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Zakoupíte v prodejnách KNIHY DOBROVSKÝ nebo na www.knihydobrovsky.cz

Před dvaceti lety byl Dennis zatčen za 

brutální vraždu Holly. Teď je hlavním 

hrdinou natáčení jednoho dílu 

dokumentu o pravdivých trestných 

činech, tvůrci se snaží odhalit pravdu 

a osvobodit oběti justičních omylů.

Angie žije idylický život. Vdala se za Paula a právě porodila chlapečka. Když je Ruby informuje o tom, že její otec spáchal sebevraždu a matka je nezvěstná, letí za ní. Čím více se Angie dozvídá o rodině Skleněných, tím více zpochybňuje své manželství.

Klidné odpoledne u jezera naruší 

hrůzný čin. Cora zničehonic ubodala 

muže. Proč? Co by mohlo přimět 

tu laskavou mladou maminku, aby 

pobodala neznámého člověka? Pro 

místní policii je to jasný případ.

Po vraždě novinářky se zpravodajstvím nese znepokojení. Mladá Madeleine, která pracuje ve zpravodajském magazínu, však obrací pozornost k něčemu jinému. Chystá se odhalit něco skutečně zajímavého. Carl a jeho dva spolupracovníci sestavili seznam deseti jmen. Chystají se pomstít ty, kteří se sami pomstít nemohou.

Muž byl svědkem vraždy a nyní přichází 

k sídlu Blackheath, kde se od tajemného 

hosta dozví, že jediný způsob, jak 

může uniknout dni, který se opakuje 

znovu a znovu, je vyřešit důmyslnou 

vraždu. Má to jeden háček: každý den se 

probudí v těle jiného podezřelého.

Bibi Blair je divoká, vtipná a neohrožená mladá žena, jíž lékaři sdělili, že má jen jeden rok života. Její odpověď: „Uvidíme.“ Bibiino uzdravení doktory ohromí. Záhadná žena přesvědčí Bibi, že důvod, proč unikla smrti, je, aby mohla zachránit někoho jiného. Někoho jménem Ashley Bellová.

Sledujte 

i seriál na

Politický 

thriller
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ítám vás v novém roce 2019. Přeji 
vám, ať celý rok prožijete v klidu 
a zdraví. 

My v Knihy Dobrovský začínáme již čtvrtou 
sezónu s naším magazínem Dobro.druh. Každé 
další číslo nám přijde krásnější.

Naším přáním je, aby vás, naše milé zákazníky, 
Dobro.druh potěšil, ale zároveň, aby vám 
usnadnil orientaci v tolik pestré nabídce novinek 
i stálic na trhu. Také si přejeme, aby se vám 
v našich prodejnách dobře nakupovalo a hlavně, 
abyste se k nám chtěli vracet.

V

NAŠI MILÍ
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CO SE U NÁS DĚLO?

PETRA DOBROVSKÁ POMÁHÁ

V listopadu a prosinci jsme byli maximálně 
vytížení nejrůznějšími akcemi. Pomyslnou 
kliku od dveří si u nás předávali nejrůznější 
osobnosti a spisovatelé. Za všechna setkání 
jsme velice rádi a věříme, že se nám povedlo 
obohatit našim zákazníkům a čtenářům kul-
turní život :-). Měli jsme tu čest u nás uví-
tat například Karin Krajčo Babinskou s je-
jím čestným „hostem“ Richardem Kraj čem. 
Společně jsme pokřtili novou knihu Karin – 
Za sny. Určitě také stojí za zmínku návště-
va Karla Šípa, který u nás představil svou 
novou knihu Karneval paměťových buněk. 
Nechyběl ani pan Svěrák se svou novinkou 
Strážce nádrže a abychom nepsali pouze 
o tuzemských autorech, musíme také zmínit 
zahraničního autora Simona Mawera, jenž 
je známý především knihou Pražské jaro 
a my ho mohli uvítat v našem kni hkupectví 
na Václavském náměstí. Jednou z největ-
ších událostí pak byl křest kuchařky Moje 
cesta k Michelinu, za níž stojí Pavel Pospíšil 
– první československý kuchař, kterému se 
podařilo získat michelinskou hvězdu. Nouzi 
jsme neměli ani o poněkud netradiční křest. 
František Kotleta známý svými kontroverz-
ními knihami u nás pokřtil i se svými „spo-
lečnicemi“ novinku Řetězová reakce. Nic-
méně je to jen pouhý zlomek z akcí, které se 
u nás udály.

Křest knihy Řetězová reakce – František Kotleta 
(KD Václavské náměstí)

Autogramiáda Simona Mawera – Pražské jaro 
(KD Václavské náměstí)

Autogramiáda Karla Šípa – Karneval 
paměťových buněk (KD Václavské náměstí)

Křest knihy Za sny – Karin Krajčo Babinská 
a čestný host Richard Krajčo
(KD Václavské náměstí)

Křest kuchařky Moje cesta k Michelinu – Pavel 
Pospíšil (KD Václavské náměstí)

Autogramiáda Zdeňka Svěráka – Strážce nádrže 
(KD Václavské náměstí)

Ve vánoční čas navštívila Petra Dobrovská společně se synem Mikulášem 
a youtuberkou Bé Hà Nguyen děti v Klokánku a předala jim krásné balíčky des-
kových her a samozřejmě knížek.

našim věrným zákazníkům za to, že se 
pravidelně vrací na naše prodejny či 
e-shop a využívají nejrůznější akce. Ve-
lice si vážíme vaší přízně! Jen díky vám 
můžeme i nadále růst, zlepšovat se. Jste 
motorem pro naše nové nápady. Věří-
me, že rok 2019 přinese opět mnoho 
nových knižních radostí a budete je 
i nadále rádi sdílet právě s námi.

OTEVŘELI JSME DALŠÍ PRODEJNU – TENTOKRÁT V OPAVĚ! V článku se dozvíte i několik informací 
o našem centrálním skladu. Navíc pro vás máme i jedno překvapení! Více na straně 41.

Dekujemeˇ
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JEN OSM Z NICH ZÍSKÁ SLÁVU,
BOHATSTVÍ A ZMĚNÍ SVĚT!

Emmett je jedním z deseti mladých lidí, kteří 
byli vyvoleni, aby na Edenu splnili nelehký 
úkol. Tato mise jim může přinést nejen bohat-
ství, ale dokáže vyřešit mnohé problémy, který-
mi si tito mladí lidé procházejí. Peníze jsou pro 
ně v podstatě jen třešničkou na dortu…

Nyxia je možná první knihou, která změní váš 
pohled na sci-fi , nejste-li fanouškem tohoto 
žánru. Ano, v tomto díle nebude nouze o mi-
mozemské civilizace, tajemnou hmotu ani boj 
na život a na smrt, ale také vás dovede k úvaze 
o tom, na čem v životě skutečně záleží. Parta 
dospívajících ambiciózních lidí, která se vydává 
na planetu Eden, na sobě najednou nese břímě, 
které si málokdo dokáže představit. Jen na 
jejich píli, vytrvalosti, odvaze a zručnosti záleží 
to, zda budou členové jejich rodin zabezpečení, 
zdraví, a dokonce i to, zda přežijí.

