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Milý čtenáři,
uplynulo dvacet jedna let od doby, kdy vyšla má první kniha, Poutník – Mágův deník. Rok 2008 je
dvacátým výročím vzniku mého nejznámějšího románu Alchymista, jehož postavy se již naučily
67 jazyků a doufejme, že se jich naučí ještě mnohem více.
Když se ohlédnu na ta uplynulá léta, cítím potřebu poděkovat vám za vaši trvalou podporu, která
mi pomohla naplnit můj sen stát se spisovatelem a zasvětit svůj život vyprávění příběhů. Skutečnost,
že jsem schopen psát, mě naplňuje nadšením, protože tak naplňuji svůj Osobní příběh. Je pro mne
velkou poctou vědět, že každý nový román, který napíši, nadále dokáže vyvolat váš zájem, a je
rovněž zdrojem radosti vidět, že i mé dřívější práce si stále získávají nové čtenáře.
Srdečně vám děkuji za vaši pozornost a lásku, které jsou mi na mé cestě trvalou inspirací. Smysl
cesty je skryt v lidech, a otevřeme-li se tajemství každého setkání, uvidíme svět stále jasněji.
S pozdravem

      
Se 100 milióny prodaných výtisků ve 160 zemích je Paulo Coelho jedním z nejčtenějších autorů naší doby. K dnešnímu
dni bylo publikováno 455 překladů prací Paula Coelha v 67 jazycích a jeho romány se staly stálicemi na seznamech
bestsellerů na celém světě.
Co stojí za úspěchem těchto mnoha knih, které napsal za poslední dvě desetiletí? Ačkoliv píše z potřeby pochopit sám sebe
a svůj vlastní život, dotýká se srdcí miliónů lidí, kteří zjišťují, že tento autor si klade stejné otázky, jaké si kladou oni sami,
i když, jak Coelho říká, „naše odpovědi se mohou lišit“. Jeho romány mu získaly uznání prominentních čtenářů i kluka
z chudinské čtvrti v Los Angeles, penzionovaného francouzského učitele, dravé londýnské obchodnice i dámy, která pracuje
v pokladně supermarketu. Coelhova čtenářská obec překračuje hranice pohlaví, věku, třídy, kulturního zázemí, národnosti
i vyznání.
Jeho kariéra nabrala obrátky po úspěchu jeho vrcholného díla, Alchymisty. Provázela ho vytrvalá podpora jeho fanoušků.
K tomuto ohromujícímu dobrodružství se připojilo mnoho nakladatelství, následovalo mnoho báječných románů a to
všechno vedlo k jeho současnému postavení uznávaného autora s celosvětovým věhlasem.
Jeho přívrženci na něm oceňují, že si uvědomuje problémy světa, váží si jeho duchovnosti, poctivosti jeho charakteru, jeho
moudrosti, ze všeho nejvíce však jeho schopnosti mluvit s každým. Paulo Coelho se stal zvláštním poradcem UNESCO
pro projekt Mezikulturní dialog a duchovní sblížení a v této roli je účinným zastáncem multikulturalismu. Tomuto autorovi
byla v září 2007 svěřena role Posla míru OSN, což mu umožní pokračovat v propagaci mezikulturního dialogu a zaměřit
se na potřeby dětí.
Dnes jeho spisovatelský úspěch překonal úspěšnost jeho knih. Jeho jméno je lépe známo než kterákoliv ze 14 knih, které
napsal. A přece, tento šedesátiletý, prošedivělý Brazilec oblečený od hlavy k patě v černém zůstává člověkem vyrovnaným
a střízlivým, ale rovněž plným nadšení, odvahy, zvědavosti a oddanosti životu.
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H P C
„Neočekává-li spisovatel milión čtenářů, neměl by napsat ani řádek.“
– J W G
Kdykoliv vyjde nový román Paula Coelha, náklad jeho knih v celosvětovém měřítku se během jediného týdne
zvýší o několik milionů. Paulo Coelho je fenoménem, který se mnozí snažili vysvětlit, leč marně. Pro některé je
alchymistou jazyka, pro jiné je fenoménem masové kultury. Jeho úspěch je tak velký, že je více než autorem. Je
čten po celém světě, a to i lidmi, kteří jinak nikdy knihy nečtou nebo nemají za normálních okolností čas číst.
Existuje fotografie Billa Clintona, která vznikla v době jeho prvního funkčního období jakožto prezidenta Spojených
států, a která ho zachycuje, jak kráčí zahradou Bílého domu s jedním z románů Paula Coelha v ruce. Fotbalová
hvězda Ronaldo, Sinead O’Connor, Julia Roberts a Madonna – to jsou čtyři z miliónů nadšených čtenářů Coelha
na celém světě.
Vzhledem k dnešním obrovským nákladům jeho knih je těžké uvěřit, jak to všechno začalo, s přesně 900 knihami – takový
byl počet prodaných výtisků prvního vydání Alchymisty v Brazílii. Krátce po jejím vydání knihu četl jeden z mých švýcarských
autorů, Hugo Loetscher, světoběžník, který zná Brazílii velmi dobře, a doporučil mi ji. Nevěděl jsem o jihoamerické literatuře
nic, neumím číst v portugalštině, a tak jsem řekl, že ne. Jak jsem se brzy dozvěděl, byla to chyba.
Alchymista se stal mezinárodním bestsellerem a byl rovněž vydán v němčině malým mnichovským nakladatelstvím. Jejich
prodej byl přiměřený, ale rozhodně ne tak dobrý jako v jiných zemích. Na Frankfurtském knižním veletrhu v roce 1994
Paula Coelha doporučil někdo jiný a řekl, že Alchymista by se perfektně hodil do paperbackové řady nakladatelství
Diogenes. Sehnal jsem si výtisk této knihy a přečetl ji v letadle cestou zpět do Curychu. Když letadlo přistávalo, byl jsem
rozhodnut udělat vše, co bude v mých silách, abych získal práva na paperbackové vydání. Následovala komplikovaná
jednání, ale stálo za to počkat si na výsledek. Nakonec Diogenes získal nejenom práva na paperbackové vydání, ale i práva
na vydání vázané.
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Tak začalo druhé uvedení Alchymisty na německojazyčný trh. Byl to neuvěřitelný úspěch. Kniha se krátce po svém vydání na
podzim roku 1996 objevila na seznamech bestsellerů – a to přesto, že to nebyl nový titul a německý překlad již byl na trhu
pět let. Alchymista zůstal na seznamech bestsellerů dalších 10 po sobě jdoucích let a byl tak úspěšný ve vázaném vydání,
že jsme se až doposud zdráhali vydat ho jako paperback.
Když Alchymista poprvé vyšel v nakladatelství Diogenes v roce 1996, mohli jsme s hrdostí oznámit: „Knihy Paula Coelha
byly přeloženy do 28 jazyků a celosvětově se jich prodalo přes 12 miliónů výtisků.“ Oněch 12 miliónů výtisků narostlo na
neuvěřitelných 100 miliónů výtisků. Paulo Coelho dosáhl laťky 100 miliónů výtisků krátce před svými 60. narozeninami,
takže můžeme svému autorovi pogratulovat k obojímu. Spolu se 74 dalšími nakladateli a milióny čtenářů po celém světě
