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PRl BEHY ze Života Ted'píšou také spo|u a nevědl, s čím ta druhá pĚijde
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tnerová a pokračuie: ,,ByIa isem
zvláštní holčička, vystačila isem
si s panenkami a s vlastní fan-
tazii. Vymfšlela isem iim ruzné
ŽivotnípŤíběhy a v fu chvíli isem
nevnímala nic kolem sebe.,'

Už v dětstvíjsem
utftala ke knihám

V osmi letech musela Martina
dospět, protože se ií narodila se-
stra. ,,Stala isem se iejí druhou
maminkou a ona mi tak skutečně
dva roky Ťíkala. V tu dobu isem
ve volnfch chvílích utíkala od re-
ality ke knihám. UŽ ve tňetí tŤídě
isem do sešitu napsala

ve Velvarech a domácnost sdílí
s pŤítelem, činčilou a králičicí
SněŽenkou. První kniha ií vyšla
v roce zo"l't pod názvem Spiso.
vatelky a ErÓs.

,,Psala jsem už od šestnácti let,
uspěla v literárních soutěŽích.,
publikovala isem v časopisech,
alj odvaha napsat knihu pÍišla
aŽ později. Vydala jsem žatim
tŤi knihy pro dospělé čtenáňe. Ta
tŤetí nazvaná Na nevěru se neu.
mírá ie veselá kniha o smutnÝch
věcech. o vztazich, jaké isou, ne
iaké by měly bft. Čtvrtá kniha
V^pr švihu vyide v listopadu
2013 a ie určená pro čtenáŤe ve
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A Autogramiády svfcn'i"**
si Martina Bittnerová uŽívá

věku od 11. do 15 let. Momen-
tálně ale dokončuii svou tŤetí
historickou knihu a s Monikou
Petrákovou také pracuieme na
společném románu. Plán mám
tedy.spousfu,,, sčítá spisovatelka,
která hledá náměty ne|en v okol.
ním světě, ale i sama v sobě.
- ,Poznámky si dělám na papír.
ky, které mám rozloŽenéná stole
kolem notebooku. Neiraděii píši,
klvž.jsem doma sama, vyzaauii
absolutní ticho. V létě sé s psá-
ním moc ráda uchyluji na zahra-
du. Mám ale jednu zvláštnost. Já
si totiž s těmi hrdiny povídám
akdyžv létě někdo pročhází ko-
lem našeho plotu, musí mít po-
cit, že isem se zb|ázni|a,,, směiě se
Martina, která slaví narozeniny
právě teď, v ňí|nu.

,,PŤeii si hlavně zdtaví. Není to
sice originální, ale iá si ho oprav-
du váiÍm,,, vyznáv á se tato,,pod-
zimni Žena,,, která má pocil, že
s tímto obdobím vždycky něco
odchází, aby se na iaŤe zasé moh-
lo něco hezkého narodit.

{ S dětmiz novináŤského
kroužku na chatě na festivalu
s názvem Den poezie

vlastní indiánsk1i pŤí-
běh, k němuŽ mě in-
spirovaly filmy podle
Karla Maye. Hrozně
se mi líbil old Shat-
terhand a indiánka
Ribanna. Chtěla isem
mít steiné šaty a hlav-
ně bft tak statečná
iako ona,,, vzpomíná
tmavovláska, která si
statečnost vyzkoušela
na vlastní k Ži hned
několikrát.

,,Ve tŤinácti isem
onemocněla zápalem
mozkov'.fch blan, po němž isem
na čas pŤestala rrist. V šestnácti
letech mě zase stazila tramvai,
1le pňež]la isem to bez rihony.
V dospělosti mě pak skolil chro-
nickf rinavovy syndrom a ani
se tomu nedivím. Zažíva|a isem
d9nně stresy v zaměstnání, pŤe-
9!9ai!a isem pár chŤipek a angín.
Ptil roku isem byla ležák, zttatila

Považujizazázrak'
že dnes funguji

isem paměť a manžel se v fu dobu
rozhodl se se mnou rozvést. Po-
važuii za záztak, že dneska vribec
funguii. Nic ale nepadá z nebe
Samo, musela isem na sobě za-
pracovat,,, líčí Martina, která žiie

Se svymi hrdiny si
ráda povídám

E PÍá|a si byt statečná jako Ribanna'
Ě hrdinka z knížek Kar|a Maye. osud jí a|e

da| do vínku up|ně jinf ta|ent.

Uj časopisech, což ona nerada vidě-
c lu. V létě pak vytáhl houpačku
f a ochotně houpal děti z celého
5- domu. Když mi bylo šest let,

10 Claudia

; f '.- nechtěné dítě a na svět te.nhle nejlaskavěiší člověk, ia-
E l se mi opravdu nechtělo. Na- kého isem kdy pozÁa|a, zemié|,,,
9 J rodila i9em 9e neživá, pňiškr- vyptáví s dojetím Martina Bii-
$ cená pupeční šĚrirou. Do dvou

# l',l j:^'* 9191*":: r-'119P_i ""j -i privabněiších míst naší zemé,
Ě v Novém Městě na Moravě.
s Ve svém rodišti jsem pak trá-
Ě vila spoustu času u bá;ěčného
č nevlastního dědečka, kterf ne-
2 zkazl| Žádnou legraci. vozil mě
š 'u prastarém kole s obrovskfmi
f; hnědfmitámy, nechal mě doma-
$ lovávat fotografie v babiččinfch


