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jak  to  się  wszystko  zaczęł o

Scenariusz  napisany  dla  Zeiss

Nie  ze  mną!

po  wł ączeniu  kiedy  ja
Wł aś ciwie  wszystko  jest  już   krótkie

ich  pomysł y  pod  względem  tytuł u,  okł adki  i  zdania  –  nawet  jeś li  są  cał kowicie  
bł ędne  i  w  najgorszym  przypadku  sabotują  jego  wieloletnią  pracę.

okazał   ł askę  publikacji  w  druku.  Poddaje  się

O  tak:

Zwykle  autor  dziękuje  tym  alfom  z  branż y  literackiej,  którzy:

wydrukowane  tutaj,  oczywiś cie  
anonimowo.

tego  rękopisu.  Niektóre  z  ich  opinii  są
geny,  scenariusze,  filmy  i

Duż e  planetarium  w  Prenzlbergu.

w  ostatnich  dziesięcioleciach  w  
realizacji  ekspozycji  muzealnych

Serdecznie  im  dziękuję
pomocne  duchy  w
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1997

Cztery  lata  badań  w  Bibliotece  Państwowej  na  Potsdamer  Platz.  Korespondencja
z  archiwami  i  historykami  w  cał ej  Europie.  Wizyty  w  archiwach  muzealnych,  zapytania  o  
prawa  do  wizerunku  i  wypoż yczanie  cennych  eksponatów.  Praca  nad  katalogiem  wystawy  
we  współ pracy  z  najwyż szej  klasy  profesorami  uniwersyteckimi  w  Niemczech  i
Za  granicą.  Intrygi  oficjalnych  koś cioł ów,  które  nie  chciał y  tolerować   przesądnych  
wierzeń  w  gwiazdy.
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Procesy,  których  uż ywam,  aby  chronić   moje  dzieci  przed  wykorzystywaniem  seksualnym

Przejął   intrygę  zachodni  katolik.  A

wysoka  cena,  którą  muszę  zapł acić   za  publikację  wystawy  i  katalogu.
Drukowany  jest  aktualny  katalog  wystawy,  a  wystawa  otwiera  się  o  czasie.  A

jego  lojalnoś ć   kosztował a  go  biuro.

ż e  zazdroś cił em  uznania.  
Dyrektor,  proboszcz  ewangelicki  
z  Wittenbergi,

Mimo  wszystko:  nauka

zazdrosna  ż ona,

muszę  zen.  Przeprowadził em  się  
do  naszej  farmy  w  Havelland.

Dyrektor  muzeum,  który  był   

zaangaż owany  w  projekt,  pochwalił   mnie.

chronił   troje  maluchów  przed  
ż onatym  pederastem

w  następnych  latach  bym

poszukiwany,  trwał   przez  dziesięciolecia.  Moja  najstarsza  cał kowicie  chroniona  przez  matkę

najlepsza  dzielnica  mieszkaniowa  
i  dzieci.  W  sprawach  sądowych

zapł acił a  ż yciem,  zmarł a  na  raka  ż oł ądka  w  wieku  27  lat.

Aktualizacja  oprogramowania  
Astro  z  Danii  był a  czasochł onna

debugowanie  Wydawca  mojego  
podręcznika  zbankrutował .  Ex  
zbiera  240  metrów  kwadratowych  
zaoszczędzonych  dotacji  na  koszty  druku
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1998

Artysta  po  zjednoczeniu  Berlina

Dyrektor  Friedrichstadtpalast  zabrał   mnie  za  kulisy  

wielkiego  Astro  Revue  »Gwiazdy«.  Wpuszczono  mnie  do  

foyer  teatru

przyjaciel  pisarza.

Basen,  podniesiony  za  pomocą  podnoś nika,  w  którym  

tancerze  poruszali  się  jak  syreny.W  powieś ci  umieś cił em  
te  sceny  w

Dziki  muzyk  z

mój  podręcznik,  który  ukazał   się  w  tym  
roku,  przez  Soft

ware  kompilacje  prac  astrologicznych  
autorstwa  Szwajcara

Świetna  inspiracja,  zwł aszcza  balet  wodny  na  znaku  

zodiaku  Ryby  w  olbrzymu

Sfinansował em  druk

skonfigurował em  komputer  z  horoskopem  i  
oczywiś cie  dostał em  darmowe  bilety  na  przedstawienie.

Semperoper  przeniósł   się  na  przeł omie  2019/2020  
roku.  Szanowni  czytelnicy  wiedzą  teraz,  ż e  istnieje  
prawdziwy  wzór  do  naś ladowania  dla  tej  sceny.

scena  przeniosł a  się  do  mojego  
domku  Havelland.
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Wydawca  Clemens  Zerling  udostępnił   mi  redaktora  do  mojej  wł asnej  książ ki  specjalistycznej.
Sam  tworzę  szablony  wydruku  do  lekkiego  skł adu,  zgarniał em  pieniądze  dla  drukarki  i  był em  
tam,  gdy  mieszał em  kolory  okł adek.
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Na  otwarciu  wystawy  pojawił   się  dziwak,  pochodzący  z

Moja  ówczesna  dziewczyna,  tancerka,  wyszł a  w  poś piechu  po  tym,  jak  trafił a  do  druku

Scena  artysty  w  Monachium,  naznaczona  bardzo  cięż kim  astromackiem.  Na

wiejska  posiadł oś ć   Havelska.  W  tym  celu  zapowiedziano  nową  wystawę  muzealną.
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umieszczony.

Wyjeż dż am  do  Szkoł y  Scenariuszowej  Henry'ego  Nannena  w  Berlinie.

Tak  poza  tym:

Film  kostiumowy

uł oż ył   skrypt  kupuje

Tommy  jestem  na  nogach

nie  producent,  powiedział

na  zawsze  wdzięczny  za  jego

Moje  streszczenie  ›Star  
Magic‹  ma  tylko  drobne

ty.

Kopnięcia  na  wystawie

odniesienia  historyczne

otwarcie  pł uc.

Był oby  dobrze  bez  niego

jako  współ czesna  ezoteryka

nigdy  film  fabularny

Pchł a,  którą  wł oż ył   mi  do  ucha,  przecierpiał am  solidny  miesiąc.  Wtedy  zrobił

thriller  polityczny

rozwinięty!
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1999

Na  przeł omie  tysiącleci  kwitł a  astrologia  i  tym  podobne,  zarówno  w  literaturze,  jak  iw  
filmie.  Ponadto  wprowadzenie  euro  stanowił o  polityczny  punkt  zwrotny.  Idealne  warunki  
wstępne  dla  astrologicznego  filmu  spiskowego  o  euro,  ale  Filmboard  i  szkoł y  filmowe  
nie  są  zainteresowane  umieszczeniem  mojego  exposé  w  scenariuszu  i  jego  produkcją.

Sprzedam  wiejski  dom  Havel  (z  największym  pionowym  zegarem  sł onecznym  w  
Brandenburgii,  na  który  tak  dumnie  wskazuje  moja  najstarsza  córeczka  Heide-Leocardia),  
wrócił em  do  Berlina,  przez  dziewięć   miesięcy  uczęszczał em  do  szkoł y  scenariuszowej  
Wolfganga  Pfeiffera .
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Niezależ na  produkcja  
uzbrojona

Spiskowa  opowieś ć   o  euro  we  współ czesnym  Berlinie.  bohaterowie
są  Chiron,  który  opuś cił   Prenzlberg,  i  Lilith,  urzędnicy  w  Ministerstwie  Gospodarki,  którzy  
przenieś li  się  do  nowej  stolicy.  Legendarny  scenarzysta  Wolfgang  Kohlhase  ze  swoim  kultowym  
filmem  ›Solo

być ,  poszedł em

Sł oneczny<.

jak  dwie  dekady

Miał em  trudnoś ci  z  antagonistami.  Chcę  zrobić   thriller  bez  zwykł ych  morderstw.  Skąd  ma  
pochodzić   napięcie?  Astrologia  sama  w  sobie  jest  a

wcześ niej,  z  powrotem  do

ocenzurowane  przez

suchy  zawód,  który  skupia  się  bardziej  na  odczuwaniu  niż   na  dział aniu.  Jak  znaleź ć   tu  producenta,  
skoro  wszystkie  filmy  są  współ finansowane  przez  państwo,  czyli

ś wiat  kina,

biurokraci  film

pracuje  w  niepeł nym  wymiarze  godzin  jako

Dziennikarz  filmowy,  
extra,  mał y  aktor.

instytucje  kredytowe?

A  na  trzecią  duż ą  wystawę  muzealną  wygrał em  duż ą  galerię  rzeź b  w  Pał acu  Charlottenburg.  
Tym  razem  chodził o  o  historię  astrologii  w  staroż ytnym  Babilonie,  Grecji  i  staroż ytnym  Rzymie.

Druga  wersja  ›Star  Magic‹  był a  pozbawiona  historycznego  balastu.  Jeden

Jeś li  to  konieczne,  na
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2000

nowatorskie  wykorzystanie.

w  Prenzlberg-Kellern  –  jestem  naprawdę  kiepski
Klarnecista  –  poznaj  genialnego  malarza  Lorenzo  Gori.  
Jego  rysunki  do  mojego  projektu  ś cież ki  planetarnej  w  
Poczdamie,  który  nigdy  nie  doszedł   do  skutku,  towarzyszą  
mi  od  tego  czasu,  odnalezione  dopiero  w  ciągu  dwóch  dekad

W  tym  czasie  uczył em  się  w  nocy  na  free  jazzie
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ten  jako  darmowy  spin

pł ótno  hańba,

którego  uż ywam  musical

zwykle  bez  znaczenia  na  arenie  
międzynarodowej.

dziewczyny,  wszędzie  in

autor  książ ki  z  dobrym

Niemcy  do  producentów

Scenariusz  na  forum  publicznym

Z  pewnoś cią  nie  chciał em  tworzyć   kultowej  mieszanki  New  Age.  The

dał ,  ostatecznie  nieudany.

Prawny  lub  prywatny

Jeś li  chodzi  o  wiarę  w  gwiazdy,  celowo  trzymał em  fabuł ę  niewyraź ną,  nie  chciał em  niszowej  produkcji.  

Praca  przy  niemiecko-austriackiej  produkcji  telewizyjnej

Denburg  zaoferował   mi  bezpł atną  
edycję  scenariusza.

Filmboard  Berlin-Bran

mogę  wylądować ,  musiał em

o  astrologii  i  chrześ cijaństwie  tamten  rok  pokazał   mi,  ż e  nadawca

Odmówił em,  nie  chciał em

do  usuwania  makijaż u.  i  to  wszystko
co  cenzorzy  filmu?

