
 
  
 
 

 

 

Zeptej se ďábla. Kniha o minulosti, před kterou se nedá utéct 

Michal Vrba vydává román, jehož příběh mohl být součástí jeho předchozí knihy 

oceňovaných povídek Kolem Jakuba. Nakonec si ale vyžádal větší samostatný a sevřený 

prostor. Jeho děj se vrací do minulosti, podstatná část se ale odehrává v nedávné době. 

„Do společenské debaty jsem knihou vstoupit nechtěl. Snažím se o odstup bez hodnotícího 

stanoviska. I v předchozích knihách jsem se snažil nemontovat do nich vlastní postoje,“ 

říká autor.  

 

Vysvětluje přitom, že o minulosti ve skutečnosti nikdy psát nechtěl. „Jen potřebuji vystavit své 

postavy nečekaným zkouškám a mezním situacím. Podobně jako se příznivci hororů rádi 

vystavují strachu nebo počítačoví hráči vyhledávají napětí a akci, já musím v příběhu mít něco, co 

žene moji zvědavost a nutí mě propsat se až k rozuzlení,“ pokračuje Michal Vrba.  

 

Kniha Zeptej se ďábla čtenáře zavede do roku 1989 prostřednictvím postavy zástupce náčelníka 

krajské správy StB Františka Horáka, kterému se říkalo Rudej vztek. Jeho vyšetřovacích metod se 

všichni báli. Režim se ale změnil a z Horáka se stal obyčejný důchodce, který v Ústí nad Labem 

doufá, že už ho nikdo nepoznává. Je součástí náboženského společenství vedeného Pastorem a 

vede nenápadný život. Jenže i to se má změnit. Den zúčtování se blíží.  

 

„V rámci sbírání podkladů jsem měl štěstí, že jsem potkal člověka, který jedno takové 

společenství dokázal opustit a nebál se mi o něm vyprávět. Jinak se k podobným informacím už 

z podstaty moc dostat nedá, tím méně ke svědectvím. A tenkrát mě zaujal mimo jiné i smířlivý 

tón toho člověka a jeho tvrzení, že v onom společenství je mnoho lidí, kterým sametová revoluce 

vzala jistoty, funkce a postavení,“ dodává Vrba.   

 

V případě, že budete mít o jeho novou knihu zájem, rád Vám ji poskytnu jako recenzní výtisk či 

recenzní PDF. Samozřejmě se Vám také pokusím zprostředkovat kontakt na autora, pokud byste 

měli zájem o rozhovor. 
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