Padesát tisíc dolarů měsíčně, doživotní bez-
platná zdravotní péče pro hrdinu i jeho blízké, 
podíl v nejbohatší společnosti na světě… Ale to 
vše jen pro toho, kdo zvítězí ve vesmírné misi. 
Před mnoha lety byla objevena další planeta, 
kde jsou podmínky pro život. Až dosud o tom 
věděli jen nejvyšší představitelé Babel Com-
munications (Babylon). A právě nyní nastal ten 
pravý čas se na planetu vydat a dostat z ní vše, 
co se nám, lidem, může hodit. Problém však 
nastává při kontaktu s tamní civilizací…

King Cool, vychází v únoru 2019

Pokud stále tápete, co by na Edenu mohlo být pro lidstvo atraktivní, pak zpozorněte. Je to 
NYXIA. Tajemná, zázračná hmota, jíž můžete vlastní vůlí přeměnit téměř v cokoliv. Je úžasná, 
dechberoucí, přesto nevyzpytatelná. A především velice cenná…

Cesty na Eden se zúčastní 10 hrdinů, na Edenu však vystoupí pouze 8 z nich. Co se stane se 
dvěma odpadlíky? Pravidla říkají, že je zkrátka pošlou domů s dvouměsíčním platem. Ale je 
tomu skutečně tak? A co všechno si Babel Communications připravilo pro desítku vyvolených? 
Vesmírná loď Genesis 11 může být vstupenkou na Eden, do světa milionářů a dalších úspěšných 
lidí, ale také dokáže své pasažéry zničit. Jaké úkoly na Emmetta a jeho soupeře čekají?

Odpověď je Nyxia, první část fascinující sci-fi  trilogie, při níž si uvědomíte, že Genesis 11 je skvě-
lou metaforou k životu: Jednou jste dole, jednou nahoře. A nic není jisté.

ArchivLucie ČernáT F

NYXIA
Nejočekávanější sci-fi  roku 2019

„BYLI JSTE VYBRÁNI DO ČELA 
JEDNÉ Z NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH 
VESMÍRNÝCH EXPEDIC, JAKÉ 
KDY LIDSTVO PODNIKLO. VÝ-

SLEDEK VAŠÍ MISE ZCELA ZMĚ-
NÍ VYHLÍDKY NAŠEHO DRUHU.“

„JACQUELYN REQUINOVÁ. NARODILA SE BĚHEM PRVNÍHO LETU NA 
EDEN. NAŠE SATELITY TVRDÍ, ŽE JE STÁLE NAŽIVU. PROČ? ADAMITÉ 
CHOVAJÍ V ÚCTĚ DĚTI A MLADÉ LIDI. NECHALI JI NAŽIVU, PROTOŽE 

PRO NĚ PŘEDSTAVUJE NĚCO, CO SAMI ZTRATILI. V SOUČASNÉ DOBĚ 
JE NEJMLADŠÍM ČLENŮM JEJICH SPOLEČNOSTI ASI JEDNADVACET. 

JEDNÁ SE O DÁVNÝ DRUH, ALE VYPADÁ TO, ŽE NYNÍ PŘIŠLI 
O SCHOPNOST REPRODUKCE. PROTO ZBOŽŇUJÍ A CHRÁNÍ DĚTI. 

A PRÁVĚ TO NÁM POSKYTLO PŘÍLEŽITOST K TÉTO EXPEDICI.“

„TY ČERNÉ TEČKY PŘEDSTAVUJÍ PODZEMNÍ NALEZIŠTĚ NYXIE. 
LOGISTICKY ŘEČENO, KAŽDÁ Z TĚCH TEČEK MÁ CENU V ŘÁDU 

DESÍTEK MILIARD DOLARŮ.“

EXKLUZIVNÍ PŘEDPRODEJ DO VYDÁNÍ KNIHY NA NAŠEM E-SHOPU 
WWW.KNIHYDOBROVSKY.CZ

ČLÁNEK: NYXIA
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SLOVO Z NAŠEHO NAKLADATELSTVÍ
Lidstvo je od nepaměti hnáno kupředu touhou objevovat. Nejdříve jsme hledali nové krajiny ukryté za hradbou tvořenou 
z neprostupných hor. Když jsme je překonali, tak se nám postavila na vzdor nekonečná modř oceánů. I zde jsme uspěli a začali 
vzhlížet k nebesům. Naše nová značka FOBOS ukrývá knižní klenoty, které vychází z naší nekonečné touhy poznávat věci nové 
a nevšední. Co jiného jsou skvělé sci-fi romány, kde odhalujeme zákoutí nekonečného vesmíru či fantastické horory otevírající dveře 
k světům za pomyslnými dveřmi smrti. A hranice nejvzdálenější překročíte ve výpravných fantasy ságách, kde je možné opravdu 
vše. Hned první svazky vycházející ve stínu měsíce FOBOS čtenáře nadchly. Vikingové se stali bestsellerem, který historicky věrně, 
a přesto poutavě přibližuje život v dobách krvelačných válečníků. Opomenout nesmíme ani postapokalyptický thriller Vlci zimy. 
Touha bádat občas může zajít moc daleko a zničit celý svět. To je tedy FOBOS. Značka pro všechny fanoušky kvalitní sci-fi, fantasy 
a hororové literatury.

ŠTĚPÁN HAVRÁNEK
Obchodní ředitel

VÝBĚR TOHO NEJLEPŠÍHO
Začátek nového roku přináší mnoho 
zajímavých titulů. Rok 2018 byl kni-
hami doslova nabitý, proto rozhod-
ně nezačínáme zlehka a rovnou jsme 
se pustili do výběru těch nejlepších 
knih, jejichž vydání se chystá v ob-
dobí leden–březen. Opět nás čeká 
nespočet dechberoucích thrillerů, 
mnoho krásných a barevných knih 
pro malé čtenáře, či romantických 
příběhů… Však se přesvědčte sami.

AKTUÁLNĚ
NEJPRODÁVANĚJŠÍ 
TITULY

Pokud bych měl jmenovat jednu z nejzajímavějších novinek 
letošního roku, byl by to jednoznačně Odkaz Stiega Larssona. 
Stieg Larsson proslul především svou knižní sérií Milénium, 
ale už málokdo tušil, že se věnoval také vyšetřování na vlastní 
pěst. Konkrétně sbíral materiály týkající se vraždy Olofa 
Palmeho, švédského premiéra. Po smrti Stiega Larssona by 
byl jeho archiv zapomenut. Naštěstí ho objevil Jan Stocklassa, 
švédský diplomat a podnikatel, který se rozhodl ve Stiegově 
pátrání pokračovat a rozvinout tak jeho práci. V dokumen-
tech objevil mnoho indicií, důkazů a překvapivých spojitostí 
se Stiegovými literárními postavami. Jedná se tak o skutečně 
unikátní dílo, jenž by nemělo uniknout vaší pozornosti.

Odkaz Stiega Larssona: Po stopách vraždy Olofa 
Palmeho, Kontrast, vychází v únoru 2019

PETR DOBROVSKÝ

PETRA DOBROVSKÁ
Sbírka básní Mléko a med byla hitem sociálních sítí v posled-
ních dvou letech. Asi nejčastěji byla kniha i úryvky z ní 
k vidění na Instagramu. Právě proto se kniha rozšířila mezi 
rekordní počet čtenářů a především čtenářek. Sbírka básní 
od indicko-kanadské básnířky Rupi Kaur nám tak doslova 
mizela pod rukama. Můžeme s hrdostí oznámit, že v březnu 
chystáme vydání další sbírky. Květy slunce jsou nádhernou 
cestou růstu a zahojení, Rupi Kaur vyjadřuje úctu ke svému 
vlastnímu původu a kořenům. Sbírka je opět protkána uni-
kátními a autentickými ilustracemi samotné autorky.