ż e  mój  scenariusz  jest  gotowy  na  TV

wtedy  instytucje  roszczenia

jest  wyprasowana  na  gł adko.  mar,

Inne  wersje  scenariusza,

ostatecznie  cenzurowane  w  
produkcjach  filmowych,  jest  na

Astrolog
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Więcej  o  tym  dowiaduję  się  na  konferencji  Great  Eclipse  
Towarzystwa  Astrologicznego  Wielkiej  Brytanii

wtedy  dla  niezależ nych  produkcji  z  niewielkim  budż etem.  Mieszał em  się  z  nimi

Black  moon,  walijski  filmowiec  docenia  mój  projekt  filmowy.

zaprosił   mnie  do  Irlandii  na  swoje  buddyjskie  rekolekcje.

Berlińska  scena  off-filmowa,  nawiązane  kontakty.  I  przez  tego  dziwacznego  mił oś nika  Astro,  
który  odwiedził   moją  wystawę  w  Muzeum  Fausta,  przyszli  do  mnie  aktorzy  z  Monachium  i  
Frankfurtu  nad  Menem,  którym  spodobał   się  mój  projekt

Astroenergetyk  urodzony  w  Görlitz,  wychowany  w  
Berlinie,  syn  nauczyciela  baletu,  zaprasza

finansuj  tylko  to,  co  ostatecznie  jest  dobre  i  odpowiednie  dla  koś cioł a.  chciał em  jednego
Thriller  w  amerykańskim  stylu,  dziwny  i  ironiczny.

Scenariusz  wsparcia,  wykazał   chęć   do  niskobudż etowej  sesji  zdjęciowej.
Seminarium  brytyjskiego  agenta  scenariuszowego  w  Berlinie.  Zrezygnował em  z  leczenia.  

Rozumiał   historię,  dostrzegł   potencjał .  Odwiedził em  w  Londynie.  Zrobił

Od  teraz  w  czasie  teraź niejszym,  bo  będzie  ekscytująco:

Był y  pierwsze  festiwale  filmowe,  które  umoż liwiał y  produkcje  cyfrowe.  Wielka  szansa

W  poszukiwaniu  archetypu  Lilith  w  scenariuszu  wybieram  się  na  obóz  astrodramatowy  w  
Grecji.  W  Thassos  na  plaż y  Odyseusz  syrena  z  Wiednia  ł amie  mi  serce.

odwagę,  aby  sam  nakręcić   film,  jeś li  to  konieczne.

2001

Astrolog

Geneza  powieś ci  –  2000  –  Strona  13  z  69

Machine Translated by Google



do  duż ego

Teatr  Dessau.  Poprzez  tancerkę  baletową  z  Berlina  Wschodniego,  która  uczęszczał a  na  
mój  tajny  kurs  astrologii  w  latach  80.,  kontakt  z  choreografem,  który

biznes  medialny

Drezno  pracuje  nad  nowym  spektaklem  Saksońskiego  Baletu  Planetarnego.
Wiedeńska  aktorka  z  mił oś cią  do  gwiazd  asystował a  mi,  gdy  był am  w

czy  jest  bardzo  
niewiele  
moż liwoś ci

Berlińska  szkoł a  tantry  organizuje  seminarium  astrodramy.  W  efekcie  powstał   mój  
pierwszy  niezależ ny  film  krótkometraż owy,  absolutnie  bezbudż etowa  produkcja  -  z  
naprawdę  entuzjastycznym  zespoł em.

opł acalny

bardzo  kosztowny  kurs  przekwalifikowujący  na  montaż ystę  dź więku  i  wideo.

Poza  tym  nadal  pracuję  jako  fizjoterapeuta,  wył ącznie  z  klientami  prywatnymi.  
Upadek  na  menisku  nadgarstka  to  zarówno  koniec,  jak  i  początek.  Miesiące  badań  
klinicznych.  Wtedy  stowarzyszenie  zawodowe  pł aci

Marketing.

Wciąż   poszukuje  producentów  do  scenariusza,  takż e  od  astrologów  z  Monachium  
i  Kolonii,  którzy  pracują  w  telewizji.  Waham  się,  projekt  w  razie  potrzeby

produkować   
się.  Oh-

MDR  zaprasza  mnie  na  próbę  generalną  Saxon  Planet  Ballet

brak  kontaktu
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2002

Pierwszy  szkic  powieś ci  na  podstawie  scenariusza.  Czytelnik  testowy  w  Lipsku
inspiruje  mnie  do  ultima  ratio:  Czy  powinienem  robić   wszystkie  moje  rzeczy  przy  produkcji  filmowej?

Czwarty  szkic  scenariusza.  Napisane  z  perspektywy  Lilith.  Temat  nękania  jest  na  pierwszym  planie,  
ale  pod  koniec  przechodzi  w  zrelaksowaną  radoś ć .  Astrologia  jest  raczej  przypadkowa.  Wiele  osób  
pomaga  mi  w  tworzeniu  scenariusza,  a  jeszcze  więcej  namawia,  ż ebym  wreszcie  sam  nakręcił   film.

Wyrzucając  pieniądze  w  bł oto,  jako  zuboż ał y  pisarz  przeprowadzam  się  do  Niemiec  Wschodnich,  

gdzie  ż ycie  moż e  być   dobre.
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Ale  jest  podekscytowany

Mój  film  krótkometraż owy  Yogini  jest  uzupeł niany  przez  maniaków  filmowych  z  zewnątrz.  

Premiera  w  kinie  offowym.  Ludzie  są  podekscytowani.  kultowy  status.  Pierwsza  nagroda  na  fińskim  

festiwalu  Blue  Herring  Award.

Jesteś   w  cyfrowej  szkole  filmowej

ż e  mam  sztukę  i  astrologię

wkurzony,  bo  widział em  plakat  filmowy

zjednoczyć ,  jest  patronem  saskiej  
Hofthea

odł oż ył   sł uchawkę.  Zazdroś ć   

prowadzącego  kurs.  Muszę  iś ć ,  ale  
mogę  przejś ć   do  oddział u  w  Austrii.

ter.  Planety  grane  są  tam  w  historycznych  
kostiumach

zatrzymać   się  w  Dreź nie.  Rozmowa  z  

Rolfem  Hoppe,  którego  ja

W  tranzycie  między

powtórz  te  trzysta  temu

rola  podsekretarza  stanu

premiera  w  Saksonii.  Szafka  do  

grawerowania  miedzi

tärs  w  magicznej  ofercie  gwiazd.

Cyfrowa  szkoł a  filmowa  w  Berlinie  ma  dobry  początek.  Jestem  prawie  jedynym,  który  na  poważ nie  
robi  wł asne  filmy.  Większoś ć   uczniów  nie  jest  zmotywowana  i  uż ywa  szkolnej  sieci  komputerowej  
do  strzelanek  z  perspektywy  pierwszej  osoby.

Ostatecznie  nic  z  tego  nie  wynika.
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zacznij  strzelać .

W  Wiedniu  wyrzucił a  mnie  syrena  Thassos.  Pani,  która  wierzy  w  gwiazdy,  przyznał a  notasyl.  
Aby  uzyskać   pozytywne  wibracje,  spędzał a  noce  na  majsterkowaniu  przy  kolaż u  magicznych  
gwiazd.  Tamtejsza  szkoł a  filmowa  zwolnił a  mnie  po  dwóch  miesiącach.  I
następnie  udał   się  na  Wiedeński  Festiwal  Filmowy.  Sł awnym  goś ciem  był   reż yser  z  NRD.  
Jedynym  wymogiem  jego  improwizowanego  filmu  zespoł owego  jest  astrolog  radiowy  in
Frankfurt  nad  Odrą,  powiedział .  Powiedział em  dobremu  czł owiekowi,  ż e  tam  jestem

Zdjęcia  trwał y  ponad  rok,  to  był   chyba  najlepszy  czas  w  moim  ż yciu

był   pierwszym  astrologiem  po  zjednoczeniu  i  zaproponował   mu  mój  scenariusz.  najwyż szy  czas

ż ycie.  Prawie  miał em  atak  serca.  Kręciliś my  w  Berlinie,  Frankfurcie  i

Po  powrocie  do  Berlina  znalazł em  miejsce  w  nowej  cyfrowej  szkole  filmowej.
rozpocząć   wł asny  film.

Monachium,  przeważ nie  ›hit't  run‹  bez  pozwolenia,  miał o  jacht,  którym  popł ynęliś my

Yahoo  International  zatrudnił o  mnie  jako  ś redniowiecznego  astrologa.  Impreza  gotycka,  w

Szprewa  przed  Reichstagiem  w  sektorze  bezpieczeństwa,  który  w  dzisiejszych  czasach  absolutnie
jest  niemoż liwe,  astrologiczny  męski  zegarek  na  rękę  kosztuje  dziesiątki  tysięcy  euro,  jeden

kiedy  bardzo  podchmielona  kobieta  zapytał a  mnie,  czy  mogę  zinterpretować   jej  horoskop.  ten

nowiutkie  luksusowe  samochody,  dyplomatyczny  apartament  hotelowy,  sklep  z  ceramiką  i

przedstawia  wspaniał e  książ ki  z  obrazkami,  które  stworzył   August  Mocny,  wraz  z  niesamowicie  
wspaniał ymi  kostiumami  boga  planety  i  ceremonialnymi  rydwanami.

Lady  zarządzał a  dawnym  ministerstwem  pocztowym  NRD.  Z  lokalizacją  moż e

Pchli  targ,  gdzie  przed  ukrytymi  kamerami  rozbijał y  się  wszystkie  kubki  z  zodiakiem  bez  ż adnych  
barier,  pozwoleń,  pł atnych  dodatków  czy  czegokolwiek  innego.  Mogliś my  nawet  sfilmować   w  
samolocie  za  darmo.

2003
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z  wł asnymi  nowymi  
kompozycjami,

genialni  asystenci  
produkcji  i  wszyscy

Ponadto  każ dy  
aktor,

W  każ dym  razie  do  Berlina.

Catering,  wizaż yś ci,  
realizatorzy  dź więku,  muzycy  
filmowi

książ ka  moż e  być   
regulowana.  Lokalizacje  spadł y

z  dobrymi  pędami  –  in

z  dala.

technik  oś wietlenia,  pomocnik  scenografii,

musiał em  strzelać

Mnóstwo  romansów,  
rodzaj  standardu?

pomoc  techniczna,

są  
też   bardzo  dobrzy,  
pracujący  na  zasadzie  

rezerwy,  duż o  
kamerzystów,  fotografów,  
plakacistów,

Znowu  i  znowu
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mił o  spędzić   czas,  nawet  
jeś li  film  nigdy  finansowo

Twoje  role  będą

Przyjaciele.  To  był o

rozdzielony.  Zostaliś my

Zajęcia  teatralne  nie  był y  już   

dostępne.

Dni  filmowania  za  tobą  stał y  się  
lukratywne

praca.  nasze  sposoby

Aktorzy,  cał kiem  sporo

pieniądze  zakończył y  sesję

dobrze  zapł acić .

Inni  się  otworzyli.

