
Truhla s tisíci zámky

Knihy známého psychiatra Jana Cimického jsou mezi čtenáři velmi oblíbené. Dokladem tohoto tvrzení je i to, že román Truhla s
tisíci zámky je již šestnáctou knihou, kterou autorovi nakladatelství Baronet vydává. Poutavý příběh Jiřího Samby, významného
kardiologa, který je po autohavárii již několik měsíců v bezvědomí, při němž prožívá zvláštní stavy. Jsou to střípky vzpomínek
dřívějších zážitků či ozvěny předchozích životů? Byl snad čínským soudcem, či policejním radou nebo tkalcem? Jak je možné, že
poznává místa, kde nikdy předtím nebyl? Postupně začíná vnímat, že jej lékaři, přátelé i žena chtějí vrátit zpět do života, do
současnosti, ale přeje si to vůbec? Není mu není lépe v onom stavu mezi životem a smrtí? Příběh o životní síle ale i o nejasných
oblastech našeho vědomí, k jejichž otevření dosud neznáme správný klíč.

Jan Cimický se narodil 23. února 1948 v Praze. Jeho literární talent se projevil velice záhy - první pokusy publikoval už ve třinácti
letech. V průběhu gymnasijních studií se také stal autorem amatérského divadelního souboru. V roce 1972 dokončil studia
medicíny a o pět let později obhájil doktorát na univerzitě v Paříži, kde se stal zahraničním asistentem. V roce 1983 pak obhájil
kandidátskou práci na lékařské fakultě v Praze. Po promoci působil v Psychiatrické léčebně v Bohnicích, v letech 1981 - 1996
jako primář. V roce 1996 otevřel Centrum duševní pohody Modrá laguna, kde působí dodnes.

Z lékařské praxe psychiatra čerpají jeho četné prozaické příběhy, nejednou spojené s detektivní zápletkou. Je předsedou České
sekce AIEP (Asociace autorů detektivní a dobrodružné literatury). francouzském překladu a tři z jeho novel se staly podkladem
televizních inscenací.

Překládá z francouzštiny, především divadelní hry (Annouilh, Thomas, Giudicelli) - z poezie přeložil především Préverta,
Marcenaka a Géraldyho.

Vlastní verše mu vyšly ve třech sbírkách poezie (Psychoterapie slov, Stopami dláždění a Lásko šílená).

Jan Cimický vydal také několik psychiatricky zaměřených publikací pro širokou veřejnost (Neznáme my se odněkud?, Našinec v
ohrožení, Psychiatr v kapse a Minimum o stresu), poutavě zpracoval i literaturu faktu (Atentáty na de Gaulla) a půvabnou knížku
vzpomínání na klukovská léta (Jak se z básníka stává psychiatr a naopak). V knize Nefritový drak jsme pak poznali Jana
Cimického jako cestovatele.
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