M. T. MAJAR
V PùTI ZASTAVENÍCH

PSANÍ JAKO TERAPIE
AÈ uÏ na psaní nahlíÏíme jakkoli, mnohdy
perfektnû funguje jako terapie. Zjistila to
osamûlá britská uãitelka J. K. Rowlingová,
zjistila to i Markéta, která do té doby o literární tvorbû vÛbec neuvaÏovala.
„Pﬁi‰lo to jako blesk z ãistého nebe. ·koda,
Ïe se nezabl˘sklo dﬁív, ale nemá cenu nad
tím lomit rukama. Hor‰í by bylo, kdyby
se nezabl˘sklo vÛbec,“ poznamenává.A tak

se zrodily dva pﬁíbûhy: „fan fiction“ Znamení
vlka a hard romance z prostﬁedí pánského
stript˘zu Hot Boys.
PﬁestoÏe autorka obeslala druh˘m jmenovan˘m rukopisem ﬁadu renomovan˘ch
nakladatelství, jejich redaktoﬁi buì vÛbec
nereagovali, nebo jej odmítli (nepﬁipomíná
vám to v˘‰e uvedenou JKR?). Nakonec v‰e
ale dobﬁe dopadlo a do‰lo k dohodû s FANTOM Printem: autorka pﬁepí‰e fan fiction
Znamení vlka a Hot Boys zároveÀ vyjdou
elektronicky. Majitel nakladatelství, Libor
Marchlík, ﬁíká: „Do té doby, neÏ jsem si pﬁeãetl Hot Boys, jsme byli zamûﬁeni pouze
na fantastiku.Ale odolejte dobﬁe napsané
knize.“
OD E-BOOKU K BESTSELLERU
Události nabraly spád: FANTOM Print se dohodl se serverem PalmKnihy.cz, kter˘ je
nejvût‰ím distributorem elektronick˘ch
knih u nás, a kniha vy‰la na zaãátku léta 2012.
V srpnu téhoÏ roku se stala bestsellerem,
kdyÏ porazila romány od tradiãních hitmakerÛ, jako jsou Jo Nesbø nebo Stieg Larsson
(pﬁiãemÏ v tuto chvíli se ozvali nûkteﬁí z v˘‰e
uveden˘ch nakladatelÛ, kteﬁí pﬁed tím rukopis odmítli, s nabídkou na vydání).

Tou dobou uÏ byla ale autorka domluvená
s FANTOM Printem, Ïe je‰tû neÏ v listopadu
vyjde pﬁepracovaná verze Znamení vlka
ze Ïánru takzvané „urban fantasy“, papírovou formu dostanou nejdﬁíve Hot Boys.
Markéta dodává: „Psaní pro mû bylo nejdﬁív hlavnû únikem ze stereotypu Ïivota.
Nov˘, svûÏí a pro mû hroznû zábavn˘
koníãek. Pomohlo mi najít se. Zvedlo mi
sebevûdomí a dalo mi sílu pro to, abych
se po té spoustû let zaãala starat sama
o sebe. A o syna, samozﬁejmû.“
I takovéhle pﬁíbûhy pí‰e Ïivot: o tom, jak se
skrze psaní knih „znovuzrodila“ jedna Ïena,
jejíÏ literární kariéru bude velmi zajímavé
sledovat. Na pﬁí‰tí rok totiÏ chystá jak pokraãování Znamení vlka, tak i druh˘ díl Hot
Boys, vyprávûn˘ tentokrát z pohledu hrdinova mlad‰ího bratra. Máme se na co tû‰it.
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… a zkusit nûco nového. To je ve zkratce
a velmi zjednodu‰enû pohled na Ïivot autorky
pí‰ící pod pseudonymem M.T. Majar. Co by
ale udûlala vût‰ina Ïen na jejím místû? Sklonila hlavu a ﬁekla si: vÏdyÈ to pﬁeci není tak
‰patné, vÏdyÈ mám to i ono… Staãí to v‰ak
k pocitu, Ïe ãlovûk udûlal v Ïivotû v‰e, co
mohl? Opravdu existují období, která se
snaze o zmûnu pouze cynicky vysmûjí?
Markéta (první iniciála jejího pseudonymu)
má tendence dûlat vûci jinak uÏ od narození.
„Svûtu jsem ukázala jako první svou druhou tváﬁ, neboÈ jsem se narodila opaãnû,
a to mû pro dal‰í Ïivot velkou mûrou ovlivnilo,“ ﬁíká s nadsázkou. V duchu svého zrození tedy zaãala jednat: zaÏádala o rozvod –
a zaãala psát.

• Prostûjovská rodaãka narozená ve znamení
·tíra; nejstar‰í ze tﬁí sester a hrdá matka osmnáctiletého syna.
• Kdysi chovatelka specializující se na rasu mainsk˘ch m˘valích koãek; nyní majitelka dvou
koãiãích fe‰ákÛ Oriho a Kuby.
• Trojnásobná juniorská mistrynû republiky
v lukostﬁelbû – v‰em, kteﬁí ji ‰tvou, vzkazuje, Ïe
i dnes trefí lidské srdce na sedmdesát metrÛ.
• Autorka e-booku Hot Boys, kter˘ se stal bestsellerem na serveru PalmKnihy.cz.
• Bibliografie: Hot Boys (ﬁíjen 2012), Znamení vlka
(listopad 2012); na rok 2013 chystá pokraãování obou zmínûn˘ch titulÛ.