Zuż ycie  sił y

póź niej  z  synchronizacją  filmów  
w  Görlitz

ja  jacyś   aktorzy

Z  ogromnym

odniesie  sukces  –  wtedy  to  czuł em

prawdziwa  wygrana.

piękny.  Przynajmniej  mógł by

przepisane,  wymyś lone  nowe,  

na  przykł ad

›siostra  bliź niaczka‹,
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2004

Stanie  się  tak,  ponieważ   historia  utknęł a,  a  scenariusz  wymaga  ulepszenia.  Z

napisać   scenariusz.  Potem  został em  zmuszony  do  roli  producenta  i  reż ysera.  Teraz  edycja  
dź więku  i  obrazu  zależ y  ode  mnie.

Berlin  jest  biedny,  ale  seksowny.  Jeś li  chcesz  dostać   pł atną  pracę  w  przemyś le  filmowym,  
musisz  przynieś ć   ze  sobą  w  posagu  listę  kontaktów  z  klientami  wypł acalnymi.  Mam  ich

Wiele  lat  wcześ niej  napisał   o  tym  

w  moim  katalogu  wystawy  historycznej  
astronom  z  Poczdamu.  Miasto  zegarów  

sł onecznych,  sł ynna  Arachne  przy  
Radzie  Aptekarskiej.  najbardziej  znany

profesjonalny  montaż ysta,  który  miał   wyciąć   film,  wypadł   mu  z  okna

Burmistrz  astrolog  imieniem  Scultetus.  
był   znany  z  tego

Nie.  nie  więcej  pieniędzy.  Sprzedam  pianino.  Potem  samochód.

fakt,  ż e  w  Görlitz  mieszkał   

najsł ynniejszy  niemiecki  astrolog.  Twój  
film  ›Zapisany  jest  w  gwiazdach

napisane‹  podbił y  ekrany  kin  w  1926  
roku.

szkoł a  wideo  i  leż y  w  grobie.  Jeszcze  dwaj  noż e  się  poddają.  Materiał   dź więkowy

Przeprowadził em  się  do  najbardziej  wysuniętego  na  wschód  miasta  Niemiec,  ustabilizował em  
się  finansowo,  przetł umaczył em  amerykańskie  scenariusze  na  rosyjskie  bajki  i  dubbingował em  
je  z  amatorskimi  aktorami  z  mł odzież owego  teatru  Apollo.  Poszukiwali  edytora  wideo  w  
miejscu,  które  był o  dla  mnie  zupeł nie  nieznane,  zwanym  Görlitz.

jest  gł oś ny  i  musi  zostać   ponownie  zsynchronizowany.  Wł aś ciwie  to  wszystko,  czego  chciał em
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2005

Dubbing  w  języku  obcym.  Następnego  dnia  zobaczył em  tego  Anglika  w  knajpie  w  
Zgorzelcu.  Piosenkarka  uliczna.  Mówił em  z  nim.  Odpowiedział :  „Dlaczego  nie?”  As

Moż liwoś ci.  Ponieważ   wciąż   był em  zajęty  postprodukcją  filmu,  ta  wersja  był a  raczej  
obowiązkowym  ć wiczeniem.  Pisarz  literatury  faktu  w  Monachium  przeczytał

Angielska  wersja  scenariusza  był a  nadal  dostępna.  Pewnej  nocy  zastanawiał em  się

z  powrotem  do  moich  starych  aktorów.  Zlecił em  im  synchronizację  bajkowego  filmu  za  
poś rednictwem  firmy  Görlitz,  a  kiedy  już   tam  byli,  ponownie  wypowiadali  do  mikrofonu  
wł asne  teksty  filmowe.

o  Chironie,  gł ównym  męskim  bohaterze,  przedstawił   go  jako  marzyciela  z  niemal  mediumistycznym
opracować   powieś ć   na  podstawie  aktualnej  wersji  scenariusza.  skoncentrował em  się

Matka  pracuje  przy  produkcji  filmów  fabularnych  DEFA.  Miał   niesamowite  poczucie  
suspensu,  scen  i  cięć .  Do  post-synchronizacji  sięgnął em

Druga  wersja  powieś ci  ›Projekt  Dwunastu  Gwiazd‹.  Kolejna  próba  z

Zespół   z  NRD  już   jako  dziecko  brał   udział   w  filmowaniu  w  Görlitz.  bok
pojawił   się  stół   do  krojenia.  Jeden  z  moich  muzyków  filmowych,  dawniej  w  legendarnym

po  drugiej  stronie  rzeki  wypowiedział   sł owa  –  i  
stał   się  szczęś liwy.

Film:  W  tym  roku  był o  jeszcze  sześ ć   szkiców  scenariuszy,  które…

Dopracowywał   teksty  z  native  speakerami  i  
organizował   dodatkowych  mówców,  w  tym  
Polaków.  W  Zgorzelcu  rozeszł a  się  wieś ć .  To  nastąpił o

mógł by.

polskie  tł umaczenie  scenariusza.  I  mnóstwo  
kontaktów  ze  wspaniał ymi  ludź mi  na

przeciw.  Mój  styl  był   bardzo  emocjonalny.  Ale  nie  inspirował ,  nie  unosił   ludzi.  To
okazał o  się,  ż e  nie  napiszę  ciekawej  książ ki  bezpoś rednio  z  filmu
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finalnie  ukończonego  filmu  
»AstroEuros«.

Teraz  pozwolono  mi  robić   drogi  

dubbing  z  Berlina

językowa  wersja  DVD

Uż ył em  trójki

na  ignorancji.  W  sumie,

pierwszy  raz  natknął em  się  w  Görlitz

firma  się.  Ugoda  sądowa

Moja  sł aboś ć   do  astrologii

Miasto  przegrał o  wyś cig  z  Essen  i  

cał ym  Zagł ębiem  Ruhry,  rzucił   

mnie

Tydzień  po
Europejska  Stolica  Kultury.

Wyjechał am  z  jesieni

Siedzenie.  Zrealizował em  
obraz  wideo  dla  aplikacji  jako

do  Warszawy,  dynamiczna

angaż ować   się.  Filmował am  też   

w  imieniu  teatru  i  towarzyszył am  

Filharmonii  z  kamerą

koncerty  w  Oberlau
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wymiana  listów

Chudy  starzec  musiał   opuś cić   NRD  

na  początku  lat  60.

W  pracy  zespoł owej  z  prawdziwym

wyemigrować   do  Polski,

mogł abym  być   profesjonalistką

nazwani  zepsuci  Brytyjczycy

wreszcie  oddychać   ponownie.

Pierwater  z  emerytowanym  oficerem  
wywiadu

Odważ ył em  się  na  nową  próbę

od  starego  komunisty

Siedziba  warszawskiego  Frontexu.

za  mój  projekt  książ ki,  zbadany  w

czasy.

Nadal  jestem  tym  jedynym

Cięż ko  pracował em

nowy  tekst,  w  poł owie  się  ze  mnie  ś miali

wierny  scenariuszowi.  Już

martwy  przez  wbudowane  dziwactwa.  
Gorączkowo  czekał em

miasto  mieszane,  kosmopolityczne,  wolne  od  prowincjonalnych  resentymentów.  W  studiu  Miniatur  

Filmowych  wypuś cili  wł aś nie  Syn  gwiazd,  animowaną  adaptację  opowiadania  Oscara  Wilde'a  The  Star  

Child.  Obecnie  tworzona  jest  seria  animacji.  Bohater:  astrolog.

Wymyś lam  jako  framer

reakcja  czytelnika  testu.
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lustrzane,  sprytne  i  
peł ne  szacunku.  Jak  
›Niemcy‹  stał   się  niemy

list,  który  przybył   z  Drezna  osiem  miesięcy  póź niej,  zwolnił   mnie  z
Agonia:

odniósł   się  do  Niemców  z  
polskiego  punktu  widzenia.

ten  stary  dż entelmen

milczenie  i

kiedyś   prezes

Wytrzymał a  granica

stowarzyszenie  uczące  się,  uzdrowił o  moje

Pismo  Saskie

mieszkaniec  moż e  
mieć   na  myś li.  Drezno

ból  serca.  Łatwo

z  drugiej  strony  są  
rozmowni  w  mił y  
sposób.

ś wietnie,  jak  mówi

ciąg  dalszy  literatury  oś więcimskiej.  Jego  werdykt  był   druzgocący,  był em  zdruzgotany.  Pierwszy

intencje  literackie
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2007

zwykł y  film  ver

Zarejestrowanie  filmu  na  niezależ ne  festiwale  na  cał ym  ś wiecie  zajęł o  cał y  rok,  mnóstwo  pieniędzy  i  

energii.  Najważ niejszym  wydarzeniem  był   udział   w  festiwalu  w  Anglii

oraz  dwie  nagrody  festiwalowe  z  USA,  ze  szczególnym  wyróż nieniem  dla  gwiazd  Los  Angeles  The  

Accolade.  Pochodzi  z  manufaktury,  która

stado.

takż e  Oscar

Czuję  się  silniejszy  niż

stawia.

kiedykolwiek,  ż e  ja  z  tym

Bez  wydatków.  Tak  jak  jeden

W  przeciwnym  razie:  z  wyjątkiem

Filmuj  tylko  uł amek

dekadę  wcześ niej  w

mógł   powiedzieć ,  co  jest  we  
mnie.

Ale  ja  tego  nienawidzę

historyczna  pł etwa  książ kowa

Myś li,  ryzykowny  projekt  

nowatorski

det  AstroEuros  brak

awansować
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w  latach  70-tych.  Łagodę  traumy  gwał tu,  które  przywiozł a  ze  sobą  –  teraz  w  latach  2000  –  ze  
starej  hipisowskiej  komuny  New  Age  w  Indiach.

języki  europejskie,  zagraj  ponownie  w  teatrze  letnim  na  Untermarkt  i  zgiń

Kiepska  praca  w  call  center  w  Görlitz  -  dla  dziewczyny  w  indyjskiej  sukience
tańczy,  siada  obok  mnie  i  otwiera  stronę  internetową  kosmicznego  miasta  ›Auroville‹.  
Przywoł uje  wspomnienia  z  podróż y  mojego  przyrodniego  brata,

Tł umaczę  scenariusze,  dubbinguję  filmy  animowane  na  róż ne

prawie  kiedy  moja  jogini  przenosi  się  do  Londynu  i  Goa.
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emerytowany  profesor  policji  z  prowincjonalnej  depresji.  Dostanie  mi  jednego

robić .

Odkł adam  tę  próbę  uwertur.  W  projekcie  
uniwersyteckim  dokonuję  korekty  i  
skł adu  poradnika  społ eczno-
edukacyjnego.  szczelnoś ć

Z  wahaniem  pracuję  nad  czwartą  
wersją  powieś ci,  rozwijam  literaturę,  nie  
odrywając  się  od  fabuł y  filmu.  Zasadniczo

Praca  jako  dziennikarz  wideo  jest  dla  artystów  z  Górnych  Łuż yc.

mał e  miasteczko  mnie  miaż dż y.