Květy slunce, Knihy Omega, vychází v březnu 2019

O Nyxii se již nyní mluví jako o nejočekávanějším sci-fi letoš-
ního roku. Není divu – v tomto vesmírném dobrodružství je 
totiž vše, co by čtenář od této knihy měl očekávat. A to říkám 
bez nadsázky. Nyxia totiž není tak skvělá jen díky vesmírné 
tematice. Dělá ji zcela jedinečnou mnoho dalších aspektů – 
zejména láska, velice zvláštní a křehká pouta přátelství, která 
svádí souboj s touhou po výhře, a skrytá tajemství jedné 
z nejvýznamnějších společností, jež se postupně odhalují. Leč 
je kniha doporučována zejména mladším čtenářům, jsem 
přesvědčen, že si své čestné místo najde i mezi těmi staršími. 
Mnohým může Nyxia připomínat Hunger Games (ve ves-
mírném podání), případně i Enderovu hru.

Nyxia, King Cool, vychází v únoru 2019

ŠTĚPÁN HAVRÁNEK

1. Nejlepší víkend
 (Bourdon, 396 Kč)

2. Důmyslné umění, jak  
 mít všechno u prdele
 (Knihy Omega, 329 Kč)

3. Chladnokrevně
 (Cosmopolis, 399 Kč)

4. Lazar
 (Host, 399 Kč)

5. Vikingové: Pomsta synů
 (Fobos, 399 Kč)

6. Sběratel trofejí
 (Knihy Omega, 399 Kč)

7. Deník malého poseroutky:   
 Radosti zimy
 (COOBOO, 229 Kč)

8. Veselí
 (Motto, 399 Kč)

9. Maso: Jednoduše a dokonale
 (Pražský kulinářský institut,   
 299 Kč)

10. Hana
 (Host, 299 Kč)
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SKLENĚNÝ LES
Cynthia Swanson

Na podzim roku 1960 žije Angie Glassová idylický život ve svém rodném městě Wisconsin. 
V jednadvaceti se vdala za okouzlujícího, hezkého Paula a právě porodila chlapečka. Ale jeden 
telefonát jí navždy změní život. Když Ruby informuje Angie a Paula o tom, že její otec spáchal 
sebevraždu a matka je nezvěstná, všeho nechají a letí do malého města Stonekill v New Yorku, 
aby Ruby podpořili. Angie zůstává v Henryho a Siljiině úžasném a ultramoderním domě na 
okraji lesa. Čím více se dozvídá o komplikované rodině Skleněných, tím víc začíná zpochybňo-
vat samotnou strukturu svého vlastního manželství.

Vendeta, únor 2019

DĚTSKÉ ZOUBKY
Zoje Stage

Seznamte se s Hannou. V očích 
svého táty je tichým ale dokona-
lým andílkem. Jen on jí rozumí, 
a Hanna si nepřeje nic jiného, 
než s ním žít šťastně až do 
smrti. Ale v cestě jí stojí máma, 
a Hanna udělá vše pro to, aby se 
jí zbavila – nejlépe navždy.

Knihy Omega, leden 2019

NAIVNÍ 
MANŽELKA
Amy Lloyd

Před dvaceti lety byl Dennis 
Danson zatčen za brutální 
vraždu Holly Michaels na 
Floridě v Red River County. 
Teď je hlavním hrdinou 
natáčení jednoho dílu 
dokumentu o pravdivých 
trestných činech, který bere 
svět útokem, tvůrci se snaží 
odhalit pravdu a osvobodit 
oběti justičních omylů.

Knihy Omega, březen 2019

MRAZIVÉ 
PLAMENY
Jens Henrik Jensen

Dánský válečný veterán Niels 
Oxen je od tragédie na moři po-
važován za mrtvého. Ve skuteč-
nosti se však ze svých ran vyléčil 
na malém ostrově švédského 
souostroví a teď před ním leží 
nejtěžší životní rozhodnutí.

Knihy Omega, leden 2019

HŘÍŠNICE
Petra Hammesfahr

Klidné slunečné odpoledne 
u jezera naruší hrůzný čin. 
Cora Benerová zničehonic ubo-
dala muže. Proč? Co by mohlo 
přimět tu tichou, laskavou mla-
dou maminku, aby opakovaně 
bodla naprosto neznámého 
člověka do hrdla před zraky své 
rodiny a přátel?

Knihy Omega, leden 2019

PATRIOTI
Pascal Engman

Po vraždě novinářky se 
stockholm ským zpravodajstvím 
nese znepokojení. Její kolegové, 
kteří už si zvykli na každoden-
ní výhrůžky, mají teď strach 
o vlastní životy. Mladá Madeleine 
Winther, která pracuje ve zpra-
vodajském magazínu, však obrací 
pozornost k něčemu jinému.

Vendeta, březen 2019

KLÍČ 17
Marc Raabe

V kupoli berlínské katedrály 
visí roztrhaná mrtvola 
s černými křídly: je to 
prominentní kazatelka dr. 
Brigitte Rissová. Kolem 
krku má zavěšený klíč. V ru-
kojeti je vyraženo číslo 17. 
Tom Babylon z LKA chce 
případ získat za každou 
cenu, s tímto klíčem totiž 
před mnoha lety zmizela 
jeho malá sestra Viola.

Vendeta, březen 2019

ASHLEY BELLOVÁ
Dean Koontz

Bibi Blair je divoká, vtipná a ne-
ohrožená mladá žena, jíž lékaři 
sdělili, že má jen jeden rok ži-
vota. Její odpověď: „Uvidíme.“ 
Její uzdravení doktory ohromí. 
Záhadná žena přesvědčí Bibi, že 
důvod, proč unikla smrti, je, aby 
mohla zachránit někoho jiného. 
Někoho jménem Ashley Bell.

Knihy Omega, leden 2019

TOM CLANCY: 
V OKU BOUŘE
Mike Maden

Hlavní hrdina se v nejnovějším 
románu slavné série ocitá v před-
ních liniích kybernetické války, 
a to přímo uprostřed vražedné 
tropické bouře. Obrátí se na spo-
lečnost, kde pracuje jeho známý, 
a požádá ho o pomoc.

Vendeta, březen 2019

CO KDYŽ ZEMŘU, NEŽ SE PROBUDÍM
Emily Koch

Všichni jsou přesvědčeni, že Alex je v kómatu, ze kterého se pravděpodobně nikdy neprobere. 
Zatímco jeho rodina polemizuje nad odpojením od přístrojů a přesvědčuje jeho přítelkyni, aby 
se s tím smířila, může jen naslouchat. Alex začne mít brzy podezření, že nehoda, kvůli které 
skončil upoutaný na lůžku, nehodou vůbec není. A co je horší – pachatel je stále na svobodě, 
a on není jediný, jehož život je v ohrožení.

Vendeta, únor 2019

Thrillery, které 
se vám dostanou 

pod kůži

VÝBĚR TOHO NEJLEPŠÍHO

Originální obálka

Sledujte 

i seriál na

Ze série 
Niels 
Oxen

Knihy zakoupíte v našich kamenných prodejnách nebo na e-shopu www.knihydobrovsky.cz

Od autorky bestselleru Knihkupkyně
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OSTROV
Sigidur Hagalin Björnsdóttir

Výjimečně se stane něco, co 
stmelí celé lidstvo, propojí osudy 
všech, jako by sebou zemská 
přitažlivost trhla a svět se na 
okamžik zmenšil, přiblížil, a ka-
ždý jednotlivý člověk si pak pa-
matuje, kde byl, když se to událo 
nebo když se o tom dozvěděl. 
A někdy se svět zmenší natolik, 
že je z něj jenom jeden člověk.

Fobos, leden 2019

TAJEMSTVÍ 
NÁGŮ
Amish Tripathi

Dnes je bohem. Před 4000 
lety byl pouhým člověkem. 
Krvelačný válečník z lidu nágů 
zabil jeho přítele Brhaspatiho 
a teď je na stopě jeho ženě 
Satí. Řeč je o Šivovi, kterému 
je přisuzována síla zničit veš-
keré zlo. Nezastaví se, dokud 
nevypátrá svého démonické-
ho nepřítele.

