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Prology, palindromy a pangramy

Milí ãtenáﬁi a milé ãtenáﬁky, spisovatelé a spisovatelky,
jak kaÏd˘ ví, prolog je ãást knihy hned na zaãátku, která ji uvádí. Prolog mÛÏe b˘t nudn˘, ale tenhle je moc DÒLEÎIT¯, protoÏe se dozvíte spoustu zajímav˘ch vûcí!
Svûﬁím vám tajemství: chci se stát spisovatelkou. Chci
cel˘ Ïivot vyprávût pﬁíbûhy. V˘jimeãn˘m okamÏikem v Ïivotû kaÏdého slavného autora je první literární úspûch,
kdy si uvûdomí, ano, budu se Ïivit jako spisovatel. Ta chvíle u mû nastala vloni, kdyÏ mi bylo jedenáct, s pﬁíbûhem
Paní prstenÛ. Taky jsem si tou dobou psala deník, kter˘
jsem nazvala Kronika mého Ïivota. Pro vás jsem spojila
nejzajímavûj‰í ãásti obou pﬁíbûhÛ do téhle kníÏky, abyste
mohli sledovat, jak k tomu v˘jimeãnému okamÏiku v mém
Ïivotû do‰lo.
Doufejme, Ïe jednou psaním zbohatnu a proslavím se,
a kdybyste se i vy chtûli stát spisovateli, najdete tu spoustu tipÛ jak na to, abyste tﬁeba taky byli bohatí a slavní –
i kdyÏ samozﬁejmû ne tak jako já. Nûco jsem pochytila od
své tety Laury Huntové. Je to známá spisovatelka kníÏek
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pro mladé, i kdyÏ mezi námi si myslím, Ïe pár by jich potﬁebovalo vylep‰it (tûch kníÏek, ne mlad˘ch).
V‰ichni spisovatelé pouÏívají slova – jako malíﬁi barvy.
A v‰echna ta slova se tvoﬁí (alespoÀ v angliãtinû) jen z dvaceti ‰esti písmen! Jen si to pﬁedstavte! Shakespeare pouÏíval stejn˘ch dvacet ‰est písmen jako vy nebo já.
Se slovy si ráda hraju, a tak neÏ budete ãíst dál, prozradím vám pár zajímav˘ch slovíãek. Nejen Ïe je pak mÛÏete hledat v mé knize, ale kdyÏ je nûkde mezi ﬁeãí utrousíte, budete vypadat fakt inteligentnû.
Napﬁíklad palindrom je slovo nebo vûta, která se ãte stejnû popﬁedu i pozpátku. KdyÏ se jmenujete Anna nebo Bob
nebo Niffin nebo Vumxglylgxmuv, máte to ‰tûstí, Ïe va‰e
jméno je palindrom. MÛj oblíben˘ palindrom je ten o jeﬁábu: Báﬁe jede jeﬁáb. (Pﬁeãtûte si to pozpátku a uvidíte.)
Nebo tﬁeba: Kuna nese nanuk. Taky bych vám chtûla ﬁíct
o pﬁehazování písmen a slabik – vût‰inou prvních – v rÛzn˘ch slovech. To se prostû vymûní nûkterá písmena a napﬁíklad z „kachlová kamna“ se vyloupne „kamnová kachla“ nebo si místo „klobásy“ dáte „klábos“. Jak uvidíte,
jedné z m˘ch uãitelek se to obãas stává…, ale podle mû to
dûlá zámûrnû, aby nás udrÏela v bdûlém stavu.
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Pangram je zase vûta, která obsahuje v‰echna písmena
abecedy nebo tﬁeba v‰echna písmenka s háãkama, ãárkama a krouÏkama. Tady je pﬁíklad: Pﬁíli‰ ÏluÈouãk˘ kÛÀ úpûl
ìábelské ódy. (Ten jste moÏná uÏ sly‰eli.) A nebo pangram
ze v‰ech písmen bez háãkÛ: Cizí hudebník z Wyomingu
hraje ve squatu potichu na xylofon. (Tipuju, Ïe ten asi
neznáte.)
KdyÏ teì víte, co jsou pangramy a palindromy, mûjte
oãi na stopkách, protoÏe pár palindromÛ se skr˘vá v mém
úÏasném pﬁíbûhu Paní prstenÛ. A v Kronice mého Ïivota
najdete zase pangram. Budete to muset tedy v‰echno pﬁeãíst, abyste na‰li obojí. Haha! (Tenhle ‰ílen˘ smích vychází z mého podkrovního pokojíku, kde pí‰u o lásce, umûní,
„kapucáﬁích“ a „divoÏenkách“.)
Hodnû ‰tûstí pﬁi hledání!
Va‰e

(Musím se rozhodnout, co bude vypadat nejlíp na obálce mé knihy.)
P.S. Na konci kaÏdé kapitoly si mÛÏete pﬁeãíst úryvky
z Paní prstenÛ, kníÏky, kterou jsem napsala vloni. Je to
prostû taková romantická, vá‰nivá, tragická záleÏitost.
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Nebo to mÛÏete pﬁeskoãit a ãíst jen Kroniku mého Ïivota.
KdyÏ si pﬁeãtete obojí, tﬁeba si poloÏíte stejnou otázku,
kterou si dávám já, ale je‰tû jsem na ni nena‰la odpovûì.
Co je lep‰í? Fakta, nebo fikce?
A taky budete vlastnû mít DVù KNÍÎKY ZA CENU
JEDNÉ.