W  sylwestra  budzi  mnie  polska  
piosenkarka  karaoke.  ona  będzie

Dział ka  został a  opanowana  przez  
bież ące  wydarzenia.  Jest
tętniący  ż yciem  Berlin  po  zjednoczeniu

Przeprowadzam  się  do  Monachium,  do  lata  będę  prowadził   studio  wideo  off-teatru  
w  Kultfabrik  przy  Ostbahnhof.  Ż adnego  prowincjonalnego  smrodu,  który  przeszkadzał by  
mi  w  astromie.  Wręcz  przeciwnie:  szef  teatru  uwielbia  sztukę  gwiazd.  Aktorzy  prawie  
codziennie  dzwonią  do  mnie  ze  swoich  planetarnych  konstelacji.  Robię  duż o  dobrych  
filmów  castingowych.

jak  przez  następne  dwanaś cie  lat

Latem  to  koniec,  muszę  wracać   do  Görlitz.  Tam  mnie  zbawia

lata  90.  już   nie.  Po  miesiącu  próbuję  
pisać
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2009

Metoda,  która  z  pewnoś cią  jest  z  tego

Fundacja  Boscha.

Filmowanie  z  artystami

Oberlausitz  znów  pozwala  mi  się  pokazać

korzyś ć   fizyczna.  Jednak  to  nie  pomaga  w  ś lepym,  nowatorskim  projekcie

wierzyć ,  ż e  jestem  kreatywny

stanąć   na  nogi.

moż e  być   aktywny  –  nawet  jeś li  jest  tylko

Zwrócić

ś rodki  do  ż ycia  przynosi.  Trzy  miesiące  w  

Norymberdze  na  projektowanie  stron  internetowych

w

raz  za  mał o  pieniędzy  na

uczyć   się  od  podstaw.  Znajdujący  się  tam  

dom  literatury  oferuje  kursy  w

Gorlice  podąż a  za

kompleksowe  ponowne  

uruchomienie  wł asnej  
strony  internetowej  oraz

kreatywne  pisanie.  Jeden

z  Kunstverein,  z  
osadzeniem  wł asnych  

filmów,  uhonorowanych  
w  następnym  roku

gąbczasty,  pseudoezoteryczny

przez  Robertsów
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Recenzje  literatury  i  filmów

Stworzony  w  firmie  medialnej  Zittau

ja  w  katastrofalnych  warunkach  –

Wideo.  Czytam  tuzin  co  tydzień

ale  przynajmniej  –  duż o  filmowania.  
Najpierw  są  przyczepy  kinowe,  które  
trafiają  do  róż nych  regionalnych  
kanał ów  kablowych  w  cał ych  Niemczech.  
Następnie  są  cotygodniowe  filmy  z  horoskopami  dla

Książ ki,  przeglądaj  je  i  mów  tak

Niemieckie  i  polskie  kanał y  kablowe.

do  aparatu.  Na  Frankfurcie

›Stellarius‹  wypowiada  w  Görlitzer
Piszę  teksty  interpretacyjne.  jak

Mam  dla  siebie  targi  książ ki

kamerę,  jako  ›Madame  Stella‹  znajomą  ze  
Zgorzelca  w  Polsce

szef,  który  nie  lubi  czytać ,  kopia
Limitowana  edycja  bestsellerowej  Ballantine's:

Tł umaczenie.

Butelka  whisky  ukryta  pod  okł adką  
książ ki.

W  końcu  firma  Zittau  chce
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Latem  jadę  do  Drezna  na  studia

być   wysył ane  bezpł atnie  do  wszystkich  moż liwych  stacji  kablowych.  Ostatecznie  projekt  
nie  opł aci  się  firmie.  Zawsze  chodzę,  ś ciągam  tony  thrillerów

i  projektowanie  3D.  Technicznie  niezwykle  
skomplikowane  i  jak  dla  mnie  moż na  to  
zaimplementować   tylko  w  kilku  filmach.

Ale  wykorzystuję  czas  w  Dreź nie  na  przeczesywanie  miasta  w  celu  wznowienia  
mojego  nowatorskiego  projektu.  Kusi  mnie  praca  nad  Saxon  Planet  Games,  o  której  
wspomniał em  w  mojej  książ ce,  w  sposób  fikcyjny.

czysto,  takż e  jako  audiobooki.  Coaching  
emocjonalny  dla  nowego  projektu.  Cał oś ć

Ponadto  cotygodniowe  horoskopy  i  filmy  literackie  oraz  przeglądy  kin,

w  architekturze  software  forge
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Wersja  powieś ci  z  dwoma  nowymi  gł ównymi  bohaterami,  w  której  po  raz  pierwszy  czerpię  z  wł asnych  

doś wiadczeń.  Po  dwóch  miesiącach  przestaję,  ponieważ   mój  styl  opowiadania  jest  zbyt  wymuszony  i  

krytyczny.  Wycofuję  się  na  plebanię  dobrego  przyjaciela,  który  ł ączy  swoje  chrześ cijaństwo  z  astrologią,  

niedaleko  Lutherstadt  Wittenberg,  i  cał ą  osobistą  gorycz  spisuję  z  mojego  ciał a.  Wkrótce  potem  

rozpoczyna  pracę  wideo  dla  sł ynnego  psychologa  rodzinnego,  dokumentując  duż e  kongresy  w  Europie,  

Meksyku  i  Rosji.  To  dobra  inspiracja,  jeś li  chodzi  o  kulty  i  kulty  gwiazd.  W  końcu  zakończył em  współ pracę,  

ponieważ   jego  ezoteryczny  biznes  był   zbyt  zainteresowany  dalszym  rozwojem

Ken,  idź   dalej

pytanie,  jak  w  peł ni  przenieś ć   oryginalny  motyw  filmu  do  gatunku  kryminalnego

obracać   się

myś leć   o  tym
Potrzebuję  czasu,

Piąta  wersja  powieś ci  otrzymał a  tytuł   „Astrolog”.  Wszystko  się  odwrócił o

filmy  

przyrodnicze,  większa  
dokumentacja  kongresowa.
Wreszcie  szósty

być   moż e  wyczerpał o  mnie,  powinienem  zaryzykować   nowy  początek  z  zupeł nie  nowymi  postaciami.

nowatorskiego  projektu.

mał y  horoskop,  podgląd  
kinowy  i  lite

moż e  konwertować .  Po  pół   roku  niech  tak  będzie.  Dobry  przyjaciel,  autor  i  reż yser  teatralny  

zasugerował ,  aby  postacie  Lilith  i  Chiron
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Jak  tylko  będę  w  powieś ci

W  siódmej  wersji  powieś ci  nie  jestem  do  końca  pewien,  jak  dalece  powinienem  uwzględnić   wł asne  
doś wiadczenia.  Do  prac  związanych  z  oprogramowaniem  i  wideo  w  poł udniowych  Niemczech,  Austrii
bogaty  i  Szwajcaria

do  mojego  czasu  w  Berlinie,

Dostaję  duż o  inspiracji.  Istnieje  
ezoteryczny  le

Hamburg,  Brema  i

bendier,  nie  był o

Bonn,  staję  się  nostalgiczny  i  popadam  w  depresję  reaktywną.  Oczywiś cie  w  Görlitz  jest  kilku  starszych  

artystów,  którzy  są  tolerancyjni  i  rozumieją  moją  walkę  o  kreatywnoś ć .  Ale  nie  ma  tu  kręgu  pisarzy,  

którzy:

materializm  historyczny
poprzez  propagandę

moż e  nosić .  Rezygnuję  z  tej  próby.

zniszczone,  tak  jak  ma  to  

miejsce  w  był ym  bloku  wschodnim

Od  wczesnych  lat  80-tych  podróż ował em  do  prawie  wszystkich  miejsc,  które  pojawiają  się  w  powieś ci:

Stonehenge,  Carnac,  Puy  de  Dome  i  Callanish,  arte  e  astrologia  w  pół nocnych  Wł oszech,

moż na  poczuć .  Niestety,  gdy  
tylko  docieram  do  Görlitz,  

inspirujące  ś rodowisko  znika.  

Niektórzy  starsi  artyś ci,  którzy  są  
w

trzymał a  się  dobrze  w  czasach  
NRD,
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Umieć   pisać   i  skoncentrować   się

nieporęczne,  sł abo  udokumentowane,  

często  ulegające  awarii

Marienkirche,  legendarny  ś wiatowy  kongres  astrologii  w  Lucernie,  Zurychu  i

Autor  oprogramowania  Papyrus,  z

Praga,  planetarne  ś cież ki  w  cał ej  Europie,  miejsca  kultu  w  Grecji  od  2000  roku.

zorientował   mnie,  aby  znaleź ć   

strukturę.  O  tak,  tak  duż o

Cóż ,  od  2013  roku  okazjonalne  prace  wideo  przywiodł y  mnie  również   do  Hotelu  Europa,  na  

przykł ad  Irkucka,  który  znajduje  swoje  miejsce  w  książ ce.  Ciągle  się  robił am

I  prowincjonalny  Görlitz

nad  którym  pracuję  od  tego  czasu.  Z

Notatki,  poszukiwanie  i  czytanie  książ ek  o  pisaniu,  ale  bez  przekł adania  pióra  na  papier.

też   cholera,  tymczasem

filozoficzne  filmy  edukacyjne  i  skecze.  Ćwiczył am  przekazywanie  historii

Robił em  to  tylko  wtedy,  gdy  chodził o  o  scenariusze.  W  ciągu  następnych  trzech  lat  
zrealizował em  ł ącznie  162  w  Görlitz  ze  współ autorami,  aktorami  amatorami  i  pomocnikami

był o  tu  coraz  więcej

i  zł oż ona  treś ć   do

starsi  panowie,  którzy  ja
odwaga  i  ja

szersza  widownia.

trenowany.

Jeś li  chodzi  o  powieś ć ,  
wszystko  zostawił am  do  odkrycia

Wenusinsel  Tycho  Brahe,  astronomiczne  ś redniowieczne  zegary  te  w  Rostocku

Kupił em  ten  drogi?

Geneza  powieś ci  –  2013  –  Strona  35  z  69
Astrolog

Machine Translated by Google



zrobić   studentów  policji?  Jakoś ć

Traktat  o  pracach  sowieckiego  sekretarza  generalnego.  Na  początku  jęknął em

pod.  Co  jeś li  pójdę  do  Maxa?
Nigdy  nie  rezerwuj  z  wydawcą

Co  miesiąc  spotykał em  się  z  profesorem  policji,  który  uczęszczał   na  zajęcia  naukowe

Roboczy  tytuł   tego  tymczasowego  projektu  brzmiał   „Astrologia  Gorbaczowa”.  Stamtąd

amatorska  aktorka.  Bez  gatunku  

kryminał u  lub  thrillera  rozumiem  to

do  zagospodarowania  dział ki.

z  astrologicznie  zorientowanym

Koncentrowano  się  na  znalezieniu  sensownej  struktury,  gatunku  rynkowego,

Postój  po  kręceniu  w  Monachium.  burza  

mózgów

Saksońska  Szkoł a  Policji.