Knihy Omega, březen 2019

DUCH DOMU ASHBURNŮ
Darcy Coates

S domem Ashburnů se děje něco podivného. Prastará budova je již několik desítek let opředená 
tajemstvím. Jeho majitelka Edith nepouštěla dovnitř žádné cizí lidi a na veřejnosti se objevo-
vala jen zřídka. Po její smrti zdědí dům Adrienne, jediná Edithina žijící příbuzná, jejíž jediným 
majetkem je kufr, dvacet dolarů v kapse a kočka. Dědictví proto vnímá jako životní šanci, jak se 
znovu postavit na nohy.

Fobos, únor 2019

VZORNÝ SYN
Čong Judžong

Jednoho časného rána Judžina 
probudí silný pach krve. Zpo-
čátku má jasno – jako epileptik 
dobře ví, že se mu zápach jen 
zdá. Pochází však zápach krve 
opravdu jen z jeho halucinací? 
Vážně akorát utrpěl epileptický 
záchvat, nebo je zde něco, co 
mu vlastní paměť zamlčuje?

Vendeta, duben 2019

VRAŽEDNÉ EMOCE
Randall Silvis

Malé univerzitní město v Pensyl-
vánii se jednoho říjnového rána 
probouzí s děsivou zprávou, že 
žena a tři děti místního hrdiny 
Thomase Hustona, milovaného 
profesora a oblíbeného spiso-
vatele, byly zavražděni ve svém 
domě. Huston sám zmizel, a tak 
se stane hlavním podezřelým.

Knihy Omega, únor 2019

SEDM SMRTÍ EVELYN HARDCASTLEOVÉ
Stuart Turton

Muž se probudí v lese a pamatuje si pouze jediné jméno: Anna. Byl svědkem vraždy v lese a nyní 
přichází k luxusnímu, leč rozpadajícímu se okázalému sídlu Blackheath, kde se brzy od tajemného 
hosta převlečeného za lékaře léčícího mor dozví, že jediný způsob, jak může uniknout dni, který 
se opakuje znovu a znovu, je vyřešit důmyslnou vraždu. Má to jeden háček: každý den se probudí 
v těle jiného podezřelého – což mu ale na druhou stranu umožňuje komunikovat se svými bývalý-
mi i budoucími já. Ale ne každé jeho já mu chce pomoct…

Vendeta, duben 2019

SEDM KAMENŮ 
LÁSKY A ZTRÁTY
Diana Gabaldon

Kniha Sedm kamenů lásky a ztrá-
ty je sbírkou krátkých povídek, 
včetně dvou dosud nevydaných 
novel, které poutavě a rozmani-
tým způsobem rozšiřují příběhy 
hrdinů série Cizinka.

Knihy Omega, leden 2019

TEMNOTA V NĚM
Alice Raine

Pro fanoušky Jodi Ellenové 
Malpasové či Sylvie Dayové je tu 
napínavý a návykový svazek 1. 
Omamná záležitost se slavným 
klavíristou Nicholasem Jackso-
nem, kterého přitahuje Rebecca, 
plachá majitelka knihkupectví.

Knihy Omega, únor 2019

BŮH PLÁČE 
POTICHU
Hana Repová

Tam, kde láska zanechává slzy, 
přátelství dokáže vyčarovat 
úsměv na rtech. Anna se 
ze všech sil snaží vyrovnat 
s bolestnou skutečností, která 
nečekaně zasáhne do jejího 
a Everettova života.

Sin, březen 2019

ZÁMEK U ŘEKY
Chloé Duval

Podnikatelku Alexandru odjakživa 
fascinovala Francie. Když narazí 
na fotografii své předchůdkyně, 
zjistí, že sama má francouzské 
kořeny. Vydá se do Chandeniers, 
kde pozná Erica, nového majitele 
kdysi impozantního sídla, který se 
však brzy obrátí pro ní.

Sin, únor 2019

Boj o přežití 
v různých 
podobách

Knihy zakoupíte v našich kamenných prodejnách nebo na e-shopu www.knihydobrovsky.cz

Originální obálka

Od slovenské bestsellerové autorky
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NÁVRAT 
ČARODĚJNICE
Paula Brackstone

Elizabeth ví, že půjde rovnou 
za Tegan a že musí dívku 
chránit. V době od dramatic-
ké noci v lese Batchcombe, 
Tegan procestovala celý svět, 
učila se od jiných čarodějnic 
a už není jen trapný teenager 
a čarodějnický učeň jako dřív.

Knihy Omega, leden 2019

ARABELLA Z MARSU
David D.Levine

Od doby, kdy Newton pozoroval bublinu, která stoupala z jeho vany, lidstvo objevuje hvězdy. 
Když král William III. pověřil kapitána Williama Kidda, aby na konci sedmnáctého století usku-
tečnil první expedici na Mars, ukázalo se, že vesmírné mise jsou proveditelné, ale i velmi výnosné. 
Nyní, o jedno století později, funguje na Marsu prosperující britská kolonie. Je domovem Arabelly 
Ashby, mladé ženy, která je v místních drsných podmínkách maximálně spokojená. Ale správná 
anglická dáma se chová jinak: netráví čas s otcem na stavbě složitých automatických strojů, ani 
nešmíruje svého bratra a marťanskou chůvu.

Knihy Omega, únor 2019

JE TO JINAK 
MAMI
Tamara Tainová

Boris je obyčejný mladý muž 
pracující v obyčejné redakci kde-
si v hlavním městě. Je gay, což 
o něm ale jeho kolegové netuší. 
Ví to jen jeho přítel Marko a osa-
zenstvo homosexuálního klubu, 
do kterého sporadicky chodí.

Kontrast, leden 2019

KNIHA 
S OBJEKTIVEM: 
NAŠE MĚSTA 
VČERA A DNES
Irena Trevisan

Otáčejte magickými sklíčky tří-
barevného objektivu a pozorujte 
města současnosti a minulosti!

Drobek, leden 2019

REMADE
Alex Scarrow

Leon a jeho mladší sestra 
Grace se nedávno přestěho-
vali z New Yorku do Londýna. 
Zatímco se potýkají s novou 
školou, ve zprávách se začínají 
objevovat zvěsti o neidentifi-
kovaném viru z Afriky.

Knihy Omega, březen 2019

KNIHA 
S OBJEKTIVEM: 
ZVÍŘATA
Valentina Facci

Prohlédněte si stránky této zá-
bavné ilustrované knihy a přečtě-
te si zajímavá fakta o zvířatech, 
která obývají naši planetu.

Drobek, leden 2019

POSLEDNÍ 
ČÍSLO
Hayley Barker

Společnost je rozdělena na 
Čistou britskou rasu a Dre-
ky, spodinu odsunutou do 
ghett, nucenou pracovat jen 
za nepoživatelnou stravu, 
a žijící v neustálém strachu, 
že jim ukradnou a odvezou 
je do putovního cirkusu, aby 
tam vystupovaly v před-
staveních, ve kterých jim 
noc co noc půjde o život.

King Cool, leden 2019

SVĚTLA NA 
OBLOZE
Lisa Lueddecke

Ósa, sedmnáctiletá dívka, 
žije se svou rodinou na 
nehostinném a chladném 
ostrově a musí si své 
živobytí tvrdě zasloužit. 
Život na ostrově by plynul 
bez větších zvratů, nebýt 
nepříjemné epidemie…

King Cool, únor 2019

Dobrodružné 
fantasy nejen pro 

mládež

VÝPADEK 
SYSTÉMŮ
Martha Wells

V korporátně ovládané kos-
mické budoucnosti musí 
všechny meziplanetární 
mise být schváleny a zajiš-
těny Firmou. Průzkumné 
týmy jsou doprovázeny 
bezpečnostními androidy, 
které jim Firma poskytuje 
jako ochranu.