se těším na další knihy Paula Coelha.
– D K,      D V
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Ž
Paulo Coelho se narodil v Rio de Janeiru v Brazílii v srpnu 1947. Vedl velice intenzivní život. Než se stal mezinárodně
uznávaným autorem světových bestselerů, musel překonat mnoho překážek. V době dospívání musel čelit brutalitě léčení
elektrickými šoky na psychiatrické klinice, kam ho jeho rodiče, kteří jeho vzpurnost považovali za příznak šílenství,
dali třikrát hospitalizovat v letech 1966 a 1968. Jako člen ezoterického podsvětí byl uvězněn za údajně podvratnou
činnost proti brazilskému diktátorskému režimu a zažil fyzické mučení.
Později Paulo spojil své síly s rockovou hvězdou Raulem Seixasem a jako hippie se velice angažoval v éře „lásky a míru“
a „sexu, drog a rokenrolu“. Spolu napsali 120 písní (v letech 1973 a 1982), které znamenaly revoluci v brazilské rockové
hudbě; některé z nich jsou dodnes hity. Hérica Marmo popsal toto období jeho života v knize Mágova píseň: Hudební
dráha Paula Coelha, která vyšla roku 2007. Hippie, novinář, rocková hvězda, herec, dramatik, divadelní režisér a producent
televizních programů – tento jeho bouřlivý život skončil roku 1982 během jeho cesty do Evropy. V Dachau a později
v Amsterdamu měl Paulo mystické setkání s „J“, svým novým rádcem, který ho přesvědčil, aby se vydal na cestu do Santiaga
de Compostela po středověké poutnické trase Francií a Španělskem.
Roku 1986, ve věku 38, se Paulo Coelho vydal na cestu do Santiaga a právě tam se znovu obrátil ke křesťanství
a nalezl znovu víru, kterou mu předali otcové jezuité v dobách jeho školní docházky. Později tuto zkušenost popsal
ve své první knize Poutník – Mágův deník, vydané roku 1987. Následujícího roku získala celosvětové uznání jeho
druhá kniha, Alchymista. Tento román se již stal všeobecně obdivovanou moderní klasikou. Jeho příběh, který
mnozí považují za nadčasový, má potenciál okouzlovat a inspirovat celé generace budoucích čtenářů. Následovaly
knihy Brida (1990), O Dom Supremo: Největší dar (1991), Valkýry (1992), Maktub (1994), U řeky Piedra jsem
usedla a plakala (1994), Pátá hora (1996), Milostné dopisy od proroka (1997), Rukověť bojovníka světla (1997),
Veronika se rozhodla zemřít (1998), Ďábel a slečna Chantal (2000). K jeho posledním románům patří Jedenáct
minut – celosvětový beletristický bestseller z roku 2003, Záhir (2005), Jako řeka, jež plyne (2006) a Čarodějka
z Portobella (2006).
Obdržel četné prestižní mezinárodní ceny. Kritici oceňují jeho poetický, realistický a filozofický styl a symbolický jazyk, který
nehovoří k naší mysli, ale k našim srdcím. Od roku 2002 je členem prestižní Brazilské literární akademie.
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Paulo Coelho se objevil v Guinnessově knize rekordů za nejvíce překladů (53) jediného titulu (Alchymista) podepsaných
během jedné autogramiády (45 minut). Tento rekord byl dosažen díky mezinárodní knižní autogramiádě konané na
Frankfurtském knižním veletrhu roku 2003.
Člověk, který se skrývá za autorem, miluje čtení, cestování, počítače, internet, hudbu, fotbal, pěší výlety a praktikování
kyuda – druhu meditativní lukostřelby. Vždy se zajímal o film a v současné době pracuje na svém prvním filmovém projektu
nazvaném Experimentální čarodějka. Každé ráno vstává brzy a po dvouhodinové procházce vystřelí 24 šípů z jednoho ze
svých tří luků. Se svou ženou, Christinou Oiticicou střídavě pobývají v Rio de Janeiru a Evropě.
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CENA MACH 2 za 1 500 000 prodaných knih určených k obchodování (Itálie 2007)
Čestné uznání města Odense/Cena Hanse Christiana Andersena (Dánsko 2007)
Cena Las Pergolas 2006 od Asociace mexických knihkupců (ALMAC) (Mexiko 2006)
Platinová kniha za román Záhir od rakouských knihkupců (Rakousko 2006)
I Premio Álava en el Corazón (Španělsko 2006)
Cruz do Mérito do Empreendedor Juscelino Kubitschek (Brazílie 2006)
Wilburova cena udělovaná Radou pro zprostředkovatele náboženství (Religion Communicators Council) (USA 2006)
Literární cena Kiklop za román Záhir v kategorii „Hit roku“ (Chorvatsko 2006)
Autorská cena organizace DirectGroup International (Německo 2005)
Cena Goldene Feder (Německo 2005)
Budapešťská cena (Maďarsko 2005)
Ukrajinský řád za zásluhy (Ukrajina 2004)
Řád sv. Sofie za příspěvek k oživení vědy a kultury (Ukrajina 2004)
Cena Nielsen Gold Book Award za román Alchymista (Velká Británie 2004)
Cena Ex Libris Award za Jedenáct minut (Srbsko 2004)
Cena Best Fiction Corine International Award 2002 za román Alchymista (Německo 2002)
Cena Club of Budapest Planetary Arts Award 2002 za jeho literární dílo (Německo 2002)
Cena Bambi 2001 Award (Německo 2001)
XXIII Premio Internazionale Fregene (Itálie 2001)
Cena Crystal Mirror Award (Polsko 2000)
Chevalier de l‘Ordre National de la Légion d‘Honneur (Francie 1999)
Cena Crystal Award Světového hospodářského fóra (1999)
Golden Medal of Galicia (Španělsko 1999)
Finalista Ceny International IMPAC Literary Award (Irsko 1997 a 2000)
Comendador de Ordem do Rio Branco (Brazílie 1998)
Golden Book (Jugoslávie 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 a 2004)
Cena Super Grinzane Cavour Book Award (Itálie 1996)
Cena Flaiano International Award (Itálie 1996)
Rytíř umění a literatury (Francie 1996)
Grand Prix Litteraire Elle (Francie 1995)
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Paulo Coelho a jeho žena Christina Oiticica jsou zakladateli Institutu Paula Coelha, neziskové organizace financované
exkluzivně z autorových tantiém. Jeho posláním není být charitou, nýbrž poskytovat podporu a příležitosti nerovnoprávným
a ostrakizovaným členům brazilské společnosti, zejména dětem, starším a mentálně postiženým lidem.
V současnosti Institut poskytuje finanční podporu mateřské škole Creche Escola Meninos da Luz, Lar Paulo de Tarso,
v chudinské čtvrti Pavão-Pavãozinho v Rio de Janeiru, která se v současné době stará o 430 dětí. Začala působit v roce 1996
s 80 dětmi a jejím příštím cílem je rozšířit se tak, aby mohla podporovat 800 dětí.