Wersja  marzycielskiego  studenta  filozofii.

pomysł ,  mówi.  Zadzwoń  do  emerytowanego  

profesora  policji.  OK!

astrologicznych  w  Europie.  Pojawiają  się  Scultetus  i  Evis,  w  tym  jest  Max

W  Görlitz  prowadzi  mnie  przez

tak  naprawdę  tylko  go  i  innych  napeł nił o  faktem,  ż e  jestem  cał kowicie  niezdolny  do  pisania  zabawnej  
powieś ci.

Potem  decyduję  się  na  ponowne  wykonanie  historycznych  festiwali  planet  drezdeńskich  z  1719  roku,  

w  ciągu  tygodnia.  To  w  poł ączeniu  z  wycieczką  do
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2014

Odnalazł em  się  dzięki  instrumentom  muzycznym

sześ ć   na  plaż y  i  skał y  do  medytacji  Vipassana.  

Śniadanie  w  kawiarni,  kolego

drzwi.  Ilekroć   utknął em

oczyś cił   ś cianę  i  zwizualizował   Struk

wędzone  zioł o  do  póź nej  nocy.  Kiedy  zasnęli,  

wstał em  i  napisał em.  Na  okoł o

Hipisowska  wyspa  Gomera.  Moi  starzy  koledzy  od  

alkoholu  i  trawki  z  Berlina  pili  i

Posprzątał am  na  Peterstrasse  w  Görlitz

Na  przeł omie  roku  do  Valle  Gran  Rey

tutaj  —  powiedział .  Ja  to  zrobił em.

W  marcu  z  Anglikiem  z  Wrocł awia  do  Krakowa.  
Dobry  przyjaciel,  muzyk.  Dał em  mu  streszczenie.  Jest  

problem  z  fabuł ą.  Co  mam  zrobić   z  szefem  festiwalu?  
"Zabić

astrologia,  czyli  moja  niezwykł a  aspiracja  do  bycia  
pisarką.

zwrócić .  Następnie  kompletny  szkic.

Stworzona  przez  nich  peł na  ż ycia  i  otwartoś ci  

atmosfera  był a  decydująca.  Nic  pejoratywnego,  

ż adnego  walenia  co  do  tematu

obudź   się,  idź   na  plaż ę,  napisz  jeszcze  raz,  idź   

wcześ nie  spać .

Nieważ ne,  ż e  ż aden  z  nich  nigdy  nie  

rozważ ał ,  nie  mówiąc  już   o  pisaniu  książ ek.
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Szwajcaria  od  przyjaciela,  którego  twórczoś ć   literacką  znam  od  ponad  dwóch  dekad

Był y  opinie  na  temat  nowego  scenariusza,  od  profesora  policji  pracującego  nad  
ogromnym  artykuł em  naukowym,  z  niestrudzenie  grubej  książ ki

Aby  być   zauważ onym  w  tym  wszystkim,  bardzo  tego  potrzebował em.  Moja  muza,  bo

i  bawi  się  w  tworzenie  duchownego  w  pobliskim  Oberlandzie,  z  daleka

Niemiecki,  język  obcy  bliskiego  i  zarazem  odległ ego  kraju,  obserwuje  to  wszystko  ze  
zdziwieniem  i  mił ym  sceptycyzmem.

towarzyszy.
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2015

Przeż ywanie  okazjonalnego  filmu  na  
zamówienie  nie  wystarczył o.  I

bardzo  zależ ny  od  rozwoju  powieś ci.

serce  do  książ ki  też   naprawdę  dobre

nie  miał bym  jeszcze  doś ć   mił oś ci

bo  Niemcy  z  poł udnia  skierowali  mnie  do

Dobiegł y  końca  projekty  poś rednie  z  

warsztatem  filozofii.  Kulty  dokumentacji  

zjazdowej

Szwajcaria,  powiedział a  mi  wróż ka

Poza  tym  trzeba  z  czegoś   zarabiać .

Nie  mogł em  skończyć   nawet  pod  presją.  

Dobry  przyjaciel  w

wciąż   wystarczy.  Ale  do  tego  czasu  był oby

Autocenzura  i  milczenie  kontroli  społ ecznej.  Wysył am  jej  SMS-y  przez  cał y  dzień,  nawet  przez  chwilę  nie  

pozwalając  jej  mówić .  Więc  et-

potem  poszedł em  do  urzędu  pracy  szukać   
pracy.Moje  pieniądze  miał yby  trzy  miesiące

Wiosną  pojechał em  do  Drezna,  aby  

zobaczyć   znajomego  z  Gomery.  absolutnie  

musiał em

pisał em  do  końca  lata,

porozmawiaj  ponownie  z  osobą  z  duż ego  miasta,  wolną  od  noż yc  w  gł owie,  od

Tylko  ze  starego  oprogramowania  tymczasowego

pisać   …
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Mówił em,  a  ona  rysował a.  Narysowane  symbole  i  sł owa  oraz  kredkami

Siódma  wersja  będzie  gotowa  na  Boż e  Narodzenie.  539  stron,  z  którymi  cał kowicie

W  tym  roku  był o  kilka  wersji.  Struktura  został a  dopracowana.  Dwumiesięczna  przerwa  na  
badania  i  literaturę  pomocniczą.  Krótko  przed

moż e  aktywnie  koł ysać   się  tak,  ż e  język  rozluź nia  się  jak  gdyby  sam.

Od  tamtej  pory  się  orientuję.  Myś lę  na  obrazach,  przeł oż ył em  je  na  język  kiedy
Piszę.

dawno  już   pociemniał o,  kiedy  poszedł em  i  zabrał em  ze  sobą  jaskrawo  kolorowe  liś cie.  Dla  Was

co  jest  moż liwe  w  Saksonii,  gdzie  ludzie  są  jeszcze  otwarci,

nie  jestem  zadowolony.

Squiggles  na  jednym  arkuszu,  podnosząc  drugi,  gdy  jest  peł ny,  i  kontynuując.  To  był o  mił e
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w  cztery

Zachęcanie  pisarzy  w  Dreź nie  do  wyraż ania  opinii,  patrz  poniż ej.

zamknięty

Już   nie

zostaną  wysł ane  do  wielu  czytelników  testowych  pod  koniec  stycznia.  Mogę  znowu  zrobić   starą

Śniadanie.  Idź   do  portu  na  trening  sił owy.  Po  poł udniu  zabieram  laptopa  do  baru,  kł adę  się  wyczerpany  

po  kolacji  do  ł óż ka.  Ósma  wersja

Przeziębienie.

Pisać

Na  przeł omie  roku  jadę  na  Majorkę,  do  ciekawego,  ekscentrycznego  hotelu  na  końcu  wyspy.  Idę  nad  

morzem  o  wschodzie  sł ońca.  Napisz  po

jedzenie

Środowiska  

dla

i  w

róż ne

pod  

ter,  blask  
ciepł a

Ściany.

i  mokry

tysiąc

Wtedy  na  kolei  zaczyna  się  nowa  robota  chlebowa.  Czasem  doś ć   cięż cy  koledzy  z  pracy.Ogromna  

zmiana.  Intelektualista  wś ród  robotników:  Jest  to

brutalne  zastraszanie.  Ale  jestem  na  zewnątrz  pod  goł ym  niebem.  Z  wiatrem
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Thriller  Muszę  skupić   się  na  gł ównych  bohaterach,  którzy  lubią  astrologię

Jeś li  są  okresy,  w  których  nie  pracuję,  mogę  wycofać   się  na  dł uż szy  czas  do  biblioteki  
uniwersyteckiej  i  zał atać   fragmenty.

gł ówny  problem  historii  w  piguł ce.  Dla  zbywalnego
Przeczytał   prawie  600  stron  szkicu  powieś ci  w  ciągu  tygodnia  i  przyniósł   go

Zwykle  nie  ma  czasu  z  rzędu,  aby  naprawdę  zaangaż ować   się  w  rozwój  powieś ci.  
Zał amuje  się  ciągł oś ć   mojej  narracyjnej  postawy.  Ujawniono  dopiero  po  latach

do  sceny  bezpoś rednio  w  pliku  projektu.  Tak  będzie  w  nadchodzących  latach.

zabawiał   ostatniego  sekretarza  generalnego  SED  i  agenta  wywiadu  zagranicznego  NRD.

Przeciwstawić   się  literackiemu  establishmentowi  tylko  po  to,  by  pozostać   mi  wiernym?

Albo  robię  notatki,  albo  czytam  literaturę  drugorzędną,  albo  piszę

Poruszył a  rozmowa  ze  starym  tajnym  agentem.  Męż czyzna  miał   w  Görlitz

wysokie  standardy  uderzył y  mnie  do  gł ębi.  Czy  powinienem  wyjś ć   poza  wszystkie  cele

na  laptopie.

Odzewu  był o  cał kiem  sporo  i  był em  pod  szczególnym  wraż eniem

Artysta  nikomu  nie  oddany.  Ponadto  zadaniem  literatury  jest  przedstawienie  
niewidzialnego,  myś li  i  filcu.  Był em  zdumiony  jego  reakcją.  Z

(przeczytał   też   krótko  scenariusz)  ostrzegł ,  ż e  każ de  ż ycie  jest  wyjątkowe,

negatywne  wspomnienia  zostaną  zablokowane.  Pogodna  postawa  narracyjna  wymaga  
pogodzenia  się  z  wł asnym  ż yciem.

napł ywać   przy  okazji.  Osiągnięcie  tego  był o  moim  gł ównym  zmartwieniem  w  następnych  
latach.

stawia  mnie  jest  postawa  narratora.  Jednocześ nie  muszę  być   bardzo  blisko  czytelnika  i  w  
wystarczająco  duż ej  odległ oś ci  od  tematu,  ż eby  nie

Z  kolei  był y  funkcjonariusz  realnego  socjalistycznego  establishmentu  kulturalnego

Aby  latem  znów  zacząć   pisać ,  dokumentuję  wszystkie  moje
Zmartwienia  i  obawy  związane  z  tym  projektem.  Podstawowe  pytanie,  które  po  raz  kolejny  jest  za
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Niech  Anglicy  mordują!

Suche  tematy,  takie  jak  astrologia  i  waluta  euro,  są  zabójcze,  jeś li  chcesz  napisać   thriller.

Wersja  jedenasta:  skracam  dł ugie  dialogi  w  otwierającym  rozdziale,  umieszczam  retrospekcje

Wersja  dziesiąta:  W  mał ych  podrozdział ach  podane  są  informacje  o  miejscu  i  czasie.

Mój  pierwszy  nauczyciel  astrologii,  Austriak,  którego  poznał em  w  poł udniowej  Francji

cofnij  się  i  wbuduj  je  w  dialogi.  Zawsze  majstruję  przy  postulowanym  w  przewodnikach  
po  literaturze  wymogu,  by  na  pierwszych  trzech  stronach  umieś cić   kluczową  scenę,  taką  
jak  morderstwo.  Inne  zmiany  w  celu  zwiększenia  napięcia  między

Projekt  dziewiąty:  Wyjaś nienie  biografii  osób,  które  miał y

Tworzy  to  orientację  i  stale  przypomina,  z  którą  astrologia  danych  współ pracuje.  
Scenariusz  jest  stale  wzbogacany  o  nowe  szczegół y.