Fobos, březen 2019

ZVUKY PŘÍRODY: 
SVĚT PTÁKŮ
Robert Hunter

Prozkoumej deset různých ob-
lastí, v nichž žijí ptáci. Na každé 
stránce stiskni tlačítko s notou 
a poslechni si zvuky více než 
60 druhů ptáků.

Drobek, únor 2019

HRAVÁ PŘÍRODA
Rachel Williams

Probuďte se uprostřed přírody 
a objevte deset nejrozmanitějších 
přírodních prostředí v kaleido-
skopických barvách od umělecké 
dvojice Carnovsky. Jaká zvířata 
objevíte při své cestě divočinou?

Knihy Omega, únor 2019

VÝBĚR TOHO NEJLEPŠÍHO

Knihy zakoupíte v našich kamenných prodejnách nebo na e-shopu www.knihydobrovsky.cz

Jules Verne na steroidech pro novou generaci!
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BEATLES: 
KAPELA, 
KTERÁ 
ZMĚNILA SVĚT
Terry Burrows

Beatles způsobili revoluci 
v populární hudbě. Promě-
nili módu. Změnili způsob 
myšlení lidí. Definovali jednu 
éru a jejich hudba, slova 
a osobnosti změnily svět. 
Tato kniha vypráví příběh bá-
ječné čtyřky prostřednictvím 
zasvěceného textu, úchvat-
ných fotografií a vzácných 
památných předmětů.

Knihy Omega, leden 2019

GUNS N‘ ROSES
Paul Elliott

Rockový novinář Paul Elliott 
skupinu zpovídal už před vy-
dáním debutového alba a od 
té doby ještě mnohokrát. 
Nyní přináší skutečně zasvě-
cený pohled na hudbu, úspě-
chy i peripetie Guns N‘ Roses 
během posledních více než 
třiceti let.

Knihy Omega, únor 2019

VELKOLEPÁ KNIHA 
O PREHISTORICKÝCH
ZVÍŘATECH
Tom Jackson

Tato kniha vás uchvátí svou škálou 
legendárních prehistorických tvorů, od 
děsivého šavlozubého tygra a impo-
zantního pratura po těžkopádného 
pozemního lenochoda.

Drobek, leden 2019

VELKOLEPÁ 
KNIHA 
O DINOSAURECH
Tom Jackson

Velkolepý atlas dinosaurů přenese 
mladé čtenáře o miliony let zpátky 
do věku dinosaurů. Najdete v ní 
36 barevných kreseb těchto úžas-
ných zvířat, doplněných zajímavý-
mi informacemi.

Drobek, leden 2019

VELKOLEPÁ 
KNIHA 
O MOŘSKÝCH 
TVORECH
Tom Jackson

Tato krásně ilustrovaná dár-
ková kniha vás uchvátí svou 
škálou fascinujících mořských 
tvorů, od elegantních delfínů 
a impozantních kosatek po 
nádherné klauny očkaté.

Drobek, leden 2019

VELKOLEPÁ 
KNIHA 
O ZVÍŘATECH
Tom Jackson

Úžasní divocí savci jsou všude 
kolem nás, v horách, na savanách, 
chladných tundrách i v korunách 
stromů. Na stránkách této knihy 
najdete barevné ilustrace těch 
nejmajestátnějších savců.

Drobek, leden 2019

Fotografické 
publikace jedné 
z nejznámějších 

hudebních skupin

ATLAS DUCHŮ A PŘÍŠER
Federica Magrin

„Budete potřebovat veškerou svou odvahu a nejspíš i špetku šílenství, abyste mohli bo jovat 
s pomstychtivými duchy, nepokojný mi přízraky a těmi nejhrozivějšími netvory. Na konci to-
hoto neuvěřitelného dobrodruž ství však budete moci hrdě prohlásit, že jste se utkali s každou 
nestvůrou na světě a stali se tak profesionálními lovci příšer!“ Tak praví Van Helsing, nejobá-
vanější lovec příšer, duchů a upírů!

Knihy Omega, březen 2019

ATLAS 
DOBRODRUŽSTVÍ:
ZVÍŘATA
Rachel Williams, Emily 
Hawkins

Objevte narvaly, kteří putují za 
potravou skrz ledovce, vychovávej-
te malé orangutany v Borneu nebo 
lezte po horách s pandami.

Drobek, leden 2019

ATLAS 
DOBRODRUŽSTVÍ:
DIVY SVĚTA
Ben Handicott

Osvoboďte svého dobrodružného 
ducha při této bohatě ilustrované 
cestě po největších divech světa. 
Cestujte do více než 30 destinací.

Drobek, leden 2019

ATLAS
DOBRODRUŽSTVÍ
Rachel Williams

Vyšlete svého vnitřního dobro-
druha na bohatě ilustrovanou 
cestu kolem světa s mapami 
sedmi kontinentů a stovkami 
aktivit a úkolů pro cestovatelské 
snílky všeho věku. S kreslenými 
průvodci se vydáte na 30 míst.

Drobek, leden 2019

ATLAS 
DOBRODRUŽSTVÍ:
DINOSAUŘI
Emily Hawkins

Od tvůrců bestselleru Atlas 
dobrodružství přichází tato 
prehistorická cesta za pozná-
ním plná zajímavostí. Vydejte 
se zpět v čase a utkejte
se s Triceratopsem.

Drobek, leden 2019

Knihy zakoupíte v našich kamenných prodejnách nebo na e-shopu www.knihydobrovsky.cz
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STEVE JOBS
Kevin Lynch

Kniha Steve Jobs je působivý obrazový průvodce životem a dílem jednoho z nejvlivnějších 
inovátorů jednadvacátého století. Tento životopis zprostředkovává barvitou formou a origi-
nálním grafickým zpracováním zajímavé informace o Stevu Jobsovi, o jeho jedinečném talentu 
i vizionářském smyslu pro design. Dočtete se zde, jak se Stevův obdivuhodný talent k úspěš-
nému prodeji stal klíčem k jeho úspěchu, úhelným kamenem jeho filozofie radikálních inovací 
i důvodem k celoživotnímu soupeření s Billem Gatesem.

Knihy Omega, březen 2019

NUMEROLOGIE
Amy Lloyd

RoseMaree Templeton se 
již v sedmnácti letech začala 
zajímat o numerologii. Pytha-
gorejce a jejich teorie, filozofii 
i metafyziku začala studovat 
pod vedením své babičky, Hettie 
Templeton, jedné z nejuznáva-
nějších numeroložek čtyřicátých 
a padesátých let 20. století.

Knihy Omega, leden 2019

ORTOREXIE: 
POSEDLOST 
ZDRAVOU 
STRAVOU
Renee McGregor

Ortorexie je porucha příjmu 
potravy, která se odhaluje velmi 
obtížně. Nejde při ní o to počítat 
kalorie nebo se vyprazdňovat, 
nýbrž vytříbit si stravu.

Knihy Omega, leden 2019

INTROVERTŮV 
ROK
Michaela Chung

Introvertův rok je knihou, 
která introverty zavede na 
dobrodružnou cestu plnou 
sebezpytování a sebepéče. 
Michaela Chung přiná-
ší interaktivní plán pro 
introverty, kteří touží po 
přijetí sebe sama a chtějí žít 
plnohodnotný život podle 
svých vlastních pravidel.

