
Bez slitování

Výjimečný příběh skutečného zločinu, který změnil zákon ve prospěch oběti. Zločin chladnokrevně spáchal otec psychopat – na
svých, nic netušících dvou dětech.

Kniha je dramatickým příběhem rodiny: Rodiče jsou Češi, kteří po sovětské okupaci emigrovali z Československa, v Kanadě se
seznámili, vzali a narodily se jim dvě krásné zdravé děti, chlapec Pavlík a holčička Elunka. Zpočátku běžný příběh, avšak
zasazený do obtížných podmínek života v emigraci, se postupně rozvíjí v neuvěřitelné rodinné drama.

Matka je nesmírně obětavá, schopná a milující. Otec má zřejmě vrozené předpoklady duševní choroby; po opakované ztrátě
zaměstnání již nové nehledá a vinu za svůj neúspěch vytrvale svaluje na své okolí. Narůstá u něj zloba, nenávist, agresivita. Není
schopen vytvořit si vztah ke své rodině a postarat se o ni a izoluje se. Ze msty promyslí a spáchá dvojnásobnou brutální vraždu…

Událost ve své době otřásla veřejností nejen v Kanadě, ale i ve Velké Británii a v Západním Německu a vyvolala diskusi a později
též úpravy některých právních ustanovení týkajících se pohřešovaných dětí.

Kniha vychází jako 3. svazek edice Victima.

Liba Švrčinová-Cunnings (* 1948),

žije v kanadském Calgary od roku 1970. Díky technickému vzdělání a píli se vypracovala až na partnera zeměměřičské firmy. Po
tragických událostech v roce 1986 změnila profesi. V současné době pracuje jako masérka se zaměřením na sportovní úrazy a
terapii. Záliba ve sportech (mj. se v r. 1968 stala juniorskou mistryní Československa v orientačním běhu) ji časem přivedla k
triatlonu. Třikrát se kvalifikovala na mistrovsví světa, na Novém Zélandu, v Mexiku a v Austrálii, a dokončila tři maratóny. Po
ukončení závodní kariéry se vrátila k milovaným Skalistým horám a podnikla také mnoho cest do Nepálu. V Himálajích zdolala
dva vrcholy nad šest tisíc metrů (a na třetí se chystá).

V roce 2001 iniciovala vydání knihy No Remorse věnující se tragickému příběhu jejích dětí; na přípravě knihy se s autorkou
Kirstie McLellan do značné míry podílela.

V letech 2006–2009 knihu přeložila a ve spolupráci s Nakladatelstvím Epocha připravila pro české vydání.

Kirstie McLellan (* 1955),

Spisovatelka a autorka několika knih dokumentárního charakteru, žijící se svou rodinou v kanadském státě Alberta. Zkušenosti
získávala jako soukromý detektiv, televizní reportérka a produkční. V současné době je výhradní producentkou televizní show
Inside Entertainment.
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