Po  pokazaniu  scenariusza  filmu  wysł ał em  szkic  powieś ci  do  jego  domu  w  Buł garii.  Kilka  
tygodni  póź niej  otrzymał em  e-mail  z  tematem  »Pozdrowienia  od  Carlotty  Piacelli«.  
Wymyś lił em  panią  i  za  radą  jednego

Wł ączył em  wiele  retrospekcji,  które  spowalniają  tempo.  Dla  takich  samych  w  sobie

Machine Translated by Google



pozostał   prawdziwym  artystą.  On,  w  przeciwieństwie  do  większoś ci,  w  dzisiejszych  czasach

dlatego  trzy  lata  starszy.

Jesienią  ostateczny  montaż   (to  raczej  informacja  zwrotna)  pochodzi  z  Buł garii.  Na  
szczęś cie  ten  stary  austriacki  astrolog  jest  hipisem,  a

moż e  czekać   jest  uważ any  za  gorączkowego  czł owieka.‹

300.  rocznica  drezdeńskich  festiwali  planetarnych  w  1719  r.  Wiek  Evi  musi  pozostać   w  wieku  
17  lat  (jeszcze  nie  jest  peł noletni),  podczas  gdy  Max,  którego  narodziny  są  mocno  zakotwiczone  
w  budowie  dział ki  w  przeł omowym  roku  1989/1990,  będzie

fermentować .  Jak  mówi  przysł owie:  „Kto  w  Görlitz  nie  ma  stu  lat”

Ustawa  trzy  lata  do  przodu  na  przeł om  2019/2020,  czyli  dokł adnie  w  dniu
Ponieważ   ukończenie  powieś ciowego  projektu  jest  odroczone,  umieszczam  rzeczywiste

koordynować   ze  sobą.  Na  szczęś cie  mam  czas  na  uporządkowanie  scenariusza

gen  ja  Ciągle  odbudowywać   strukturę  powieś ci.

A  więc  trwa  to  wiecznoś ć ,  róż ne  wydarzenia  i  fabuł y
Czytelnicy-ś wieccy  nie  zostaną  pozbawieni  przyjemnoś ci  czytania.  Równoważ enie!

Niemcy  ustanowili  humor  astrologów  i  doceniają  moje  kolegialne  brudzenie  gniazda.

Astrologia  z  przyjemnoś cią  będzie  ś ledzić .  W  tym  samym  czasie

Wszystkie  kolejne  wersje  jestem  zajęty  synchronizacją  fabuł y
dostosować .  Dokł adne  dane  z  horoskopów  i  konstelacje  astronomiczne  odgrywają  gł ówną  
rolę  w  tle  powieś ci  „Astrolog”.  Dla  koneserów
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paneuropejska  toż samoś ć ,  róż ne  biografie  socjalizacyjne  w

Przetestuj  tam  czytelników,  powieś ć   nie  stał a  się  bardziej  ekscytująca,  ale  bardziej  zagmatwana.

dostać   się  w  dł uż sze  eseje?  O  euro,  o  Europie  i  nieobecnoś ci
Ale  w  dobie  wycierania  kciuka  w  smartfonie,  kto  wciąż   chce  się  otworzyć

w  przewiewnym  hotelu  na  Majorce.  Dla  przyjaciela,  który  podróż ował   póź niej  i  innych
Buduję  równolegle  montaż e,  a  takż e  liczne  detale.  Napisz  w  lutym

Wciąż   ś wiat  wart  opowiedzenia.

Dwunasty  szkic,  po  wielu  miesiącach  badań  i  studiowania  literatury  wtórnej  na  temat  
pisania  powieś ci.  Aby  zwiększyć   tempo

historię  morderstwa?  To  dla  mnie  zbyt  trywialne.  O  kulturowym  fenomenie  astrologii.
Muszę  rozwiązać   sporo  kompromisów.  Co  zgł aszam?  Nad

jako  dwóch  narratorów  krąż ących  wokół   gł ównego  bohatera.

RFN  i  NRD  na  przykł adzie  Maxa  i  Evi?  O  fascynacji  i  jednoczesnej  perwersji  ezoteryki?

Generalnie  po  raz  pierwszy  skupiam  się  wył ącznie  na  postaciach:  Evi  i  Max

W  wersji  trzynastej,  tam  napisanej,  pozwolę  sobie  zawrzeć   jeszcze  raz  duż o  
szczegół owych  informacji  na  temat  astrologii.  W  końcu  tytuł   powieś ci  to  The  
Astrologer.  Moż na  więc  z  cał ą  pewnoś cią  zał oż yć ,  ż e  zawód  interesuje  czytelników  
–  choć   to  thriller.  Aby  zrekompensować ,  koncentruję  się
Po  raz  pierwszy  skupiam  się  na  postaciach,  a  nie  na  fabule,  wprowadzając  takie  szczegół y,  jak  „autoquartett”.
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dotrzeć   do  mł odych  ludzi.

zdecydowano  o  reprezentacji  kinowej.  Pokaż ,  nie  mów.  Uważ nie  sprawdzam  raz  za  razem,  
czy  moi  bohaterowie  nie  mają  wł asnych  myś li  przebiegających  im  przez  gł owę

przeciwko  ustalonemu  systemowi  gerontokratycznemu,  rodzaj  zapowiedzi  Fridays  for  
Future.  Stał o  się  dla  mnie  coraz  waż niejsze,  ze  stylem  narracyjnym

Amerykanka  Suzanne  Collins.  Twoja  dystopia  opisuje  moją  opinię  o  mł odoś ci

okazał o  się,  ż e  dział am  z  wewnętrznymi  dialogami,  w  końcu  stał em  się  jednym
O  perspektywie  narracyjnej:  lata  temu,  gdy  próba  okazał a  się  nieodpowiednia

e  w  udanej  literaturze  przez  i  dla  mł odych  ludzi,  patrz  ›Igrzyska  ś mierci‹

Wersja  czternasta  to  ostatnia  próba  zachowania  dł ugich  fragmentów  dotyczących  
astrologii.  Kompresuję  je,  a  jednocześ nie  gł ębiej  angaż uję  się  w  bohaterów.

Pozostaje  przy  obecnoś ci  i  filmowej  opowieś ci.  Oba  powstał y  dzisiaj

Z  jednej  strony  naprawdę  chcę,  aby  książ ka  trafił a  do  duż ego  wydawcy  ogólnego.  Z  drugiej  
strony  nie  mogę  zaprzeczyć   temu,  co  mam  do  powiedzenia.

z  angielskim  przyjacielem.

Prolog  sł uż y  jako  nawias,  ironicznie  podkreś lając,  ż e  następująca  narracja  opiera  się  
na  fikcyjnych  faktach.  Ściś le  mówiąc,  akcja  powinna  być   w  czasie  przeszł ym.  Wreszcie  prolog  
wskazuje,  ż e  to,  co  następuje,  już   się  wydarzył o.  I  wreszcie,  czas  przeszł y  to  standard  w  
poważ nej  literaturze,  w  Wielkiej  Brytanii  rodzaj  warunku,  by  traktować   go  poważ nie.  
Toczył y  się  na  ten  temat  prawie  niekończące  się  dyskusje

Podobnie.  Są  one  rozdzielone  przez  większą  częś ć   powieś ci,  a  styl  narracji  odzwierciedla  
ich  wł asny  charakter.

spcerować .  Musi  to  znaleź ć   odzwierciedlenie  w  ich  gestach,  wypowiedziach  i  dział aniach.  Dodatkowo

historia  opowiadana  jest  osobiś cie,  na  przemian  z  punktu  widzenia  Maxa  i  Evi.  Doś wiadczają  
tego  tylko  w  scenie  otwierającej  i  dwóch  ostatnich  rozdział ach
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przeciwdział ał   temu,  dając  przestrzeń  
ruchowi  Antifa  w  Dreź nie.

antysemicki  dotyk.  Na  razie

W  poprzednich  szkicach  kontrolował em

Co  zrobić ,  ż eby  nie  zostać   
dokooptowanym  przez  neonazistowską  prasę?

Operacje  wywiadowcze  Watergate  i  CIA  mające  na  celu  obalenie  demokratycznie  wybranego  
prezydenta  Chile.  Po  przeł omie  tysiącleci,  kiedy  zajmował em  się  postprodukcją  swojego  filmu,  
zmienił   się  gatunek.  Internet  często  rozpowszechnia  zawił e  filmy  o  spisku  z  prawicowymi  
ekstremistami

Wydawnictwo  Kopp.

trzy  dni  kondora,  mojego  wzoru  do  naś ladowania.  Lewicowo-liberalne  oś wiecenie  będzie  na  znak

Sternenzauber/AstroEuros,  amerykański  thriller  polityczny  ›Die

Görlitz  powiedział a,  ż e  czyta  takż e  

książ ki  o  astrologii,  najlepiej  z

O  radzeniu  sobie  z  teoriami  spiskowymi:  Kiedy  kręcił em  film  fabularny  pod  koniec  lat  90.

oczywiś cie,  jako  klient  horoskopów  w

Gatunek  od  oś wiecenia  do  dezinformacji.  
To  był   mój  najnowszy

Ale  to  wydawał o  się  tanie.

przyczynił y  się  do  powstania  reakcyjnych  
prądów  politycznych,  które  uległ y  zmianie

rozwój  powieś ci,  jak  o
smartfon  rozpowszechniał   masę  
fał szywych  wiadomoś ci  i  skutecznie
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nawet  nie  zadaje  sobie  trudu,  aby  wspomnieć ,  ż e  po  prostu  przeskoczył a  przez  dwa  cał e  
rozdział y  -  i  zastanawia  się  nad  zakończeniem,  które  ją  zaskoczy.  Przynajmniej  to.

prawicowi  i  lewicowi  teoretycy  spiskowi.  Uś miechnięte  spojrzenie  na  ducha  czasu.

W  zamian  za  kawał   pieniędzy  pisze  apatyczny  tekst,  zawstydzona
Pierwsza  próba  oddania  szkicu  powieś ci  redaktorowi  strasznie  się  nie  udaje.

