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o autorech

Joe Navarro 

Autor oblíbených knih Jak prokouknout druhé lidi (What 
Every Body Is Saying) a Phill Hellmuth uvádí: Techniky 
FBI v pokeru aneb každý soupeř se dá přečíst (Phil Hell-
muth Presents Read ’Em and Reap). Pětadvacet let působil 
u FBI jako zvláštní agent kontrarozvědky a poradce pro 
neverbální komunikaci. Přednáší v různých zemích světa 
a poskytuje poradenství společnostem umístěným na se-
znamu Fortune 500, stejně jako FBI, americkému mini-
sterstvu zahraničí a dalším složkám zajišťujícím zpravo-

dajské služby. Často vystupuje ve významných mediálních pořadech, jako například 
Hardball s Chrisem Matthewsem, Today, CBS Early Show, zpravodajství CNN a Fox 
News. Žije v Tampě na Floridě.

Toni Sciarra Poynter

Spisovatelka a redakční konzultantka, která se zabývá nakladatelskou činností více 
než pětadvacet let. Specializuje se na psychologii, osobní rozvoj, vědu a společenské 
trendy. Žije v New Yorku.
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poznámka autora

Účelem této knihy je informovat čtenáře a pomoci mu ověřit si zkušenosti, jichž 
byl svědkem nebo jež sám prožil. Není zamýšlena jako klinický návod a neměla by 
nahrazovat služby školených nebo certifikovaných odborníků.

Vždy, když mluvím s oběťmi trestných činů, jsem si velmi dobře vědom, jakým 
utrpením si prošly. Ctím potřebu chránit jejich soukromí a důstojnost, a proto jsem 
změnil jména všech obětí, které jsem vyslýchal. Abych jim zajistil ještě lepší ochranu, 
mírně jsem pozměnil detaily událostí, data, časy a místa, protože některé policej-
ní zprávy a rozvodové dokumenty lze v současnosti vyhledat pomocí konkrétních 
slov nebo kombinací slov v elektronických databázích. Udělal jsem tedy vše pro to, 
abych oběti ochránil, ale zároveň aby zůstal zachován charakter a způsob provedení 
deliktu i příkoří, jež si vytrpěly.



11 

poděkování

Pokaždé, když se vydáte na intelektuální dráhu, je třeba poděkovat mnoha lidem. 
V bibliografii je řada jmen autorů, kteří si dali tu práci a podělili se s námi o své 
znalosti. Mají můj hluboký obdiv. 

Můj vděk patří dnes již zesnulému doktoru Philu Quinnovi, který mě přesvěd-
čil, abych se stal externím spolupracovníkem Fakulty kriminologie na Univerzitě 
v Tampě. Více než deset let byl mým mentorem při studiu a zkoumání pokřivených 
vlastností a povahových rysů nebezpečných osobností. Jeho pohled humanisty, kně-
ze, psychologa a kriminologa byl skutečně jedinečný a významně mi pomohl poro-
zumět této složité problematice.

Vážím si také přátelství doktora Michela St.-Yvese ze Sûreté du Québec, spolu-
autora, s nímž už mnoho let pracujeme na řadě projektů v Kanadě, kde je v tomto 
oboru významným a uznávaným odborníkem. Nezklamal mě a i k této knize mi 
poskytl cennou zpětnou vazbu.

Zvláštní poděkování si zaslouží Kaja Perina, šéfredaktorka časopisu Psychology To-
day, která si ve svém nabitém programu našla čas na připomínkování prvních koncep-
tů rukopisu. Můj obdiv a díky patří rovněž doktoru Leonardu Territovi. V době, kdy 
dokončoval svou dvanáctou knihu, si přesto našel čas a pečlivě si celý rukopis pročetl, 
řádek po řádku. Jeho rozsáhlé zkušenosti v oblasti práce s nebezpečnými osobnostmi, 
včetně Teda Bundyho, mi nesmírně pomohly. Jeho předmluva je velmi laskavá.

Tato kniha by nevznikla bez Steva Rosse, ředitele divize literatury při Abrams Ar-
tists Agency. Steve je typ knižního agenta, který dokáže vše zařídit, a je bezpochyby 
jedním z nejzajímavějších lidí, s nimiž jsem si povídal jen tak u jídla. 

