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Česká knižní produkce se pomalu dostává na úroveň západní - alespoň co se rychlosti týče. Stále častěji se totiž objevují knihy, které různou formou a v různé kvalitě reflektují události nedávné doby a předkládají čtenáři více informací, dojmů nebo zamyšlení, než jsou schopna přinést každodenním děním zaplavená média. Nejnovějším počinem na hranici literatury, reportáže a cestopisu je kniha Alexandra Tolčinského Příliš brzo na snídani: Irák - pohled zblízka.
Novinář a diplomat Tolčinský se pokusil přiblížit práci českých diplomatů a expertů v poválečném Iráku. Činí tak často zábavně a neokázale, a to už tři měsíce poté, co se většina českého týmu z mise vrátila.
V útlém svazku najde čtenář dvaadvacet krátkých příběhů, doplněných fotografiemi a trochu nezvykle i kresbami. První rychlá četba by mohl vyvolat dojem, že čeští, američtí, španělští a další členové mezinárodní správy Iráku mohli přežít jen díky tomu nejčernějšímu humoru a velkým dávkám alkoholu.
Druhý pohled na krátké příběhy však ukazuje, jak drsné je pohybovat se v cizím kulturním prostředí a jak těžké je najít shodu v mezinárodní organizaci řízené Američany a jejich neustálou improvizací. Autor přitom nepopisuje členy mezinárodního týmu jako hrdiny, protože v pozadí je neustále přítomný strach o vlastní život - způsobů, jak se s ním jednotlivci vyrovnávají, je v knize popsáno hned několik.
Text knihy není literárně příliš zajímavý: je vidět, že autorem je novinář, zvyklý formulovat co nejhutněji a nejúsporněji bez nároku na literární krásu. Četba také předpokládá určitou míru znalosti událostí v Iráku za poslední dva roky, protože autor se často nechává unést silnými zážitky, místo aby pozadí některých jevů vysvětlil.
Přesto má kniha cenu minimálně zajímavé svědecké výpovědi. Běžnému čtenáři dává nahlédnout do zákulisí diplomacie a armády a vysvětluje, proč a jak jsou pracovníci mezinárodní správy odděleni od běžného života Iráčanů. O něm se však pohříchu z Tolčinského knihy mnoho nedozví.
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