Více informací vám poskytnou:
Creche Escola Meninos da Luz, Lar Paulo de Tarso
Rua Saint Roman 136, Rio de Janeiro 22071, RJ, Brazílie
Telefon: +(5521) 2522 9524 / 2247 0810 / 2247 8145
Kontaktní spojení: Isabella de Moraes nebo Yolanda de Moraes Rego / E-mail: isabella@meninosdeluz.org.br
1oo milionů výtisků
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„Láska nás dělá lepší.“
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B ()
„Tím, že budeš riskovat,“ řekla Bridě. „Že budeš riskovat prohru, zklamání, rozčarování, ale Lásku nikdy hledat
nepřestaneš. Zvítězí ten, kdo hledání nikdy nezanechá...“
Tajemství čarodějek, některými pronásledovaná, jinými proklínaná, přežila nenávist, oheň hranic, racionalismus i zapomnění
a překonala staletí díky ženám, které z pokolení na pokolení uchovávaly mystéria Tradice Luny. Dnes, kdy duchovní hledání
opět nabývá na síle – prostřednictvím jedné z nejstarších cest, jak dojít ke spojení s Bohem –, vycházejí tato tajemství na
denní světlo a znovu přinášejí totéž chápání světa, jež bylo vlastní našim předkům.
Brida je skutečný příběh jedné z nejmladších učitelek čarodějnické tradice. Ve stále témž duchu, jemuž vděčí za svůj
světový věhlas, Paulo Coelho vypráví o prvních krocích tehdy jednadvacetileté dívky, která se jednoho dne rozhodla, že
svůj osud spojí s tajemstvími magie. Brida O’Fern, mladá Irka z Dublinu, se vždy zajímala o mystiku. Navštěvovala různé
kurzy, v knihkupectvích listovala v knihách pojednávajících o dávných tajemstvích. Díky ponaučením Mága z Folku a své
učitelky Wiccy se seznámí s Tradicí Luny, je zasvěcena za jarní rovnodennosti a poznává muže, s nímž chce spojit svůj další
život, navazující na starobylé duchovní tradice. Příběh Bridy, která v osmdesátých letech minulého století hodlá jít cestou
duchovního hledání podle dávných keltských tradic, spojuje autor s osudem mladé Loni v posledních dnech obléhání
katarské pevnosti Montsegur v Okcitánii 13. století.
Ve svém třetím románu z roku 1990 navazuje Paulo Coelho v jiné poloze na svůj proslavený román Alchymista a na Mágův
deník.
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Překvapivý pravdivý příběh Bridy O’Fern, jedné z nejmladších učitelek Tradice Luny. Pozoruhodný životní příběh vyprávěný
s prostotou a radostí, příběh, v němž magie hovoří všemi jazyky lidského srdce.
„V jednom anonymním textu Tradice se praví, že každý člověk může během své existence zaujmout jeden ze dvou
postojů: stavět, nebo pěstovat. Stavitelům mohou jejich úkoly trvat celé roky, ale jednoho dne své dílo dokončí.
Tehdy se zastaví a zůstávají obklopeni vlastními zdmi. Život ztrácí smysl, když skončí stavba. Jsou tu však také pěstitelé.
Musejí snášet bouře a roční období a zřídkakdy si odpočinou. Avšak na rozdíl od budovy zahrada nikdy nepřestává
růst. A současně s tím, jak neustále vyžaduje zahradníkovu pozornost, mění mu také život ve velké dobrodružství.
Zahradníci se mezi sebou poznají, neboť vědí, že v historii každé rostliny je růst celé Země.“ – P C
Jazykové verze: Práva prodána v 18 jazycích
 (L  S ), , , , ,  (B,
N),  (A, K, I, N Z, J A, V B, USA), , 
(R, N, Š), , , , , ,  (B,
P), , ,  (A, B, S A  K , C,
K, M, P, P, Š, U, V).
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A ()
20 let od prvního vydání Coelhova nejproslulejšího
románu
Takřka pohádkové vyprávění o cestě španělského pastýře za
zakopaným pokladem, vycházející z příběhu o splněném snu ze
sbírky Tisíc a jedna noc, je zároveň výzvou k naplnění vlastního
osudu i poznáním posvátnosti světa, v němž žijeme. Na cestě za
oním dvojím pokladem, plné zkoušek a důležitých setkání, je
třeba dbát všech znamení a s neustálou trpělivostí a odvahou
(jako alchymista sledující proměnu obyčejného kovu ve zlato)
přetvořit samu svou osobnost.
Speciální vydání ilustroval James Noel Smith.
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Když něco chceš, celý Vesmír se spojí, abys své přání uskutečnil.
Santiago, hrdina románu, již patří do prestižní galerie proslulých literárních postav a vede nás svým příběhem za pozoruhodným
dobrodružstvím.
„Když jsem napsal Alchymistu, snažil jsem se pochopit důvod existence života. Namísto toho, abych sepsal filozofický
traktát, rozhodl jsem se hovořit s dítětem sídlícím v mé duši. K mému překvapení toto dítě žilo uvnitř miliónů lidí
na celém světě. Pomocí této knihy jsem se chtěl se svými čtenáři podělit o otázky, které, právě proto, že na ně
neexistuje odpověď, dělají ze života jedno velké dobrodružství.“ – P C
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Vše, co vidíme kolem sebe, je výsledkem snu