Chcę  ironicznie  przebić   się  przez  scenariusz  społ eczny,  podnieś ć   go,  wyostrzyć .  Nie  
tylko  astrologię  przeciągam  przez  kakao,  takż e  Wessis  i  Ossis,

Tekst  stał   się  bardziej  czytelny  –  przynajmniej  tak  mi  się  wydaje.

niektórzy  mł odzi  autorzy  są  podekscytowani  przez  uznanych  zachodnich  wydawców  wł aś nie  z  tego  powodu.

dzikie  Drezno,  europejska  społ ecznoś ć ,  która  ś miał o  celebruje  wiarę  w  tamtejsze  
gwiazdy,  organizując  wielkie  uroczystoś ci.  Nie  chcę  nostalgicznie  upiększać   utraconego  
Wschodu  w  stylu  Uwe  Tellkampa,  ani  jako  dobry,  dobry  czł owiek  nie  chcę  malować   obrazu  
saskich  ›mrocznych  Niemiec‹  –  choć

niektóre  figury  i  wątki  poł ączył y  się,  równoległ e  montaż e  rozwiązane,

Powieś ć   jest  celowo  ocierana  o  wł os,  opisywana  jako  mł oda,  a

czytelnicy.  Wedł ug  czytelników  testu  był o  to  udane.  Ogólnie  logika  stał a  się  bardziej  spójna,

Styl  Henry'ego  Jamesa  jako  osobistego  narratora,  aby  bardzo  zbliż yć   się  do  postaci.  
Czerwone  ś ledzie,  czyli  zł e  tropy,  stawiane  są,  by  pozbawić   historię  tego,  co  przewidywalne.  
(Nowa)  ś mierć   Uromi  tworzy  bardziej  emocjonalną  więź

Inaczej  w  wersji  czternastej,  a  potem  piętnastej:  próba  in

Wydaje  się,  ż e  Maxowi  dobrze  po  rzymsku  dobrze,  jeś li  wł oż ysz  mu  do  ust  suche,  
nieliczne  sł owo  górnoł uż yckiego,  zwięzł y  język  –  nawiasem  mówiąc
o  wiele  trudniejsze  do  sformuł owania  niż   beł kot  Evi,  która  nie  chciał aby  niczego  bardziej,  
jak  tylko  w  końcu  przybyć   na  Zachód.

Astrolog

Geneza  powieś ci  –  2018  –  Strona  59  z  69

Machine Translated by Google



ś mierć   mojego  najstarszego  

został a  ukryta  i

na  jej  grobie,  przekaż   mu  darowiznę

przy  okazji,  ż e  ja

do  zrobienia.  doś wiadczenie

tygodni,  przynieś   ś wiece

rynek.

w  przyszł oś ć   z  Ge

Drewniany  krzyż .  Szacunek  dla  dziadka,  który  kiedyś   tam  zginął .  Pociesz  babcię  polską  w  jej  ostatniej

kto  wie  jak?

Kwatermistrz,  który  musi  opł akiwać   ś mierć .  Roś lina  w  bukowym  lesie

Papierkowa  robota,  zaszedł em  daleko

znaleź ć   dobrego  wydawcę

Chcę  pisać   do  końca  roku.  Pociesz  kolegę  z  pracy  i

ostatecznie  jeszcze  więcej

Ben  i  jeden  naprawdę

książ ka  do  końca  krzyczeć

Pozwać   adwokata  ds.  
upadł oś ci,  który  zdefraudował   

moje  honorarium.  zbiór

jej  grób  też .  zdecydować

tomografy  komputerowe.

ß  i  tak  dalej  ż yć ,  do  cholery

Kapł an.  weź   jeden  na

dł ugoterminowa  diagnoza  
ś miertelnej  krwi  musi  być   w
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Czas  wygł upiać   się,  pępek

nius  loci  magi,  aby  zyskać   nową  sił ę,  
marnuję  swoją

Od  tamtej  pory  to  moje  logo.  oraz

model,  który  miał   rozciągać   się  na  cał y  
Poczdam.

Zamiast  tutaj  przy  Ge

kiedyś   rzucił em  to  dla  mojej  planety

przepł ywając  przez  nią  docieram  do  trójkątnego  domu  zmarł ego  przyjaciela  pisarza  w  Szwajcarii  i  
siadam  przy  jego  biurku.

Poprzez  akta  sądu  powodziowego,  akta  zgonów,  próby  przetrwania  i  tak  dalej

dwudziestoletni  symbol  sł ońca.  Malarz  
Lorenzo  Gori  ent

wytatuował a  mi  to

Przypomina  mi  się  też ,  ż eby  nie  

zapominać   o  sztuce.

markowy  stół   czarownica.  Co

kopalnia  zakopana  w  lesie

merhin  będę  z  veri

mał a  córeczka  ma  miejsce  i

teraz  wisi  na  szyi.  W  celu

patrzeć   i  lizać   rany.  w
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mogą  pracować .  bardzo

Mam  teraz  więcej  czasu  na  powieś ć ,  pisząc  nocną  zmianę  pod  szlabanem  kolejowym  w  Turyngii,  o  
pracach  montaż owych  w  Hesji,  po  posterunku  ochrony  w  Weimarze,  mieś cie  Goethego,  cał kiem  
wygodnie  w  ultranowoczesnej  willi  amerykańskiego  designu.  Daję  sobie  czas,  aby  cieszyć   się  
bohaterami  powieś ci.

Ogólne  decyzje  po  wypróbowaniu  wielu  alternatyw:  Es

dobra  atmosfera.

pozostaje  obecny  w  czasie  narracji,  wątki  historyczne  w  czasie  przeszł ym.  Tak  będzie

Historyczny  As

›nudny‹  temat  ezoteryczny,  biorąc  pod  uwagę  niezbędny  impet.  perspektywa  narracyjna:

fragmenty  trologiczne,  o  ile  
nie  są

nie  chce  wygrać   nagrody  Georga  Büchnera.

pół osobiste  i  filmowe,  każ dy  z  perspektywy  Maxa  lub  Evi,  ale  bez  ich  wewnętrznego  dialogu.  
Wreszcie  zmagać   się  z  mł odym  czytelnikiem,

prosto  w  ręce  przestępcze

Od  jesieni  są  tygodnie  wolne  
od  pracy,  w

być   zainstalowanym
puszka,  mocno  skrócona

ż e  jestem  cał y  dzień

lub  usunięte.  Mniej  pouczająca  
astrologia!  W  tym  celu  
wbudowane  są  ciche  fazy  oddychania.

Czasami  moż na  przechytrzyć   diabł a.  Mieć   w  pracy  na  kolei

biblioteka  uniwersytecka
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tylko  kilka  wybranych  osób  otrzymuje  
drukowany  epilog.

W  noc  prawdziwego
Koniec  fabuł y  powieś ci,  zdecyduj

Od  poł owy  stycznia  pierwsze  
opinie,  czasem  bardzo

spontanicznie  zamknąć   tę  wersję  i  
dziesięć   testowych  exemów  czytników

dł ugie  rozmowy,  w  których  ja

oddać   w  druku.  Nie  zawierają  tego  
posł owia.  To  samo

czytelnikom,  aby  odzwierciedlić   te  postacie  
i  ś wiaty,  które  wcześ niej  istniał y  tylko  przed  
moim  wewnętrznym  okiem.

historia  rozwoju  nie  powinna  wpł ywać   
na  recenzje  czytelników  testów.

Tekst  powieś ci  musi  dział ać .  jego  ent

Frank  z  Görlitz  porównuje  powieś ć   do  choinki  tak  udekorowanej,  ż e  prawie  nie  
widać   pnia  i  gał ęzi.  Rdzeń

Waż ne:  chcę  publikować   pod  
pseudonimem,  sam  jako  autor

Akcja  musi  się  bardziej  wyróż niać ,  należ y  wbudować   fazy  podsumowania,

nie  pokazuj  publicznie.
Jest  ku  temu  powód.  To  od-
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Koreańczycy  z  Pół nocy,  na  ratunek  Holendrowi,  Frontexowi  i  Euro.  Jak  Scultetus  moż e  pomimo?

Max  ś ciga  się  w  ten  sposób  i  rozbija  samochody  (scena  sterty  ś niegu).  Wyjaś nij  wyraź niej,  
ż e  ma  syndrom  Afganistanu  i  ż e  wpada  w  panikę  (i  szum  w  uszach),  kiedy  jest  zestresowany,
wszystko  to  dzieje  się  bez  wpł ywu  narkotyków.  Bitwa  uliczna  w  Dniu  Marsa:  To  niewiarygodne,  
ż e  impreza  po  drugiej  stronie  Łaby  trwa  bez  zakł óceń.  W  końcu  NRD  był a  antyfaszystowska,  
zgodnie  z  nazistowskimi  aluzjami”.

Konsumpcja  ginu  w  El  Hierro  tak  wyraź nie  myś li/wędruje/medytuje?  Czy  jest  astrologicznym  
geniuszem,  czy  tylko  oszustem  uż ywającym  rzeczy,  które  podniósł   od  ojca  podczas  swoich  
przygód  w  Playboyu  w  Berlinie  Wschodnim?  Frank  chciał by

Braunsonn  obraż a  wschodnioniemieckich  czytelników.  Stopnie  wojskowe  nie  odpowiadają  
dokł adnie  NVA.  Moż e  zamienisz  wszystkie  te  sceny  w  sekwencję  snów?  Konsekwencją  był oby  
cał kowite  przeprojektowanie  fabuł y,  co  również …

dowiedz  się  więcej  o  astrologii  w  powieś ci.  Zakł ada  się  zbyt  duż ą  wiedzę  specjalistyczną,  
brakował o  podstawowych  informacji  dla  laików  (znaki  zodiaku  itp.).

wielu  bohaterów  i  elementy  fabuł y  wpł ywają  stamtąd  na  przebieg  fabuł y.  Pozostaje  również   
niewyjaś nione,  jak  sprawy  potoczą  się  ostatecznie  w  Dreź nie  po  zakończeniu  dział ań  w  EBC  
w  Dreź nie.  Koniec

W  czoł ówce  Ines  z  gazety  irytuje  brak  przydział u  mówców  do  dialogów.  Scena  w  wózku  do  
pieczenia  wymaga  dokł adniejszego  opisu.

podobnie  jak  te  z  bliź niaków  i  anarchos  z  Lipska,  które  wydają  się  niewyjaś nione  w  Indiach,  
zmniejszają  je  lub  wyjaś niają.  Wyjaś nij,  dlaczego  Ruimte  otrzymał   pieniądze  od  Frontexu

powieś ci  w  Indiach,  jeden  naleś nik  pokoju  i  radoś ci?  wątki  podrzędne

Termin  „noc”  jest  wystarczający,  „czarny  jak  smoł a”  jest  zbędny.  I  bądź   erotyczny

moż e  rozgał ęziać   się.  Za  duż o  polskiego  beł kotu.  Wykres  horoskopowy

nadmiernie  opisane.

