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Tahák k audioknize Zlá krev
Přehled nejdůležitějších osob a jejich vzájemných vztahů.

Aaron Moor, zaměstnanec a konstruktér v Theranosu.

Alan Beam, ředitel laboratoře Theranosu a důvěrný zdroj Johna Carreyroua (autora).

Ana Arriolová, zaměstnankyně Applu, kterou Elizabeth přetáhla do Theranosu, kde působila 
jako šéfdesignérka odpovědná za celkový vzhled Edisonu.

Anjali Laghariová, chemička, dlouholetá zaměstnankyně Theranosu a kolegyně Iana Gibbonse.

Avie Tevanian, bývalý kolega Any Arriolové z Applu, člen představenstva a investor Theranosu, 
patřící mezi nejstarší a nejbližší přátele Steva Jobse.

Daniel Young, bioinženýr s doktorátem z MIT, pracující v Theranosu v oblasti prediktivního 
modelování, následně šéf oddělení biomatematiky Theranosu.

David Boies, slavný advokát, zastupující Theranos v kauze proti Richardu Fuiszovi.

David Doyle, podnikový právník Theranosu.

David Shoemaker, podplukovník, zástupce vojenská delegace rozhodující o testovacích přístrojů 
na válčišti v Afghánistánu.

Diana Dupuyová, pracovnice laboratoře Theranosu.

Donald L. Lucas, zvaný Don, předseda představenstva Theranosu, investor rizikového kapitálu 
a poradce Elizabeth.

Edmond Ku, zvaný Ed, známý technik startupů v Silicon Valley, vedoucí oddělení konstrukce 
Theranosu.

Elizabeth Holmesová, majitelka a zakladatelka Theranosu.

Erika Cheungová, zaměstnankyně Theranosu a kolegyně Tylera Shultze, pracující mimo jiné 
na validačních experimentech Edisonu.

Gary Frenzel, šéf týmu chemiků v Theranosu.

Gary Yamamoto, zkušený terénní inspektor sanfranciské pobočky CMS.

George Shultz, bývalý státník, jenž kromě řízení Reaganovy zahraniční politiky působil jako 
ministr práce a ministr financí za prezidenta Nixona, člen představenstva Theranosu, patřící 
k Elizabethiným největším zastáncům.

Greg Baney, technik Theranosu, strojní inženýr pověřený zkonstruováním přístroje „miniLabu“ 
(společně s kolegou Kentem Frankovichem).

Heather Kingová, bývalá partnerka firmy Boies Schiller a poradkyně Hillary Clintonové, která se 
následně stala hlavní právničkou Theranosu.

Henry Kissinger, člen představenstva Theranosu a bývalý ministr zahraničních věcí.

Henry Mosley, finanční ředitel Theranosu.
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Channing Robertson, člen představenstva Theranosu, proděkan Technické fakulty Stanfordovy 
univerzity.

Chelsea Burkettová, absolventka Stanfordu, jedna z blízkých přítelkyň Elizabeth, zaměstnaná 
v Theranosu v týmu pro klientská řešení.

Christian Holmes ml., bratr Elizabeth Holmesové.

Christian Holmes, otec Elizabeth Holmesové.

Chuck Work, celoživotní přítel Chrise Holmese a významný právník, ředitel firmy McDermott 
Will & Emery.

Ian Gibbons, zkušený vědec, pracující pro Theranos od samého založení.

James Mattis, šéf CENTCOM, velitelství USA pro Blízký a Střední východ, člen představenstva 
Theranosu.

Jay Rosan, zvaný Dr. J., který působil v inovačním týmu společnosti Walgreens pověřeném 
hledáním nových nápadů a technologií.

John Fuisz, syn Richarda Fuisze, advokát právnické firmy McDermott, Will & Emery.

Justin Maxwell, zaměstnanec pracující na přípravě softwaru Edisonu a dalších částí systému, 
spolupracovník Any Arriolové a Mikea Bauerlyho.

Kent Frankovich, technik Theranosu, strojní inženýr pověřený zkonstruováním přístroje 
„miniLabu“ (společně s kolegou Gregem Baneyem).

Kevin Hunter, vlastník malé firmy Colaborate, zabývající se poradenstvím pro laboratoře, 
člen delegace z Walgreens vedené Dr. J., poradce Walgreens pro spolupráci s Theranosem.

Larree Rendová, výkonná viceprezidentka firmy Safeway.

Larry Ellison, investor Theranosu a poradce Elizabeth.

Lorraine Fuiszová, manželka Richarda Fuisze a přítelkyně Noel Holmesové.

Matt Bissel, vedoucí IT oddělení Theranosu, patřící mezi Elizabethiny nejspolehlivější podřízené.

Michael Esquivel, právník z významné advokátní kanceláře Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, 
taktéž podnikový právník Theranosu.

Michael O’Connell, doktor nanotechnologií na Stanfordu, zaměstnanec Theranosu, na kterého 
byla podána jedna z prvních žalob.

Mike Bauerly, zaměstnanec pracující na softwaru Edisonu a dalších částí systému, spolupracovník 
Any Arriolové a Justina Maxwella.

Noel Holmesová, matka Elizabeth Holmesové.

Ramesh Sunny Balwani, zvaný Sunny, člen nejužšího vedení Theranosu, partner a mentor 
Elizabeth.

Renaat van den Hooff, zástupce Walgreens v pilotním projektu spolupráce s Theranosem.

Richard Fuisz, podnikatel a také vynálezce v oboru medicíny, starý rodinný známý Holmesových, 
posléze v soudním patentovém sporu s Theranosem.

Rochelle Gibbonsová, manželka Iana Gibbonse.
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Rupert Murdoch, investor Theranosu, mediální magnát původem z Austrálie, ovládající 
News Corporation, mateřskou společnost Journalu.

Seth Michelson, vědecký ředitel Theranosu, matematický mág, který dříve pracoval v laboratoři 
letových simulací v NASA.

Shaunak Roy, spoluzakladatel Theranosu, chemický inženýr, člen představenstva Theranosu.

Steve Burd, dlouholetý výkonný ředitel firmy Safeway.

Susan DiGiaimová, obchodní zástupkyně Theranosu, přímá podřízená Todda Surdeyho.

Tim Draper, uznávaný investor rizikového kapitálu třetí generace a otec Elizabethiny kamarádky 
Jesse Draperové.

Todd Surdey, šéf prodeje a marketingu Theranosu.

Tom Brodeen, člen představenstva Theranosu.

Tony Nugent, vedoucí technologického oddělení Theranosu a následně viceprezident pro výzkum 
a vývoj Theranosu.

Tyler Shultz, zaměstnanec Theranosu, vnuk George Shultze, absolvent oboru biologie 
na Stanfordu, důvěrný zdroj Johna Carreyroua (autora).

Vernon Loucks, ředitel firmy Baxter International vyrábějící nemocniční přístroje, v dlouholetém 
sporu s Richardem Fuiszem.

Victor Palmieri, penzionovaný specialista na restrukturalizaci firem, dlouholetý přítel otce 
Elizabeth a investor Theranosu.

Kupte si papírovou nebo elektronickou verzi knihy za skvělou cenu na www.melvil.cz

http://www.melvil.cz/kniha-zla-krev
http://www.melvil.cz/kniha-zla-krev