Kniha, která naučila svět snít

Jazykové verze: Práva prodána v 66 jazycích
, ,  (L  S ), , , , ,
, ,  , , , ,  (B, N),
 ,  (A, K, I, N Z, J A, V B, USA),
, , , ,  (B, K, F, Š), ,
,  (R, N, Š), , , , , ,
, , , , , , , , ,
, , , , , , , , 
(B  P), , , , , ,  , ,
,  (A, C, K, M, Š), , , , ,
, , , , ,  .
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J  ()
„Byla jednou jedna prostitutka jménem Maria…“ Jako pohádka pro dospělé začíná román, který otřásl světem.
„Kniha Jedenáct minut není zamýšlena jako příručka nebo pojednání o mužích a ženách stojících tváří v tvář dosud
neznámému světu sexuálních vztahů. Je to analýza mé vlastní cesty bez toho, že bych kdy chtěl soudit to, co jsem
zažil. Napsal jsem tuto knihu, abych odhalil, zda mám odvahu poznat všechno, co mě v tomto ohledu život naučil.“
– Paulo Coelho
Jazykové verze: Práva prodána v 44 jazycích
,  (L  S ), , , , , 
, , , ,  (B, N),  (A, K, I,
N Z, J A, V B, USA), , ,  (B, K, F,
Š), ,  (R, N, Š), , , , ,
, , , , , , , , , ,
 (B, P), , , ,  , , ,
 (A, B, S A  K , C, K, E, M, P,
P, Š, USA, U, V), , , , , .
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J ,   ()
Jako řeka, jež plyne je jakýmsi průřezem literárním dílem Paula Coelha, souborem vyprávění, úvah a myšlenek čerpaných
z článků publikovaných v nejrůznějších novinách v období let 1998 až 2005.
„Stránky této knihy zachycují okamžiky, které jsem prožil, příběhy, které jsem vyslechl, a myšlenky,
které mě napadaly, zatímco jsem proplouval jednotlivými úseky řeky svého života.“ – P C
Jazykové verze: Práva prodána ve 13 jazycích
, ,  (B, N),  (A, K, I, N Z, J
A, V B, USA), ,  (B, K, F, Š),  (R,
N, Š), , ,  (P), , ,  (A,
B, S A  K , C, K, E, M, P, P, Š, U,
V).
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Č  P ()
Paulo Coelho přináší v Čarodějce z Portobella fascinující a dramatickou
zápletku, v níž čtenář odhalí dlouhou tradici, založenou na ženské
síle a na lásce. Athéna má v sobě přirozený dar. Tato adoptivní dcera
Libanonky a zámožného podnikatele z Bejrútu přesídlí s rodinou do
Londýna krátce poté, co v její zemi vypukne válka. Na univerzitě se
seznámí s mužem, který se stane jejím manželem a otcem jejího
syna, ale potíže, jimž dívka čelí, vedou k rychlému rozpadu jejich
manželství. Jako matka nemůže nemyslet na ženu, která jí dala
život, a aby pochopila, jak ji mohla po narození opustit, vydává se
svou biologickou matku hledat do Rumunska. Cesta nás však nikdy
nezavede jen tam, kam jsme zamýšleli jít, a to, co Athéna na této cestě
odhalí, změní navždy její život i životy lidí kolem ní.