Chtěl bych poděkovat Alex Postman, Jennifer Levesque a celému týmu v Rodale 
Books, kterým záleží na spokojenosti druhých, jak po fyzické, tak po duševní stránce, 
a kteří po přečtení rukopisu hned pochopili, jaký potenciál může mít tato kniha při 
záchraně lidských životů. Našemu editorovi Michaelu Zimmermanovi děkuji za to, 
že se do tohoto projektu pustil. Celou knihu dobře sjednotil a odvedl skvělou práci.

První koncepty mého díla pečlivě četla Janice Hillary. Děkuji jí za moudrou pod-
poru a vedení. Kéž bychom všichni měli tak skvělé učitele, jakým mi byla ona. Uči-
tele, kterým záleží na studentech, dokonce i na tak starých, jako jsem já.
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Jsem velmi vděčný také Elizabeth Lee Barron z knihovny při Univerzitě v Tampě 
(Macdonald-Kelce Library), která mi velkoryse pomáhala při dohledávání podkla-
dových materiálů a která mě vždy umí rozesmát, stejně jako můj dobrý přítel Marc 
Reeser z FBI.

Jsem opět velkým dlužníkem Toni Sciarry Poynter za to, že dala mým slovům 
a myšlenkám formu, ale především za její všetečnost, inovativní nápady a pojetí 
a mimořádnou pečlivost. Má úžasný dar psaní a velmi mi usnadnila práci. Vážím si 
jejího přátelství a děkuji jí.

Rovněž musím poděkovat své rodině zde v Americe i v Evropě za to, že tolerovali 
mou nepřítomnost, když jsem se potýkal s psaním rukopisu, který byl původně 
třikrát rozsáhlejší než finální verze, kterou čtenář dnes drží v ruce. Své ženě Thryth, 
k níž chovám hlubokou úctu, musím poděkovat za to, jaká je, za cenné rady, milu-
jící podporu a také za trpělivost, neboť práce na této knize mi zabrala více než rok. 
Je pro mě požehnáním, v každém významu toho slova, a často mě chrání, aby mě 
od práce nic nevyrušovalo. A nakonec bych rád poděkoval svým rodičům. Být právě 
jejich synem je pro mě velká čest a děkuji jim za to, že mi poskytli láskyplné zázemí 
bez nebezpečných osobností. 

Joe Navarro, MA, zvláštní agent FBI (ve výslužbě) 
Tampa, listopad 2013

Stejně jako Joe bych i já ráda poděkovala Stevovi Rossovi z Abrams Artists Agency, 
našemu editorovi Mikovi Zimmermanovi a celému týmu Rodale Books za jejich 
úsilí vynaložené na vydání této knihy.

Děkuji Doně Munker, která je tou nejvěrnější, nejláskyplnější a nejohleduplnější 
přítelkyní a spřízněnou spisovatelkou, jakou si člověk dokáže představit. 

Jsem vděčná svému manželovi Donaldovi za to, že při mně vždy stál a hájil mě, 
a za to, že spolu můžeme mluvit o těch nejtemnějších i nejkrásnějších věcech. 

Joeovi Navarrovi děkuji za naši společnou práci a za spousty rozhovorů a podnět-
ných debat o projevech nebezpečných osobností, což je velmi zvláštní oblast, v níž 
se moc dobře vyzná. Děkuji mu za neúnavnou práci na jednotlivých aspektech této 
knihy, za jeho nasazení, humor a nadšený přístup ke studiu i práci. Když mi pošle 
e-mail se vzkazem: „Pracuji na tom,“ vím s jistotou, že na tom opravdu pracuje.

A na závěr bych ráda, i s rizikem, že to nebude znít seriózně, poděkovala naší kočce 
Lucy. Kdykoliv jsem při psaní o nebezpečných osobnostech pociťovala bolest a tíseň, 
pohled na Lucy schoulenou kousek ode mě v pohodlném pelíšku mě vždy uklidnil.