Via, leden 2019

ROZVÍJENÍ 
TALENTU
kolektiv autorů

3 důležité rozhovory, díky 
nimž lze v lidech uvolnit 
neomezený potenciál. A to 
je přesné téma této knihy. 
Každý nadřízený by měl 
být schopen tento poten-
ciál svých zaměstnanců 
objevit a využít.

Knihy Omega, únor 2019

KOUZLO 
STROMŮ
Tess Whitehurst

Kniha Kouzlo stromů je 
uceleným přehledem a vhod-
nou příručkou pro nováčky 
i pokročilejší zájemce o tuto 
tematiku. Výběr stromů 
je reprezentativní.

Via, březen 2019

CO SE SKUTEČNĚ 
STANE PO SMRTI
Andrew McLauchlin

Co se stane, když zemřeme? 
Dostaneme se do posmrtného 
života, jak praví většina nábo-
ženství? Zmizíme do nicoty 
s tím, jak se naše tělo obrátí 
v prach a popel?

Knihy Omega, leden 2019

Rozvíjejte svůj 
talent i osobnost

MAZI: ŘECKÁ KUCHYNĚ
Christina Mouratoglou a Adrien Carré

Christina Mouratoglou a Adrien Carré milují řecké jídlo, a proto si v červnu 2012 otevřeli 
v londýnském Notting Hillu restauraci MAZI. Kladou důraz na to, aby se lidé mohli sejít, bavit 
se a podělit se o jídlo na stole. Proto je většina jídel v této knize upravena tak, aby se mohla 
podávat jako součást hodování ve stylu tapas.

Knihy Omega, leden 2019

SUSHI 
JEDNODUŠE 
A RYCHLE
Atsuko Ikeda

Atsuko Ikeda vyučuje již deset 
let umění japonské kuchyně 
ve své londýnské škole vaření 
Atsuko’s Kitchen. Za tu dobu 
zjistila především to, že sushi, 
ať se zdá být složité, je ve 
skutečnosti velmi jednoduché.

Knihy Omega, únor 2019

DĚTI V KUCHYNI
Amanda Grant

Pomozte svému dítěti, aby se 
naučilo vařit – a získalo tak zá-
kladní dovednosti, které se mu 
budou pro život hodit. K tomu 
vám poslouží více než 50 zá-
bavných, chutných a snadných 
receptů rozepsaných krok za 
krokem, které jsou vhodné pro 
děti ve věku 3–11 let.

Knihy Omega, leden 2019

VÝBĚR TOHO NEJLEPŠÍHO

Knihy zakoupíte v našich kamenných prodejnách nebo na e-shopu www.knihydobrovsky.cz

Originální obálka
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KNIHKUPCI DOPORUČUJÍ
Nový rok znamená i mnoho nových tipů na skvělou a kvalitní literaturu. Co přečetli a doporučují naši knihkupci?

VIKINGOVÉ
Vikingové jsou skvělý seriál, ale s knihou nemají moc společného. Je to jako porovnávat oheň a led. Kniha víc vychá-
zí z historických faktů, a i proto mě tak dostala. Člověk se na pozadí detektivního příběhu dozví zajímavosti o té do-
bě, jak se žilo, a to si myslím, že je vždycky dobré. Taková přidaná hodnota. 
Každopádně mít Vikingy rozečtené a spát, to nejde moc dohromady.

DCERA
Dcera je přesně ten příběh, který vám ukáže, že nic není tak dokonalé, jak 
by se mohlo na první pohled zdát. To je podle mě super hlavně teď, kdy 
všichni vidíme dokonalý životy ostatních na sociálních sítích. Příběh vyprá-
ví o zmizení nejmladší ze tří dcer a její matce, která se pokusí dceru vypát-
rat sama, protože policie selhala. Matka postupně začne zjišťovat, že všich-
ni mají svoje tajemství a že nikdo není tako dokonalý, jak se zdá. Hlavně 
teda její dcera ne.

Doporučuje knihkupkyně
Kristýna Žlábková

OC IGY, České Budějovice
Fobos

Cena: 399 Kč
Knihy Omega

Cena: 399 Kč

DÍVKY VE VODĚ
Dívky ve vodě slibovaly akční děj a přesně proto skončily v mojí knihovně. Příběh mě naprosto dostal tím, jak ukazuje, co 
jsou lidé schopní udělat proto, aby si zachránili vlastní krk a aby udrželi v tajnosti věci, co by jim mohly ublížit. Jednou 
ráno začnou mizet mladé dívky, které spojuje traumatická minulost a dvě vyšetřovatelky, které jsou k případu přizvané, 
musí přijít na to, co se děje, ale přitom mají stále na paměti, že kdykoli můžou 
zmizet další dívky a že celé to nebezpečí už se vlastně týká i jich.

HRAJ MRTVÉHO
Kniha Hraj mrtvého je tak neskutečně čtivá, že mi vydržela jenom na jeden ví-
kend. Hned po několika stránkách už nešla odložit. Rodinná tajemství na mě 
fungují a tenhle příběh jich je plný – hlavní hrdince zemřel otec a hned na to 
dostala dopis, který úplně převrátil její život. V tom dopise se píše, že jí někdo 
jako malou unesl a že jí ho píše pravá matka, a i když se hlavní postava snaží 
namluvit sama sobě, že je to nesmysl, tak se pomalu začne zaplétat do minu-
losti ve které jsou věci jako vraždy a únosy.

Doporučuje knihkupkyně
Pavlína Hlávkovká

OC Plzeň Knihy Omega

Cena: 399 Kč
Knihy Omega

Cena: 399 Kč

ZERO
Zero pro mě bylo dlouho očekávanou knihou nejen proto, že mě uchvátil už autorův první bestseller Blackout, ale i z to-
ho důvodu, že mi tohle téma přijde zajímavé. Příběh rozebírá aktuální a reálná nebezpečí, která nám hrozí skrze digitální 
média. Autor předložil syrová fakta a informace a ukazuje, jak nebezpečné je, když někdo zachází s našimi daty, jak sám 
chce a že tím velmi lehce získá kontrolu nad našimi životy. Napadlo vás ně-
kdy, že ty zprávy, které denně posíláme, čte třeba i někdo další?

BEZ KŮŽE
Severská dramata patří mezi moje oblíbené žánry, takže když se ke mně do-
stala kniha Bez kůže, bylo vymalováno. Příběh se odehrává v Grónsku, což 
není úplně časté, navíc se tam prolínají dvě dějové linie. které směřují k vel-
mi překvapivému konci. Z příběhu sálá mráz a tajemství. Pro silné povahy je 
to perfektní kniha – vraždy, incest, mráz. Ale slabé povahy by stejně po kni-
ze s takovou obálkou nesáhly.

Doporučuje knihkupec
Jiří Pánek
NC Eden, Praha Knihy Omega

Cena: 399 Kč

Vendeta

Cena: 349 Kč

ŠEST ČTYŘI
Japonská kultura a tvorba se nedá přirovnat k ničemu jinému, co se mi ještě kromě toho hrozně líbí je i jejich pečlivost, 
která je vidět na každé stránce knihy. Šest čtyři je kód, pod kterým se skrývá vyšetřování případu z roku 1989. V tom ro-
ce byla unesena sedmiletá holčička a rodiče pak pět dní poslouchali požadavky únosce, jenže dítě stejně nedostali zpátky 
a nikdy se nezjistilo, kdo to udělal. Je tady skvěle a detailně popsaná policejní 
práce, do které teda může být těžké se ze začátku začíst, ale stojí to za to.

