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Červenka ke stažení PDF Islamističtí teroristé
v Praze je příběh, který začíná v Bejrútu a

končí v Praze. Je o aroganci moci, o korupci,
kšeftování s tajnými informacemi policie,

válce tajných služeb, a popisuje, „jak se ta hra
hraje”. Prostředí, ve kterém vládne touha po

mamonu, usnadnila členu islamistické
teroristické skupiny Mstitelů Proroka kupovat
si informace z nejvyšších bezpečnostních
kruhů a využít je pro přípravu největšího
teroristického atentátu od 11. září 2001.

Zprávu o hrozbě atentátu přiveze z Libanonu
český rozvědčík Martin Lukáš. Šéf špionů se
snaží odvrátit atentát vytvořením pětičlenné
jednotky elitních policistů zvané Blaník. Velí
jí Jan Vozka, který se vrátí dočasně z civilu
ke svému původnímu povolání. Vozkův úkol
vypátrat a zneškodnit atentátníka je „mission
impossible“, protože je sabotován i těmi, kteří

mu ho zadali. Román je fikcí. Hrozba
islamistů potrestat Českou republiku za

vyslání vojáků do Iráku a Afghánistánu a za
publikaci karikatur Proroka Mohameda je

však reálná. Není vyloučeno, že Česko může
dopadnout jako Dánsko. Zdenek Červenka je
švédský akademik českého původu. Přednášel

na kalifornské univerzitě v Berkeley, na
univerzitě v Bostonu a na vojenské koleji
NATO v Římě. V Uppsale působil více než

dvacet let jako vědecký ředitel
Skandinávského ústavu pro Afriku, o které
napsal řadu knih. Nepřestal však sledovat
vývoj v zemi, ve které se narodil, a po pádu
komunismu napsal dvě studie o politické a
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hospodářské transformaci Československa,
které vyšly v Londýně. Po odchodu ze
Skandinávského ústavu v roce 2002 se

věnoval psaní „real fiction“ románů o české
kriminální scéně. Knihu o kupónové

privatizaci s názvem Kuponový král a o
pašování českých zbraní s titulem Škorpion
napsal pod pseudonymem Dennis Kane.

Třetí, Vzestup a pád šejdíře Radovana Kočíře
vyšla pod jeho jménem. Zdenek Červenka

žije v jižní Francii.
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