Toni Sciarra Poynter
New York City, prosinec 2013
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řekli o knize

„Úžasná kniha.“
MICHAEL M. BADEN, MD, bývalý vrchní forenzní lékař, City of New York

„Kniha je strhující jako napínavá detektivka a přitom může zachraňovat životy, ne-
boť je napsána jako svépomocná příručka, jak se nebezpečných osobností zbavit. Každá 
žena by si ji měla přečíst.“

DR. WENDY WALSH, moderátorka pořadu Happily Never After  
televizní stanice Investigation Discovery Network

„Vzhledem k tomu, že se posledních 34 let zabývám řešením krizových situací, v nichž 
figurují nebezpečné osobnosti, mohu dosvědčit, že Joe Navarro v této průlomové knize 
zprostředkovává čtenářům neocenitelný vhled do problematiky nebezpečných osobností. 
Na skvěle zvolených příkladech dobře známých fiktivních postav z holywoodských filmů 
i skutečných postav z historie srozumitelně vysvětluje varovné signály. Tuto knihu by 
si měl přečíst každý, kdo chce nebezpečným osobnostem porozumět a kdo s nimi musí 
jednat.“

GARY NOESNER, vedoucí jednotky krizového vyjednávání FBI (ve výslužbě)  
a autor knihy Stalling for Time

„Joe Navarro vám otevře oči a naučí vás rozpoznávat škodlivé jedince, kteří ničí tolik 
životů ve fyzické, emocionální, duchovní, a dokonce i finanční rovině. Joe odhaluje pro-
blém, který si společnost mnohdy není ochotna připustit. Usiluje o to, aby nebezpečné 
osobnosti dokázal rozpoznat každý. Má přitom jediný záměr – zachránit lidské životy.“ 

LAURA QUIÑONES URQUIZA, certifikovaná kriminoložka,  
Univerzitní institut argentinské federální policie

„Existuje řada rozmanitých nástrojů a knih, s jejichž pomocí lze posoudit riziko násilí, 
ale jen velmi málo knih, které by byly tak přístupné a užitečné v každodenním životě.“

MICHEL ST-YVES, forenzní psycholog, Quebec
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„Mistrovský průvodce, který vám pomůže rozpoznat zhoubné a ohrožující nebezpečí 
ve svém okolí.“

LINDA KENNEY BADEN, Esq., advokátka v trestních řízeních,  
právní analytička různých televizních stanic

„Kniha pro všechny, kdo studují lidskou povahu, nebo pro každého, kdo chce být dobře 
vyzbrojen na setkání s cizími lidmi.“

HENRY C. LEE, PhD., zakladatel  
Institutu forenzních věd Henryho C. Leea

„Tato kniha je trefou do černého! Vřele ji doporučuji, protože v podstatě všichni jsme 
v mnoha případech oběťmi nebo potenciálními oběťmi nebezpečných osobností.“

SUSAN SEXTON, právní analytička  
a bývalá soudkyně 13. justičního obvodu, Florida
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předmluva 

Když můj dobrý přítel a kolega Joe Navarro dokončil první koncept této knihy, po-
žádal mě, zda bych udělal korekturu rukopisu a doplnil konstruktivní připomínky 
všude tam, kde to bude potřeba. Vzal jsem tedy knihu do ruky, začetl jsem se a už 
jsem ji nedokázal odložit. Nepochybně je to jedna z nejzajímavějších, neužitečněj-
ších a nejpřístupnějších knih, které jsem na toto téma četl. Ačkoliv se zkoumáním 
nebezpečných osobností zabývala celá řada vědeckých studií, Joe se vědomě rozhodl 
nezatěžovat knihu žargonem společenských věd ani podrobnými statistickými ana-
lýzami. Čtenáře však nenechá na pochybách, že všechny informace i závěry o ne-
bezpečných osobnostech vycházejí z jeho dlouholeté praxe zvláštního agenta FBI 
a specialisty na profilování pachatelů trestných činů.

Jedna z nejdůležitějších otázek, která mě při čtení knihy napadla, zní: „Komu by 
mohla být kniha prospěšná a zároveň pro něj byla zajímavá?“ Dospěl jsem k jedno-
značnému závěru: každému. Každý z nás se v určitém období života nepochybně 
setká s jedním či více typy nebezpečných osobností. Někdy půjde o rodinné pří-
slušníky, intimní partnery nebo nastávající manžele či manželky, důvěrné přátele či 
známé, spolupracovníky či obchodní partnery. Jindy to budou úplně neznámí lidé.

