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Jatka - Ethan Gutmann ke stažení PDF Z
masového vraždění se dnes stal výhodný
byznys. K tomuto neúprosnému závěru došel
Ethan Gutmann ve svém podrobném
vyšetřování utajovaného programu čínské
vlády, který má eliminovat politické disidenty
a který profituje z prodeje jejich orgánů – v
mnoha případech zájemcům ze Západu. Na
základě rozhovorů s vysoce postavenými
policejními důstojníky, čínskými lékaři, kteří
zabíjeli vězně přímo na operačním stole, a
vězni svědomí, kteří přežili pobyt v
pracovních táborech, sestavil Gutmann jako
zkušený analytik strhující příběh, jehož
výsledkem je šokující počet obětí. Proč by
čínské vedení podporovalo uvnitř vlastního
lékařského systému takovéto nebezpečné a
zvrhlé praktiky? Aby tuto záhadu vyřešil,
vydává se Gutmann hluboko do nitra
disidentského světa Falun Gongu, Tibeťanů,
Ujgurů a domácích křesťanů, aby odtud
vynesl na světlo odvěké drama o odvážném
vzdoru, hluboké zradě a momentech
extatického vykoupení. V dnešní době plné
lhostejnosti se autor spoléhá na jednu prostou
pravdu: ti, kterým se podařilo vrátit z pekla,
nám mají co říci. ETHAN GUTMANN je
oceňovaný analytik, investigativní žurnalista
a autor knihy Ztráta nové Číny: Příběh
amerického obchodování, touhy a zrady.
Gutmannovy články o Číně se objevily ve
vydáních Wall Street Journal (Asia),
Investor's Business Daily, Weekly Standard,
National Review a World Affairs. Jako
svědek a expert na tematiku násilného

odebírání orgánů vypovídal před Kongresem
Spojených států a Evropským parlamentem,
Ústřední zpravodajskou službou (CIA),
Mezinárodní společností pro lidská práva,
Organizací spojených národů a před
parlamenty v Ottawě, Jeruzalémě, Canbeře,
Dublinu a Londýně. Jako někdejší výzkumný
analytik zahraniční politiky na Brookings
Institution se objevil ve vysílání PBS, CNN,
BBC a CNBC. Gutmann byl v roce 2015
oficiálním hostem pražského festivalu Mene
Tekel. „Jatka jsou napínavá, děsivá,
pobuřující – a naprosto strhující kniha. Jestli
vám záleží na Číně, na lidských právech, na
lidské důstojnosti... přečtěte si ji.“ – William
Kristol, šéfredaktor časopisu Weekly
Standard „Tahle kniha bude v Číně zakázána.
A to je tragédie.“ – Chen Guangcheng, čínský
občanskoprávní aktivista „… příliš
nepopiratelná fakta na to, aby šla ignorovat.”
– New York Post „… hrůzostrašný příběh z
čínské společnosti o lékařské komunitě
zapojené do něčeho nemyslitelného. Pro
každého, kdo se zajímá o čínskou kulturu,
lékařství a politické otázky, je tohle důležitá,
klíčová četba.“ – Midwest Book Review