TEMNÉ LÉTO
Mám zhlédnuté všechny dobré horory, a tak vůči nim začínám být imun-
ní, naštěstí všichni víme, že kniha je vždycky lepší než film. A Temné léto 
je přesně ten horor, proti kterému imunní nejsem. Šedesátá léta v Americe 
a parta pěti kluků, kteří si užívají letní prázdniny, všechno je super, idylka, až 
do momentu, kdy jeden z nich zmizí. Vážně se mi líbilo, že autor se ani tak 
nesnaží čtenáře děsit, jako spíš představovat a pracovat s postavami. Trošku 
TO na steroidech.

Doporučuje vedoucí směny
Gabriela Čechová

Na Čáře, Brno Knihy Omega

Cena: 449 Kč
Fobos

Cena: 499 Kč
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Novinky z nakladatelství
Anna McPartlinová
V klubíčku štěstí
Maisie je bojovnice, vzepřela se 
svému násilnickému manželovi 
a sama vychovala dvě děti. 
Když už to vypadalo, že se 
situace obrací k lepšímu, její 
šestnáctiletý syn Jeremy náhle 
zmizel…

Nicola Kentová
Moje maminka je 
nejsilnější na světě
Roztomilá obrázková knížka 
plná zvířátek a legračních 
situací. Medvídkova maminka 
je ze všech maminek na světě 
nejsilnější, ale i ten největší silák 
si někdy musí odpočinout.

DeSales Harrison
Okem vrány
Úspěšný newyorský 
psychoanalytik Daniel Abend 
se po zmizení dcery zaplétá 
do stále zoufalejšího pátrání, 
které ho přinutí postavit se 
čelem nepříjemným tajemstvím 
z minulosti.

Christine 
Manganová
Marokánka
Jeden rok a celý oceán dělí Alici 
Shipleyovou od jejího bývalého 
studentského života — a od 
strašné nehody, při níž zahynul 
muž, za něhož se chtěla jednou 
vdát.

369 Kč  Román pro ženy
Vychází 30. 1.

269 Kč  Pro děti od 2 let
Vychází 25. 1.

349 Kč  Překladová beletrie
Vychází 29. 1.

349 Kč  Román pro ženy 
Vychází 4. 2.

Radka Denemarková
Hodiny z olova
Rozsáhlý román inspirovaný autorčinými 
pobyty v Číně.

Český podnikatel, jeho manželka a dospívající 
dcera, ruský diplomat, francouzský literát, 
americká studentka kaligrafie a řada dalších 
hrdinů. Poutníci a cestovatelé, kteří odjeli do 
Číny, aby si uklidili ve svém životě, ale jejich 
svět se dál rozpadá. K dramatickému zlomu 
dochází nejen v jejich soukromých příbězích, 
něco podstatného se láme a mění v osudech 
nás všech. Starý svět Evropy končí a nikdo 
netuší, co začíná… 

469 Kč  Česká beletrie 

225x297---Dobrodruh-1+4---Hodiny z olova atd.indd   1 10.12.2018   17:13:06



SCOTT REINTGEN:

DAVID D. LEVINE:

„Příběh Nyxie mě poprvé na-
padl, když jsem si představil, 
co by se stalo, kdybych svoje 
studenty vyslal do vesmíru.“
Scott Reintgen, americký spisovatel tělem i duší, si nikdy ne-
dovedl představit, že by psal něco jiného než fantasy a sci-fi  
příběhy. Důkazem je Nyxia, sc-fi  thriller nabitý akcí od první 
do poslední strany. Co o knize i celé trilogii říká sám autor?

Nyxia, sci-fi  thriller pro young-adult čtenáře, 
je vaším debutem. Co vás inspirovalo k na-
psání knihy, byli to vaši studenti na hodinách 
tvůrčího psaní?
Jednou z velkých inspirací mi nepochybně byli 
moji studenti. Chtěl jsem napsat román, v němž by 
se každý z nich našel a který by je bavil. Ten příběh 
mě prvně napadal, když jsem se představil, co by se 
asi stalo, kdybych svoje studenty vyslal do vesmíru 
(samozřejmě jako pokus v přemýšlení!)

Byl jste už předem rozhodnut, že Nyxia bude 
sérií, nebo vám příběh kypěl pod prsty a vy 
jste se rozhodl, že si protagonisté zaslouží 
více prostoru?

Od začátku jsem měl pocit, že série je dobrou vol-
bou. Rozhodně však není na škodu, že postavy si tři 
knihy zaslouží. S každým novým příběhem jsou lepší 
a lepší a jsem rád, že jsem pro ně dokázal napsat tři 
knihy. Také pomohlo, že si ode mě vydavatel koupil 
tři knihy ještě v době, kdy existovala jen jedna.

Proč by si čtenáři neměli nechat sérii Nyxia ujít, 
v čem je výjimečná?
Pokud stojíte o postavy, které si zamilujete, příběh, 
který nedovedete předvídat a napínavé akční scény, 
je to kniha pro vás. Vážně jde o ideální volbu pro 
fanoušky Hunger Games, Labyrintu: Útěk, Enderovy 
hry atd. Co však knihu podle mě odlišuje od těchto 
sérií, je právě rozmanitost postav.

SLAVNÍ AUTOŘI ZBLÍZKA

Katie ReintgenF

King Cool

Vychází: únor 2019

SPISOVATELÉ JSOU BORCI

V Arabelle z Marsu se prolíná několik témat: 
drsné podmínky života na Marsu, námořní 
válka mezi Británií a Francií a zároveň před-
sudky ohledně náležitého chování anglických 
dam a touha po záchraně rodiny. Jak jste 
k tomuto námětu došel?
Původně jsem přišel s nástinem románu o herečce, 
kterou v osmnáctém století baví jednotky na Venuši, 
ale vyšel z toho příběh o statečné mladé ženě ve sto-
letí osmnáctém – nejdřív to měl být jediný román, 
ale nakonec má dvě pokračování. Námět a příchuť 
knih o Arabelle ovlivnila také moje láska k románům 
Napoleonské války od Patricka O’Briana.
 
Pokud byste si musel pro svou tvorbu zvolit 
jiný žánr než sci-fi , který by to byl?
Můžu si vybrat fantasy? Upřímně řečeno nemám chuť 
psát o tak limitovaném světě jako ten, v němž musím 

dennodenně žít. Jaké má tvoření cenu, když se musíte 
omezit na to, co by se skutečně mohlo stát?

V roce 2010 jste strávil dva 
týdny v Mars Desert Research 
Station – v simulované základně 
Marsu v Utahu. Jakým způso-
bem se to promítlo ve vašich 
knihách? Co vám to přineslo?
Nejdůležitější, co jsem se v Uta-
hu naučil, je pravděpodobně to, 
že když jste venku za hranicemi 
civilizace, vždycky se potýkáte 
s nečekanými problémy a jste 
omezení na minimum zdrojů, 
které jste si vzali s sebou. Celé je 
to o improvizaci, vynalézavosti, 
inovativním myšlení.

John ScalziF

T Dagmar Topolová

David D. Levine je americký spisovatel, nositel 
ceny Hugo za nejlepší povídku a člověk 
s přinejmenším fascinujícími myšlenkami. Již 
brzy budou mít čtenáři možnost přečíst si jeho 
knihu Arabella z Marsu v českém vydání. Pře-
čtěte si rozhovor s autorem, který poodhaluje, 
z čeho čerpal inspiraci.