V tomto ohledu je kniha velmi cenná, protože čtenářům pomůže pochopit, že při 
kontaktu s nebezpečnými osobnostmi, dokonce i jen příležitostném, jim hrozí znač-
né riziko, že se stanou oběťmi. Tito nebezpeční jedinci mají tak pokřivený charakter 
a jsou tak bezcitní, že v nás dokážou vyvolat dojem, že za příkoří, které nám působí, 
si můžeme sami, zatímco oni neprojevují ani nejmenší snahu své škodlivé chování 
napravit nebo změnit. 

Bude-li čtenář číst pozorně, splní kniha celou řadu důležitých cílů. Za prvé, po-
může čtenáři naučit se rozpoznat nebezpečné osobnosti a zabránit jim, aby mu vstu-
povaly do života. Za druhé, poskytne čtenáři konkrétní rady, jak s těmito jedinci jed-
nat co nejúčinněji, pokud je kontakt s nimi nevyhnutelný. Třetí cíl je nejdůležitější: 
bude-li se čtenář řídit varováními uvedenými v této knize, může zachránit lidský 
život nebo přinejmenším předejít závažné újmě, a to psychické, fyzické i finanční.

Jako bývalý detektiv z oddělení vražd a stále aktivní kriminolog bývám osob-
ně svědkem spouště, jakou po sobě zanechávají nebezpečné osobnosti v životech 

+
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nevinných a často nic netušících obětí. Vraždí, znásilňují, napadají, okrádají, šika-
nují a využívají každého, kdo se dostane do sféry jejich vlivu a ovládání. Jsou to sku-
tečně rafinovaní a manipulativní oportunisté. Na základě mnohaletých zkušeností 
v oblasti prosazování práva i svého rozsáhlého kriminologického výzkumu mohu 
s jistotou říci, že i ve vašem životě nebo v životě někoho z vašich blízkých se jed-
nou objeví člověk s nebezpečnou osobností. Ostražitost je sice velmi prospěšná, ale 
optimální bezpečnost nám zajistí jedině kombinace ostražitosti a správných infor-
mací. S jistotou mohu říci, že kniha Joea Navarra vám v tomto ohledu velmi dobře 
poslouží.

Dr. Leonard Territo
čestný profesor trestního práva, Univerzita v Saint Leu, Florida

emeritní profesor katedry kriminologie, Jihofloridská univerzita, Tampa
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Úvod

proč jsem napsal  
tuto knihu  

a jak ji používat

Dne 27. června 1975 zmizela v areálu jinak velmi bezpečného univerzitního kam-
pusu mladá žena jménem Susan „Sue“ Curtisová. Bylo jí patnáct let a účastnila se 
konference na Univerzitě Brighama Younga ve městě Provo v Utahu, kde jsem slou-
žil jako začínající policista.

Vedl jsem počáteční fázi vyšetřování jejího zmizení. Snažili jsme se najít jakékoliv 
stopy, a proto jsme vyslýchali přátele a příbuzné dívky, přičemž jsme zjistili, že ji 
viděli naposledy, když odešla do svého pokoje vyčistit si nová rovnátka. Když jsem 
ale dívčin pokoj prohledával, zubní kartáček byl suchý. Do pokoje vůbec nedorazila.

Částečně jsme vysledovali její pohyb před zmizením (použila stravenku na oběd), 
ale další důkazy byly velmi omezené. Mimo jiné i proto, že v té době ještě nebyly 
kamery na univerzitní půdě běžné a že neexistovaly mobilní telefony, díky nimž 
můžeme být dnes stále ve spojení.

Mluvili jsme s rodinou dívky. Stále si pamatuji, jak hlubokou bolest a jaké zoufal-
ství její nejbližší prožívali. Trauma bylo devastující a nesmírně hluboké.

Sue se nikdy nenašla a nakonec jsme vyčerpali všechny smysluplné stopy, které 
by nás dovedly k vyřešení případu. Avšak záhada jejího zmizení mě vždy tížila, ne-
boť v ten osudný večer jsem byl ve službě, měl jsem hlídku v kampusu a cítil jsem, 
že mám na události určitý podíl odpovědnosti. Nechal jsem si u sebe kopii složky 
případu, v níž byla velká fotografie Susan, a dokonce i několik let od jejího zmizení 
jsem bedlivě sledoval davy lidí v naději, že zahlédnu obličej, který by se jí alespoň 
vzdáleně podobal. Složku s případem jsem si ponechal také proto, aby mi připomí-
nala, jak jsem selhal, když jsem tuto nevinnou duši nedokázal ochránit.