Č  Č  P
Před tím, než jeho poslední román, Čarodějka z Portobella, skutečně vyšel, Coelho učinil neobvyklý krok a umístil prvních
11 kapitol románu na svůj blog, aby dal čtenářům prostor k debatě a nechal je vyjádřit svůj názor na knihu. Tato akce
rozšířila blog zatím na 13 různých jazyků včetně češtiny a přilákala celý milión návštěvníků. Tento román stojí rovněž u zrodu
jedinečného filmového projektu Experimentální čarodějka (viz str. 38).
22
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Kdo je ona záhadná Athéna? Sirotek opuštěný cikánskou matkou v Transylvánii. Dítě odvezené do Bejrútu svými adoptivními
rodiči. Úřednice pracující ve velké bance v Londýně. Úspěšná realitní agentka v Dubaji. Kněžka z ulice Portobello Road.
„Chtěl jsem prozkoumat ženskou stránku božství, chtěl jsem se ponořit do srdce Velké matky. Pociťoval jsem potřebu
se tázat, proč se společnost snaží potlačit ženskou stránku Boha. Proč ale prozkoumávat ženskou stránku Boha?
Lidé se mě občas ptají, zda věřím na čarodějnice. Na to vždy odpovídám takto: Věřím. Bohužel slovo „čarodějnice“
má dosud mnoho špatných konotací. Pro mě je čarodějnice ženou, která je schopna se řídit intuicí, žena, která je
v duchovním kontaktu se svým okolím, která se nebojí čelit problémům. Chtěl jsem hovořit o předsudcích, kterým
moderní čarodějnice v moderní společnosti čelí.“ – P C
Jazykové verze: Práva prodána ve 44 jazycích
,  ( ), , , , , , ,
 (B, N),  (A, K, I, N Z, J A, V B, USA),
, , ,  (B, K, F, Š), ,  (R,
N, Š), , , , , , , , ,
, , , , , , , ,  (B,
P), , , , , ,  (A, B, S
A  K , C, K, E, M, P, P, Š, U, V),
, , , , .
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M: P P C
V posledních několika letech novinář a spisovatel Fernando Morais prozkoumal každý okamžik života Paula Coelha
a vytvořil podrobný životopis s názvem Mág, který obsáhl jeho život od narození až do dnešního dne. Dílo čítající
500 stran doplní fotografie a dokumenty a vyjde v roce 2009.
Práce na knize začala počátkem roku 2005, kdy Morais začal Coelha doprovázet na jeho cestách. Jeli spolu do Maďarska,
Egypta a České republiky i na jiná místa ve střední Evropě a nahráli několik hodin rozhovorů.
Jak životopisec odhaluje, během společně stráveného času se tito dva spisovatelé stali blízkými přáteli. „Současně jsem si
ale dával záležet na tom, abych si udržel jistý profesionální odstup,“ přiznává. Jejich vzájemná důvěra byla taková, že se
dohodli, že Coelho nebude ani číst konečnou verzi životopisu. „Když se mě Paulo na něco zeptá, říkám: ‚Budeš si muset
koupit knížku, aby ses to dozvěděl.‘“
Fernando Morais se jednou svěřil, že když četl Coelhovu závěť, jeho pozornost okamžitě upoutala zmínka o uzamčené
truhle, která má být spálena spolu se svým obsahem brzy po jeho smrti. „Velice mě to zaujalo a chtěl jsem vědět, co je
uvnitř té truhly. Paulo řekl, že to není důležité, ale já naléhal a namítl jsem, že kdyby to nebylo důležité, nedal by to do
své závěti.“ Coelho pak svému životopisci dal náročný úkol: Jestli prý najde vojáka, který ho v roce 1969 v brazilském
státě Paraná nezákonně zatkl a obvinil ho z terorismu a pak ho celý týden terorizoval, pak bude moci truhlu otevřít.
„Když jsem mu poslal rozhovor s tím vojákem a jeho fotografii, poslal mi klíč od truhly a já zjistil, že obsahuje deníky
za období 40 let.“
Důležité pasáže z Coelhovy „truhly s pokladem“ budou v životopisu obsaženy. Kniha je rozdělena na dvě části; první
zahrnuje období od jeho narození až po vizi, kterou měl v koncentračním táboře v Německu. Podle Moraise odhaluje
identitu osoby, která se Paulovi v té vizi zjevila a která se později stala jeho Učitelem v řádu „Regnum Agnus Mundi“ (RAM).
Druhá část je věnována autorově úspěchu a slávě poté, co se splnil jeho životní sen, vydal knihu a stal se celosvětově čteným
spisovatelem.
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Fernando Morais se narodil roku 1946 v Marianě v Brazílii a je jedním z nejvýznamnějších současných životopisců
v Latinské Americe. Tento uznávaný novinář a úspěšný spisovatel, jehož knihy byly přeloženy do 21 jazyků, obdržel třikrát
cenu Esso a čtyřikrát cenu April Award za publicistiku. Film Olga, založený na jeho stejnojmenném románu, získal v roce
2005 nominaci na Oscara za nejlepší cizojazyčný film. Byl rovněž poslancem brazilského parlamentu a ministrem kultury
a školství státu São Paulo.

