
Putinovi trollové  

Jessika Aro  

Finská novinářka Jessikka Aro popsala fungování petrohradské 

trollí továrny na dezinformace, kterou financoval ruský oligarcha 

blízký prezidentu Vladimiru Putinovi. Výsledky její žurnalistické 

práce vyústily v drsnou mstu. Aro se stala obětí pronásledování, 

šikany a rozsáhlé dezinformační kampaně. Trollové pronikli 

do jejího soukromí, zveřejňovali na internetu její skutečné 

i zmanipulované fotky, pomluvy a dezinformace a vyhrožovali jí 

smrtí. Přesto se novinářka nevzdala a dál seznamuje svět s tím, 

jak daleko ruská informační agrese sahá a jak ničivá dokáže být. 

V knize Putinovi trollové líčí nejen svůj příběh, ale i známé 

případy kritiků dezinformačních aktivit, jako je finančník Bill 

Browder, který prosadil přijetí tzv. Magnitského zákona 

v různých zemích, či vyšetřovatel skupiny Bellingcat Eliot Higgins 

a mnoho dalších. 

 

 

Žítkovské bohyně 

Kateřina Tučková  

Vysoko v kopcích Bílých Karpat jsou řídce rozeseta přikrčená stavení. 

Všude je daleko. Říká se, že právě proto si tam některé ženy dokázaly 

uchovat vědomosti a intuici, kterou jsme ztratili. Předávaly si ji 

z generace na generaci řadu století. Říkali jim bohyně, protože 

dokázaly bohovat — prosit Boha o pomoc. A jeho zásahům i trošku 

dopomoci… Říkalo se o nich, že vidí do budoucnosti. Proč tedy 

nezachránily tu svou? 

Dora Idesová je poslední z bohyní. Brání se přijmout zastaralý způsob 

života a věštit příchozím z odlitého vosku jako její teta Surmena. Vše 

se ovšem mění, jakmile pochopí, že co se v jejím životě zdálo být 

nešťastnou shodou okolností, bylo pečlivě promyšleným plánem. 

Její umístění v internátě, Jakoubkova ústavní péče, hospitalizace 

v psychiatrické léčebně v Kroměříži… Na konci 90. let na ni 

v pardubickém archivu ministerstva vnitra čeká operativní svazek 

vedený StB na vnitřního nepřítele — její tetu Surmenu. Dora 

nevěřícně rozplétá neznámé osudy své rodiny i dalších bohyní… 

Byly bohyně nebezpečím pro důvěřivé pacienty? Nebo byly skutečně ideologickou hrozbou 

normalizované společnosti? Nebo se o vyhlazení posledního reliktu pohanství postarala obyčejná závist 

a lidská zášť? Nový román Kateřiny Tučkové, autorky bestselleru Vyhnání Gerty Schnirch, je fascinujícím 

příběhem o ženské duši, magii a zasuté části naší historie 

 



Věda podle abecedy 

Petr Koubský 

Známý popularizátor vědy, novinář Deníku N Petr Koubský dokáže 

složité souvislosti přiblížit tak, že jim dokáže porozumět i laik. Věda 

v jeho podání je jedno velké dobrodružství otevírající brány úžasu 

a poznání tajemství světa, vesmíru a vůbec. Vydejte se na příjemnou, 

zábavnou a poučnou cestu, na jejímž konci bude ještě větší chuť vědět 

víc. Petr Koubský, redaktor Deníku N pro vědu a technologie, přibližuje 

složité pojmy a souvislosti tak, že jim dokáže porozumět i laik. 

 