Roky ubíhaly, já jsem povýšil a stal se agentem FBI. Jednoho dne mi zavolal vy-
šetřovatel ze Salt Lake City. „Mám tu něco, co byste měl vědět,“ oznámil mi. „Sue 
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Curtisovou jsme nikdy nenašli. Ale už víme, kdo ji unesl.“ Pokračoval dál a řekl mi, 
že onoho večera objížděl kampus pohledný mladý muž ve volkswagenu a vyhlížel si 
oběť. Po letech se konečně přiznal, že Sue Curtisovou unesl a zavraždil. Jmenoval se 
Theodore „Ted“ Bundy a přiznal se k vraždám pětatřiceti mladých žen ve čtyřech 
státech.

Když si vzpomenu na tu dívku s mandlovýma očima a dlouhými vlasy, stále mě 
zaplavují tíživé pocity. Na její fotku jsem se díval každý den, pročítal jsem její deník, 
zkoumal jsem pachové stopy na jejím oblečení, abych zjistil, kde se mohla pohybo-
vat. Zkoumal jsem, zda byly její boty vlhké nebo špinavé, v zoufalé snaze zjistit něco 
o jejím pohybu. Je velmi pravděpodobné, že jsem jejího vraha ten večer viděl pro-
jíždět kampusem. Normálně bych jeho auto důkladně zkontroloval, protože nejspíš 
nemělo nálepku studenta univerzity či některé fakulty, jenže zrovna v ten den byla 
v areálu spousta návštěvníků konference, takže nálepku nemělo mnoho aut. Nikdo 
nezaznamenal ani nenahlásil žádný trestný čin. Byl to úplně obyčejný den, jako kaž-
dý jiný, až na to, že v areálu se objevila nebezpečná osobnost: predátor a sériový vrah, 
který později zabíjel ještě mnohokrát.

Areál Univerzity Brighama Younga patří k nejbezpečnějším v zemi, a přesto zde 
došlo k únosu a vyhasl lidský život. Jak se to mohlo stát a kdo mohl něco takového 
udělat? Z pomyšlení, že jediný člověk dokáže tolik ublížit nejen obětem, ale i je-
jich blízkým, mi běhal mráz po zádech. Bylo mi pouhých dvaadvacet let, pracoval 
jsem jako uniformovaný policista a tehdy jsem poprvé skutečně pochopil, že na této 
planetě žijí nebezpečné osobnosti a že kvůli nim nebudeme nikdy zcela v bezpečí. 
Hrozím se pomyšlení, co si osudného večera musela uvědomit Sue Curtisová, teprve 
patnáctiletá dívka, když se těsně před smrtí ocitla sama ve společnosti predátora.

Jsem přesvědčen, že právě tato událost mě o několik let později přivedla ke službě 
u FBI. Zpočátku jsem působil jako specialista na profilování pachatelů v divizi FBI 
v Tampě a později jsem spolupracoval na programu behaviorální analýzy Divize 
národní bezpečnosti FBI. Snahu pochopit kriminální a abnormální chování jsem 
vnímal jako svou povinnost a tomuto cíli jsem zasvětil i celou svou profesní dráhu 
u FBI. Sue Curtisová zmizela, když jsem měl hlídku. Těmito mými slovy začínala 
zpráva o vyšetřování. Tato tragická událost ve mně podněcovala nezdolnou touhu 
hledat odpovědi u lidí, kteří o kriminálním chování vědí nejvíc: u samotných zlo-
činců a jejich obětí.

Na základě zkušeností s pachateli trestných činů, jež jsem nasbíral za více než čtyři 
desítky let, jsem vypozoroval, že určité osobnostní typy ubližují lidem nejvíce. Opa-
kovaně páchají trestnou činnost, mají na svědomí týrání a trápení druhých, finanční 
ztráty i ztráty na životech. Má kniha je právě o těchto nebezpečných osobnostech, 