„Jednoho rána, 24. srpna 1947, na svátek sv. Bartoloměje,
se v Rio de Janeiru v Brazílii narodilo dítě. Mrtvé dítě
nehybně spočívalo v matčině lůně a nevykazovalo
ani nejmenší touhu přijít na svět – nakonec muselo
být vytaženo pomocí lékařských kleští. Když ho lékař
vytahoval, musel zaslechnout slabé prasknutí podobné
zvuku, jako když se láme tužka: byla to křehká klíční kost
dítěte, která nevydržela tlak kleští. Litovat však této nehody
nemělo smysl: novorozenec byl mrtvý, udušený tekutinou,
která ho devět měsíců chránila v matčině těle. Jeho
zarmoucení katoličtí rodiče sháněli někoho, kdo by udělil
dítěti poslední pomazání. Jelikož kněz nebyl přítomen,
byla zavolána jeptiška z nemocnice, aby mu naposledy
požehnala. Pak se k pláči rodičů připojilo zasténání, téměř
jen zakňourání: chlapec byl naživu. V hlubokém komatu,
ale naživu.
Narodit se bylo první překážkou, kterou osud před Paula
Coelha postavil, a on ji přežil.“
– V   MÁG  F M.
1oo milionů výtisků
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„Dům literatury má mnoho rezidencí a já se
domnívám, že Coelho zaujímá místo v rámci
významné tradice fabulovaných příběhů.“
T T   Z ÁHIR , V B, 

M 
„Brazilský čaroděj zakouzlí a knihy
mizí z obchodů.“
T N Y T, USA, 
„Stejně jako jeho další romány je
i Čarodějka z Portobella je neuvěřitelně
krásné čtení… Fantasticky napsáno.“
A P, USA, 

„Nejoblíbenější autor na světě.“
T E, V B, 

„Výjimečný autor.“
USA T, USA, 
„Nejznámější současný brazilský autor
potvrzuje svůj narativní talent a předkládá
čtenářům další vzrušující román.“
E  P ÁTÉ HOŘE , M, 

„Coelho je legendou moudrého
vypravěčství.“
I C  S, I, 

„Je nejvyšší čas, aby Brazílie získala
Nobelovu cenu, a Záhir by mohl být knihou,
kterou Brazílie právě k této věci potřebuje.“
R V, B 

„Coelhova Ča
se může poch
a neotřelým
A H,

„Nemá svatozář, ale žije jako světec, nemá
křídla, ale je strážným andělem miliónů
lidských bytostí, nenosí kněžský ornát, ale pro
mnoho lidí jsou jeho slova slovy Božími.”
E E  
Ď ÁBEL A SLEČNA C HANTAL , K, 

„Román Veronika se rozhodla zemřít je pozváním
k hluboké meditaci nad naším bytím.“
R E, C, 

„Paulo Coelho je jedním z nejvlivnějších
spisovatelů naší doby.“
D C, A, 

„Spisovatelský talent pana Coelha a jeho výjimečná schopnost působit na životy

„Čtenáři očekávají každou novou Coelhovu knihu tak,
jako čekají na paprsek slunce po příliš dlouhé zimě.”
A  F, R, 

„Čarodějka z Portobella je fantastická.
Paulo Coelho se dotkl významných
problémů naší doby.“
D, N, 

„Román jako hrom.
Záhir je kniha o závislosti,
přílišném požitkářství a obsesi.“
C I, J K, 

„Paulo Coelho s upřímným
optimismem hovoří o životě
jako o velkém zázraku.“
A K, Č , 2000

arodějka z Portobella
hlubit ohromujícím
popisem událostí.“
, L, 

„Tato kniha je snad jeho nejrealističtějším
a nejsmysluplnějším dílem. Veronika se
rozhodla zemřít je román, který by si
měl přečíst každý lékař.“
D. A V D,
P M, Í, 
„Fascinující, citlivý a poutavý příběh.“
F E  
J EDENÁCT MINUT , I, 

„Pravdivý, upřímný a provokativní
text, který není vázán na konkrétní
kulturu nebo území, ale hovoří
o univerzálních zkušenostech.“
T T  
J EDENÁCT MINUT , I, 

„Velice tvrdý a přesto velmi vřelý příběh
o životě samotném.“
C C  
VERONIK A SE ROZHODLA ZEMŘÍT , J, 

„Přesvědčivý portrét
destruktivní moci žalu.“
A   Z ÁHIR , A, 

„Skvěle napsaná analýza ‚šílenství‘.“
H   VERONIK A SE
ROZHODLA ZEMŘÍT , J A, 

mužů i žen bez ohledu na hranice a kultury z něj činí mocného Posla.“
– B K-,   OSN