EBC  rozczarowuje,  kluczowa  rola  Chińczyka  z  jego  karierą  datowana

w  którym  ponownie  podsumowano  to,  co  został o  powiedziane  do  tej  pory.  Nie  bądź   zmotywowany,  dlaczego

Szef  makaronu  nie  wyjaś nił   dyrektorowi  generalnemu  ani  jego  związku  z
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prawdopodobnie  wraż liwe  urojenia  związku).  Ale  proszę,  nie  więcej  Astro.  W  przeciwnym  razie

znacząca  rola  Chińczyków.  Fù  bùguò  sandài:  Każ de  z  trzech  pokoleń  przynosi  bogactwo.  Nie  
jest  też   do  końca  jasne,  w  jakim  stopniu  ma  na  to  wpł yw  legendarna  formuł a  Gorbat  Shev.  
Należ y  również   wspomnieć ,  ż e  czysty

pisemne  komentarze  z  powrotem.

książ ka  przybrał aby  sekciarski  charakter.  Dalej:  Postać

Przeczytał   go  w  cztery  dni.  To  ekscytujące  
i  samo  w  sobie
rozstrzygający.  Nie  rozumiał   pewnych  
astrologicznych  szczegół ów  i  tam

Austriacy  na  ogół   pozostają  zbyt  bladzi.  Max  powinien  peł nić   rolę  ochroniarza  w  scenach  walki

Przeczytane.  Należ y  tam  zł apać   czytelników.  Był oby  dobrze,  gdyby

zaangaż owanych,  na  przykł ad  w  Pradze,  ż eby  nie  wyglądał o  to  zbyt  ś miesznie.  Co

Scena  bliź niaków  mamy  jest  zbyt  osobna.
częś ci  objaś niające  dla  amatorów  został yby  nagrane  tutaj  za  poś rednictwem  Evi.  Takie  arabeski

Jeś li  chodzi  o  konstrukcję  UE,  więcej  należ y  odnieś ć   do  masonerii  jej  genezy.  A  poza  tym:  

wydaje  się  kompletnie  niezmotywowany

Natomiast  Reinhard,  pracujący  w  poł udniowych  Niemczech,  nie  chce,  aby  erotyka  został a  przerwana

powód  podróż y  Scultetusa.  Jeś li  chce  znaleź ć   silnych  finansowo  zbawicieli  euro,  musi  
toczyć   się  o  nich  dyskusja  na  temat  polityki  gospodarczej
Spotkania  w  Czechach,  na  Wyspach  Kanaryjskich,  Turcji,  Wł oszech,  Szwajcarii,  Francji,  Szkocji  

i  Danii/Szwecji.  Dlaczego  wierzący  w  astrologię  milionerzy?

Widzieć .  A  co  do  astrologii,  to  ostrzega  przed  wkł adaniem  w  nią  więcej.

Wł óż   pieniądze  do  zbankrutowanego  euro,  w  tej  bańce  finansowej,  która  wkrótce  moż e  pęknąć ,  to

Michael  daje  mi  książ kę  bez  niej

Aby  przeczytać   książ kę,  trzeba  się  przygotować   na  pewną  „paranoję” (myś li)

fał szywy  system  pienięż ny?  Ostatni  wieczór  w  EBC  musi  być   odpowiednio  zaplanowany,  
gdzie  astrologia  i  pieniądze  spotykają  się  po  raz  ostatni,  które…
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Będę  musiał   doł ączyć   dł uż sze  fragmenty  spokoju  i  refleksji,  ż eby  to  był o  prostsze

Uważ am,  ż e  notatki  ortograficzne,  gramatyczne  i  stylistyczne  są  dla  mnie  niezwykle  cenne

do  ostatecznej  wersji!

aby  znowu  i  znowu  dostać   na  pokł ad  czytelniczki  z  dzianiny.

Wolfgang  z  Nadrenii-Palatynatu  uważ a,  ż e  powinienem  nie  spieszyć   się  z  ostateczną  wersją.  

Mój  idiosynkratyczny  styl  narracji  ma  unikalny  charakter,  powinien  w  każ dym  przypadku

Gaby  w  dworcowej  kawiarni  poż erał a  książ kę  w  dwa  i  pół   dnia,  nie  mogł a  przestać ,  zawsze  

chciał a  wiedzieć ,  co  będzie  dalej.  w  jej  kierunku

Korekty/adnotacje  nie  został y  uwierzytelnione  (nie  mogę  znaleź ć   innej

Zdecydowanie  osiągnął em  swój  cel,  jakim  był o  napisanie  ekscytującego  thrillera.  aż   do

Kristian  z  biblioteki  uniwersyteckiej  jest  tak  zdezorientowany  po  50  stronach,  ż e  chce  przestać .  

Proszę,  ż eby  zaczął   od  początku  i  zaznaczył   odpowiednie  fragmenty.  Po  sprytnych  informacjach  

zwrotnych  od  niezwykle  wykształ conego  Reinharda  i  proś bie  Wolfganga,  aby  pozostać   wiernym  

sobie,

sł owo)  stać   się.

nie  musi  narzekać   na  moją  skł onnoś ć   do  skł adu  pudeł kowego.  Zdecydowanie

Znowu  wpadam  w  panikę,  ż e  moja  książ ka  jest  zbyt  wyjątkowa  i  nie  na

czy  powinienem  zachować   swój  oryginalny  styl  opowiadania?  A  rysunki  w  księdze

myś li,  ż e  jest  ś wietna.

odpowiednia  jest  duż a  publicznoś ć ,  chociaż   staram  się  to  robić   od  lat.  Tam

Siggi  w  Ruhland  duż o  czyta,  ale  ta  książ ka  za  bardzo  go  dezorientuje.  on  to  psuje

Cięż ko  drobiazgowo  zredagował em  cał ą  książ kę  strona  po  stronie.  Prawie  wszyscy

Skrócenie  nie  jest  już   moż liwe  bez  uszkodzenia  filigranowej  konstrukcji  dział ki,

odczyt  testowy.  W  trakcie  rozmowy  okazuje  się,  ż e  czuje  się  zmonopolizowany  przez  astrologię.  

Waż na  uwaga,  która  przypomina  mi  o  budowaniu  oporu  w  ›Podróż y  bohaterki‹  Evi,  zanim  w  peł ni  

zanurzy  się  w  przygodzie.  Cał a  astro  wiara  musi  być   dla  niej  za  duż o  pierwszego  wieczoru.  Musi  to  

powiedzieć   w  e-mailu  do  Maxa,  który  namawia  ją  do:
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utrudnienie,  które  tworzy  blok  pisarski.  Ratuje  mnie  szef  kuchni  z  restauracji  espresso.

Redaktor  Petra  z  Wiednia  wypowiada  krytyczne  uwagi  na  temat  przejś cia  wejś ciowego.

Ostateczną  decyzję  przed  wyjazdem  podejmuje  jego  szef,  wł aś ciciel  kawiarni.  Lata  temu  
zatrudnił em  go  przed  i  za  kamerą.  Cóż ,  mógł by

Rzeź biarz  Almut  ze  Szlezwiku-Holsztynu,  stary  dobry  przyjaciel,  uważ a,  ż e  mój  styl  jest  
ś wietny.  Nic  w  tym  nie  zmieniaj,  co  najwyż ej  coś   zbyt  konkretnego  w  astrologii.

Roland,  stary  archiwista  miejski  Görlitz,  poprawia  bł ędy  ortograficzne.

Mogę  się  od  niego  czegoś   nauczyć :  tu  i  ówdzie  poprawić   nieco  perspektywę  narracyjną,  
ż eby  czytelnik  zachował   orientację,  to  wszystko.  Świetna  wskazówka,  ż e

Markus  z  grupy  literackiej  potrafi  czytać   na  raz  tylko  50  stron,  o  poł owę  mniej

zdział ał   cuda  w  rewizji!

Komentarze  w  tekś cie,  z  których  częś ć   zapewne  również   wezmę  pod  uwagę.  A  jednak:  na  
okł adce  widnieje  napis  ›Der  Astrologie‹.  Moż na  więc  zał oż yć   zainteresowanie  astrologią.  Po  
wielu  entuzjastycznych  opiniach  wykształ conych  czytelników  i

jak  zwykle  tworzy  w  jednym  kawał ku,  ponieważ   tekst  jest  dla  niego  zbyt  skomplikowany  i  
wymaga  zbyt  duż ej  wiedzy  specjalistycznej  z  astrologii.  Ciągle  potyka  się  o  sł owa  w  języku  
obcym,  bo  nie  rozumie  ani  francuskiego,  ani  polskiego.  Pisze  duż o  mał ych

Od  poł owy  lutego  do  poł owy  marca  pracuję  w  domu  artystycznym  casArte  na  El  Hier-

Przestroga,  tak,  ż eby  trzymać   się  mojego  wł asnego  stylu,  nie  rozwalę  thrillera  do  niskiego  
poziomu  czytelników.

ro  w  osiemnastej  wersji  z  niezliczonych  opinii  czytelników  tekstu,  uproszczone,
w  pakiecie  i  stworzona  przejrzystoś ć   strukturalna.  Potem  miał em  duż o  czasu  dzięki  Coronie,

Heike  w  Hochkirch  jest  przytł oczona  książ ką  i  uważ a,  ż e  jest  zbyt  pompatyczna.

Pobyt  na  festiwalu  przez  tydzień,  ponieważ   potrzebuje  jej  tam,  ż eby  dowiedzieć   się,  o  co  
chodzi  temu  zł owrogiemu  staruszkowi  (o  którym  podejrzewa,  ż e  zamordował   swoją  matkę).

Mł oda  piwnica  podobno  jest  zapalonym  czytelnikiem,  okazuje  się  zazdrosnym  Ver
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Jestem  doś wiadczonym  redaktorem  i  odszedł em

w  ś rodowisku  ezoterycznym:  naturopatia,  wellness  i  morderczy,  szaleni  naturopaci.

dokł adnie  przejś ć   przez  styl
oczyś cić .  Jako  czytelnik  testowy  wybrał em

mu  czas  na  czytanie,  poprawione  po

jedna  z  moich  „zł ych”  polskich  córek  
zastępczych,  która  przebywa  w  więzieniu  dla  kobiet

jego  sugestie  i  niech

na  szczęś cie  nie  przeciwko  codziennemu  

atakowi  moich  próbek  do  czytania

zaproponować   ostateczną  wersję  trzem  

wydawcom.  Dał am  to  pod  koniec  wrześ nia

Na  początku  maja  stworzył em  dziewiętnastą  

wersję,  w  której  ponownie

moż e  walczyć .

Scenariusz  od  agenta  literackiego  w  Berlinie,  w  listopadzie  za  poś rednictwem  zaprzyjaź nionego  

krytyka  literackiego  redaktora  wydawcy.  Brak  pozytywnych  opinii  pod  koniec  grudnia.

przeszedł   przez  cał y  scenariusz,  na  samym  końcu

Inni  agenci  i  wydawcy.  Poczekaj  sześ ć   miesięcy  -  inaczej  BOD.
W  międzyczasie  pracował em  nad  Uzdrowicielem  serca  i  innymi  okrutnymi

Popraw  bł ędy  i  na  standardowych  stronach

haften«,  kolejny  thriller.  W  przypadku,  gdy  nie  znajdę  od  razu  wydawcy  dla  mojej  pierwszej  powieś ci,  

która  jest  skonstruowana  w  bardzo  zł oż ony  sposób,  będę

dla  cał ego  rękopisu  ponownie

wydrukowane.  Przekazano  tę  wersję

zwracać   się  do  wydawców.  Ponownie  skupiamy  się  na  mł odej,  niekonwencjonalnej  parze  prywatnych  

detektywów  z  NRD.  Od  tego  czasu  gra  thriller
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Gundula  Bacquet,  genialna  redaktorka  we  Frankfurcie  nad  Menem,  i  Moritz  Manuel  
Michel,  genialny  narrator  książ ek  audio  z  Drezna,  rodzą  dziecko.  Dziękuję!
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