enterprise Awards 2021.

Cílem udělení EU Business News European Enterprise Awards, které se koná již čtvrtým

rokem, je ocenit úsilí a inovace podniků v celé Evropě, které rok co rok obohacují

ekonomiku nebo zdoknalují působení reklamy.

Po dvou letech nejistoty v mnoha průmyslových odvětvích se ekonomika otřásla a mnoho

podniků se zastavilo. Na celém kontinentu však existuje také mnoho malých a středních

firem a nezávislých podniků, které za těchto okolností prosperovaly a dokonce vykázaly

rekordní maxima.

Koordinátor ceny Kaven Cooper se zamyslel nad vítězi European Enterprise Awards
2021. „V turbulentních časech posledních let ukázali nominovaní a vítězové svou odol-

nost a vyšli z krize s pozitivy. Gratulujeme všem vítězům a přejeme jim do budoucna jen

to nejlepší.”

Ocenění získal spolu s šedesáti firmami zhruba z patnácti zemí 

i Deník KNIHY.


