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Obama's soap-opera ambassador
 

John McCain tried unsuccessfully in the Senate last week to 
have Colleen Bell rejected as Barack Obama's nominee for am-
bassador to Hungary. McCain said he knows how the game is 

played and normally doesn't object when a fundraiser is given a 
diplomatic post as a reward but that Hungary is too important 
for this. Bad things are happening there, he said, and Ms. Bell's 

main qualifications are having raised money for Obama and 
producing the soap opera "The Bold and the Beautiful." She is 
totally unqualified for the job, he said. McCain didn't mention 
it, but Obama's two ambassadors to Prague have also had two 

main qualifications, being friends of Obama and the sons of Ho-
locaust survivors. They might be called Holocaust ambassadors. 

There's actually an unspoken advantage to appointing people 
with such low qualifications. Without a familiarity with the lan-
guage, country or region, they're much less likely to object when 

the State Dept., CIA and various NGOs do their democracy 
thing and bring the world to the edge of another war.  

Read this later today in Czech
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„Tato kniha umí podat dějiny ekonomie správně:
jako pokladnici poznání a zároveň dobrodružství
a zpětnou detektivku v realitě.“– tomáš sedláček
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„Můžete si na stejné téma přečíst deset knih,
a tolik informací nezískáte.“

 – David Bach, zakladatel společnosti FinishRich.com

a autor knihy The Automatic Millionaire

„Koho by napadlo, že ekonomie může být podána tak vtipně a srozumitelně? 

Kdybych dával dohromady seznam stovky nejdůležitějších knih, které by 
měl člověk v životě přečíst, tuhle bych tam určitě zařadil.“

 – Stephen Petranek, bývalý šéfredaktor časopisu Discover

„Nebuďte překvapeni, až se třeba ukáže, že je to první komiksová kniha, 
která svému autorovi vynesla Nobelovu cenu za ekonomii.“
– Joel Bakan, profesor práv na University of British Columbia

a autor knihy The Corporation

„Ekonomie je daleko jednodušší, než se nám ekonomové snaží namluvit. Když 

použijeme selský rozum a dostatečně se zamyslíme, nakonec se před námi objeví 

odpovědi na většinu hlavních ekonomických otázek naší doby. Často stačí uplatnit 

Steinův zákon: Nemůže-li něco pokračovat donekonečna, tak to přestane. ,Žijeme 

si nad poměry?‘ mohli bychom se ptát. ,Nebojte, ono to nakonec přestane,‘ 

odpovídá ekonom Herbert Stein. Než ale najdeme čas světové nebo i naše vlastní 

problémy pojmenovat a vyřešit, všemožní profesoři, bankéři, analytici, novináři 

a laureáti Nobelovy ceny přijdou s nějakou vědecky znějící hatmatilkou, kvůli níž 

se všechno zdá mnohem složitější. My pak máme chuť na veškeré ekonomické 

myšlení zanevřít a nechat ho raději na expertech, což je přesně jejich záměr! 

A vtom se objeví Ekonomix. Všechno prezentuje jednoduše, 

protože ono to jednoduché je. Přečíst si Ekonomix je lepší
než si udělat doktorát z ekonomie.“ – Erik Best
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Glossary
soap opera - a television or radio drama series dealing typically with daily events in the lives of the same group of people; 

familiarity - awareness, knowledge or experience of or with.