N 
Čtivé novinové sloupky, ve kterých se Paulo Coelho věnuje nejrůznějším tématům, jsou publikovány již 10 let. Získávají si
zástupy čtenářů z celého světa bez ohledu na jejich kulturní a náboženská východiska a staly se sdílenou zkušeností pro
veřejnost, která se na tyto texty těší jako na příjemné dostaveníčko. Příležitost se jimi těšit již měli čtenáři 109 médií v 58
různých zemích.
Kromě novinových sloupků Paulo Coelho příležitostně publikuje i články o současném dění.
„Jdeme do restaurace na večeři. Objednáme si rizoto s lanýži a dobré víno. Klábosíme o životě a ona zas jednou
přichází s absurdní poznámkou: ‚To jídlo je obdélníkové!‘ Všimla si poplašeného výrazu na mé tváři. Obdélníkové?
‚Musíš si myslet, že mi přeskočilo, ale není to tak. Jeden čas jsem si myslela, že jsem barvoslepá, že se mi pomíchaly
barvy. Šla jsem k doktorovi a zjistila, že mám běžnou neurologickou poruchu.‘
Když jsem se vrátil domů, okamžitě jsem začal trochu pátrat s pomocí počítače. S překvapením jsem získal informace
o něčem, o čem jsem předtím v životě neslyšel: o synestézii. To je stav, ve kterém podnět jistého smyslu vyvolává vjem
u jiného. Ti, kdo trpí tímto typem poruchy, si pletou zvuky s vůněmi, zrakové vjemy s vjemy chuťovými, barvy s dotyky
(nikoliv nezbytně v tomto logickém pořadí). Některé vědecké studie tvrdí, že tohle je důvod, proč jsou lidé schopni
vidět kolem druhých aury. Já s těmito studiemi nesouhlasím, protože si myslím, že všichni máme astrální tělo, které lze
vidět, když změníme naše vnímání. Co mě ale fascinovalo nejvíc, byla skutečnost, že to, co vnímáme prostřednictvím
svých pěti smyslů, není absolutní pravda. Lidé trpící synestézií mají zcela odlišnou představu o světě, než máme my,
a přitom jim to nebrání vést relativně normální život. […]
K mému velkému překvapení některé studie upozorňují, že jeden z každých 300 lidí je synestetik (i když většina
tvrdí, že poměr je jeden k 2000).
Následujícího dne jsem té své přítelkyni zavolal a ptal se, jaký vjem má spojený se mnou. ‚Jemný,‘ odpověděla.
Inu, synestézie nemůže být vždy logická!“ – V   „S“
„Když jsem byl dítě, čítával jsem časopis, který si moji rodiče předplatili, a ve kterém byla rubrika nazvaná ‚Osoba,
na kterou nemůžu zapomenout‘, kde obyčejní lidé hovořili o jiných obyčejných lidech, kteří ovlivnili jejich životy.
Samozřejmě že v tom věku (bylo mi devět nebo deset) jsem měl svou vlastní nezapomenutelnou postavu. Na druhou
stranu jsem si byl jist, že po letech se tento model změní, takže jsem se rozhodl nenapsat do časopisu a nepředkládat
svůj názor (dnes by mě zajímalo, jak by bývali reagovali na to, když by dostali příspěvek od někoho tak mladého). […]
Osobou, na kterou jsem nemohl zapomenout, byl José, nejmladší bratr mého dědečka. Nikdy se neoženil, pracoval
jako technik po mnoho let, a když odešel do důchodu, rozhodl se, že se přestěhuje do Araruamy, města poblíž Rio
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de Janeira. Tam jezdila celá rodina na letní prázdniny s dětmi. Strýc José byl starý mládenec, takže asi neměl s touto
každoroční invazí mnoho trpělivosti, ale byla to jediná doba, kdy se mohl rozdělit o trochu své samoty se svými
praneteřemi a prasynovci. Byl to také vynálezce, a aby nás ubytoval, rozhodl se postavit dům, kde se pokoje objevovaly
pouze v létě! Zmáčkl tlačítko a ze střechy se spustily stěny, z vnějších stěn se vysunuly postele a kredence, a byly tam
další čtyři ložnice pro ty, kdo přijeli! […]
Naučil mě milovat věci dělané s láskou. Ukázal mi, jak velký význam má dělat to, co chcete, bez ohledu na to,
co říkají jiní lidé. Poskytl mi útočiště, když jsem měl, jako vzpurný adolescent, problémy se svými rodiči.“
– V   „O,    “
„Dopis, na který nemohu odpovědět, leží přímo tady, na mém stole. Dostal se ke mně díky úsilí jedné holandské dvojice,
která mi napsala e-mail v červnu 2006. Nepovažoval jsem to za nic moc důležitého, a tak jsem neodpověděl. Koncem téhož
měsíce mi napsali znovu a znovu jsem tomu nevěnoval pozornost. A pak přišel varovný dopis napsaný přísnějším tónem:
‚Naposledy vás tímto žádáme o tuto laskavost. Je na vás, jestli Justinovi napíšete nebo ne. Respektive, je to na
vašem svědomí. Vaše knihy jsem poznal, protože nám je doporučil on. S pozdravem Jacobus‘ […]
Přečetl jsem si pečlivě text toho e-mailu: říká se v něm, že Justin Fuller, vězeň č. 999266 u jednotky Polunsky ve
městě Livingston v Texasu bude dne 24. srpna, což je náhodou den mých narozenin, popraven.
Píši dopis. Týden po mých narozeninách mi Jacobus píše ještě jednou. Justin dostal můj dopis, a než byl popraven,
napsal odpověď. […]
‚Vážený pane Coelho: Oddělení pro vězně odsouzené k smrti je arénou, kde se na člověka uplatňují strategie
Moci, Odplaty a Násilí za použití materiálů, jako je beton a ocel, dokud se tento člověk nepromění v ocel a jeho srdce
neztvrdne na beton. Ale přestože ocel může být tvrdá, může být také pružná a ačkoliv srdce lze proměnit v beton, přesto
tluče. Za betonem a ocelí stojí člověk, jeho láska k životu a skvělé zásady, kterými se řídí lidské bytosti. […] V USA
popravují vězně ve jménu toho, co nazývají „spravedlností“, aniž by zohlednili to, zda byli dobře zastoupeni u soudu,
jaké byly okolnosti jejich narození a rodinného prostředí.
Zatímco čekám na poslední odvolání k Nejvyššímu soudu, cítím se plný života a silný a můj duch je zcela svobodný.
Jestliže překročím práh, budu konečně schopen plout s větrem a těšit se ze svobody. Uvědomil jsem si, že přestože
mé tělo je uvězněno, můj život se změnil a má duše může dále milovat, protože veškerá svoboda je duševní. Mnoho
lidí na tomto světě, ačkoliv nejsou ve vězení, je spoutáno mnohem pevněji než já.
Jedině když tito lidé pochopí, že svoboda je stav mysli, budou opravdu schopni se z ní těšit.‘ […]
Dopis, na který jsem nemohl odpovědět, od muže odsouzeného k smrti, zatčeného, když mu bylo 19 let
a popraveného, když mu bylo 27, neobsahuje ani slovo nářků: mluví o svobodě a životě.“
– V   „D,    “
1oo milionů výtisků
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Vždy v prosinci autor píše příběh, aby dal sbohem odcházejícímu roku. Je publikován v různých zemích celého světa bez
ohledu na jejich náboženské a kulturní zázemí. Roku 2006 měli příležitost radovat se z Vánočního příběhu Paula Coelha
čtenáři 117 médií v 64 různých zemích.
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K   P C  
Ačkoli je Paulo Coelho i v České republice jedním z nejoblíbenějších autorů, na českých internetových stránkách je mu
věnováno jen málo místa. Spolu s dubnovým vydáním románu Brida proto začíná na adrese www.coelho.cz fungovat nový
web věnovaný tomuto autorovi. Najdete na něm aktuální informace o Paulu Coelhovi a jeho knihách, ukázky z jeho tvorby,
soutěže, články i další zajímavosti, to vše navíc v příjemném a neotřelém grafickém designu.
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W  P C
Jednou z vášní Paula Coelha – i jeho závislostí, ke které se sám přiznává – je internet. Je to kanál, který mu umožňuje být
v přímém kontaktu se svými čtenáři, což pro něj bylo vždy velice důležité. Jeho vlastními slovy: „Čtenáři jsou můj poklad“.
Na rozdíl od hvězd populární hudby nebo divadelních herců, nemůže být autor v přímém kontaktu se svými čtenáři jinak,
než prostřednictvím svých webových stránek nebo na autogramiádách knih.
Zde je přehled toho, jak Paula Coelho od roku 1996 do léta 2007 stále víc a víc využíval možností internetu:

W 
Roku 1996 Paulo Coelho spustil svou webovou stránku www.paulocoelho.com a od té doby ji navštívilo 6 miliónů návštěvníků
a je k dispozici v 16 jazycích. Jeho bulletin vycházející jednou za čtrnáct dní na adrese www.warriorofthelight.com má
120 000 předplatitelů a je distribuován v 7 jazycích.
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B
Na jaře 2006 Paulo Coelho odcestoval do Santiaga de Compostela, aby zde oslavil 20. výročí své první pouti na toto místo
v roce 1986. Během cesty v některých městech rovněž pořádal improvizované autogramiády, které oznámil vždy pouze
s jednodenním předstihem, aby měl příležitost setkat se se svými čtenáři. Za devadesát dnů této své pouti autor procestoval
celý svět a svezl se i slavnou Transsibiřskou magistrálou směrem do Vladivostoku. Během této doby Coelho spustil čtyřjazyčný
blog „Walking the Path“ (Kráčím svou cestou), aby se mohl rozdělit o své dojmy se čtenáři. Z něj se později vyvinul jeho
současný mnohojazyčný blog www.paulocoelhoblog.com, který se od té doby exponenciálně rozrostl. Prostřednictvím jeho
blogu čtenáři mohou posílat komentáře k jeho dílu, provázet ho po celém světě a díky jeho vlastním fotografiím vidět, jaký
je jeho každodenní život. Tento blog je denně aktualizován, a to hned v několika rubrikách: Vzkaz pro tento den, Otázka
dne, Citát dne, Zprávy, Videa na Youtube, Zdarma k stažení, Pohlednice a zejména v následujících význačných oddílech:
Diskusní fórum
Na tomto fóru Coelho poskytuje otevřený prostor, kde lze debatovat o současných záležitostech a na řadu témat, která se
ho nejvíce dotýkají, jako je mučení, náboženské války, xenofobie, manželství, modlitby, poradenství, zármutek a zázraky
všedních dnů.
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I 
Nadšení, s jakým Paulo Coelho zkoumá internet, ho rovněž vedla k dobře známým internetovým komunitám, jako je
MySpace (www.myspace.com/paulocoelho) a Facebook.
Autor objevil množství dynamických komunit zabývajících se jeho dílem, z nichž největší je na www.orkut.com; dnes má
téměř 60 000 členů. Většina těchto internetových komunit obsahuje stránky fanoušků, kde se diskutuje o jeho díle.
Toto další využití webu představuje stovky filmů uploadovaných na YouTube (jeho reklama pro Hewlett Packard přilákala více
než 30 000 diváků), fotografie a citáty na stránkách Media Share Sites a širokou paletu blogových záznamů a neoficiálních
fanklubů v rámci celého internetu.
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E 
Po celou svou spisovatelskou kariéru Coelhovi věřili a pomáhali lidé, kteří ho neznali dobře, ale kteří mu umožnili jít za
jeho sny. Jako symbolický způsob, jak jim oplatit jejich přízeň a zároveň nabídnout nové příležitosti jiným umělcům, vyzval
filmaře a hudebníky z řad svých čtenářů, aby začali pracovat na filmové adaptaci jeho poslední knihy.
Každý filmař je požádán, aby si vybral postavu z jeho románu a natočil všechny scény, v kterých má tato postava co do činění
s hlavní hrdinkou Athénou, a hudebníci jsou zase požádáni o složení tématu pro jednu z 15 postav. Autor si ponechá práva
na film a výměnou ho bude propagovat na festivalech a na internetu.
Stejně jako v knize má být i ve filmu děj vyprávěn z pohledu různých vypravěčů, kteří každý jiným způsobem popisují příběh
hlavní hrdinky, Athény. Do soutěže se můžete přihlásit na autorovu blogu paulocoelhoblog.com/experimental-witch, a to
do 31. května 2008. Paulo Coelho ze všech účastníků projektu nakonec vybere celkem 15 režisérů a 15 hudebníků, jejichž
příspěvky budou nakonec sestříhány do jediného filmu. Výsledky budou ohlášeny 25. července 2008.
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