T Lucie Černá

Knihy Omega

Vychází: únor 2019

„Nemám chuť psát o tak limitovaném světě 
jako ten, v němž musím dennodenně žít.“
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Proč jste se rozhodl získat přístup do archivu 
Stiega Larssona? Jste jeho fanouškem a chtěl 
jste se o jeho dílech dozvědět něco více, nebo 
jste tušil, že ukrývá cenné poklady, které by vás 
mohly inspirovat k napsání knihy?
Má cesta k archivu Stiega Larssona byla dlouhá 
a plná shod okolností. Chystal jsem se napsat jinou 
knihu a během výzkumu jsem narazil na člověka po-
dezřelého z vraždy našeho premiéra Olofa Palmeho. 
V jiném archivu jsem našel nepodepsané doku-
menty podezřelého a zeptal jsem se, kdo je napsal. 
Odpověď zněla „Stieg Larsson“ a já si uvědomil, 
že musím vypátrat víc. O pár měsíců později jsem 
objevil Stiegův zapomenutý archiv.
 
Paralely mezi výsledky pátrání Stiega Larssona 
a postavami ze série Milénium jsou podle vás 
až do očí bijící. Můžete čtenářům poodhalit 
nějaké šokující nebo napínavé momenty, kvůli 
kterým by si měli knihu rozhodně přečíst?
Myslím, že zvlášť pro české publikum bude vzrušu-
jícím zjištěním, že žena, která se s potenciálním vra-
hem na čtyři dny setká, je Češka a možná pomáhala 
vyřešit nerozřešený případ.

Věříte tomu, že by vaše kniha o Larssonově pát-
rání mohla policii dovést k vrahovi švédského 
premiéra Olofa Palmeho?
Ano, jsem přesvědčený, že to, co jsem popsal, je 
řešením vraždy. Vrchní vyšetřovatel mě tento týden 
dokonce požádal, abych se dostavil na stanici podat 
další informace.

Uveřejnit jednotlivé spojitosti, které zapa-
dají do skládačky Palmeho smrti, byť jsou 
čistě teoretické, mohou být velmi riskantním 
počinem, ne-li přímo fatálním. Nemáte strach 
z pomstychtivosti Palmeho vraha?
Víc jsem se bál před vydáním knihy, protože tehdy 
mohly osoby, které měly s vraždou něco společného, 
mou smrtí něco získat. Čistá pomsta by k případu 
jen přitáhla víc pozornosti. Nicméně jsem podnikl 
určitá opatření, s nimiž se nikomu nesvěřuji.
 
V roce 2017 jste vydal knihu Gripen av Prag. 
Vypráví o delegaci švédských podnikatelů, 
kteří se vydávají do Prahy, aby se účastnili 
velmi nebezpečného obchodu mezinárodního 
zbrojního průmyslu. Proč jste zvolil právě toto 

místo? Odvíjí se snad příběh od události v roce 
2007, kdy švédská televize zmínila korupční 
jednání ve spojitosti s prodejem a pronájmem 
letounů, do kterého byla údajně zapletena 
i Česká republika?
Gripen av Prag jsem vydal v roce 2007, čtyři roky 
poté, co jsem opustil místo švédského diplomata na 
Velvyslanectví Švédska v Praze… I když jde o román, 
velká jeho část je pravdivá, včetně okolností ohledně 
korupce. Vlastně jsem pomohl švédské novinářce, 
která ten příběh odhalila, a mou knihu vydali zhruba 
ve stejné době.
 
Chcete se spisovatelské činnosti věnovat 
i nadále? Máte v plánu napsání další knihy?
Ano! Knihu jsem dokončil v září a teprve jsem začal 
plánovat, ale další bude pravděpodobně o velké po-
litice a malém člověku. Bude tam i špetka humoru, 
tak jako v Odkazu Stiega Larssona.

Kontrast

Vychází: únor 2019

Pokračování rozhovorů najdete 
na našem dobrém blogu

www.knihydobrovsky.cz/blog

JAN STOCKLASSA:
„Jsem přesvědčený, že to, co 
jsem popsal, je řešením vraždy.“
Deset let po smrti Stiega Larssona, autora slavné severské 
krimi série Milénium, se díky Janu Stocklassovi poprvé otevřel 
Larssonův osobní archiv, do té doby po mnoho let zapome-
nutý. Kniha Odkaz Stiega Larssona: Po stopách vraždy Olofa 
Palmeho předkládá veřejnosti neznámý příběh skutečného 
pátrání Stiega Larssona, jehož postavy se v mnohém podobají 
charakterům ze slavné knižní série Milénium. Sám autor nám 
v rozhovoru sdělil spoustu zajímavých informací.

bigshot.seF

T Dagmar Topolová

SPISOVATELÉ JSOU BORCI
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TIP
redakce

Výběr novinek v prvním letošním čísle je opravdu různorodý. Protože 
rok teprve začíná, vybrali jsme kromě chystaných novoročních 
novinek i knihy, které vyšly koncem roku 2018, protože jsou stále 
velmi aktuální. Doufáme, že zde opět najdete inspiraci na dobré čtení!

NOVINKY
NA KNIŽNÍCH PULTECH

SKLENICE SRDÍČEK
Jennifer Hillier

Když beze stopy zmizí šestnáctiletá Angela 
Wongová, jedna z nejoblíbenějších dívek 
ve škole, nikdo si nedokáže představit, že 
by s tím měla cokoli společného její nejlepší 
kamarádka Georgina (Geo) Shawová. 
A určitě to nenapadne ani kamaráda 
obou dívek Kaisera Brodyho. O čtrnáct 
let později jsou Angeliny ostatky nalezeny 
nedaleko místa, kde Geo vyrůstala. 
Z Kaisera se mezitím stal detektiv, jenž 
konečně zjistí pravdu.

Baronet, cena: 349 KčSBĚRATEL
Fiona Cummins

Sběratel Fiony Cummins je napínavým pokračováním knihy 
Chrastění kostí. Jakey přežil a přestěhoval se do nového města. 
Zachránil se téměř zázrakem, jeho rodiče však vědí, že Sběratel 
kostí tam venku stále někde je, že ho pozoruje a čeká… Clara – 
holčička, kterou si nechal – v sobě dál živí naději, že někdo přijde 
a zachrání ji. Naopak její matce se rozpadl život a začíná svou 
naději ztrácet. Sběratel kostí našel nového učedníka, jenž má 
převzít jeho rodinné dědictví. Nemůže však zapomenout na toho 
chlapce, který mu proklouzl, ani na policejní vyšetřovatelku, 
rozbila jeho sny na prach.

Baronet, cena: 349 Kč

OTRÁVENÉ PÍRKO
Matthew FitzSimmons

Gibson Vaughn má za sebou úspěšný souboj s politickým 
matadorem Benjaminem Lombardem, život mu však do cesty 
klade další nástrahy. Když se dozví, že soudce, který mu dal jako 
mladíkovi šanci na životní reparát, přišel o všechny peníze v obřím 
finančním podvodu řízeném spekulantem Charlesem Merrickem, 
který za něj sedí ve vězení, uvědomí si, že musí soudci splatit dluh. 
Pak se Merrick v jednom rozhovoru prořekne, že si zřejmě nějaké 
peníze ulil stranou, a Gibson se vydává po jejich stopě. Není však 
sám. Někteří se s ním v pátrání spojí, jiní s ním soupeří, kdo se 
k penězům dostane dřív. Začíná závod s časem – až pustí Merricka 
z vězení ven, nezůstane po něm nic. A to ještě Gibson netuší, že 
se musí postavit záhadě jménem Otrávené pírko, která jej může 
zahubit… nebo ještě něco mnohem horšího.

Kalibr, cena: 399 Kč

DCERA VÁLKY
Sara Novićová

Desetiletá Ana Jurićová bezstarostně 
pobíhá ulicemi Záhřebu, jezdí na kole 
a hraje fotbal. Když ale propukne občanská 
válka, na vlastní kůži pocítí, jaké to je chopit 
se zbraně. O deset let později studuje Ana 
literaturu v New Yorku a svou minulost tají 
i před svým přítelem. Když ji kontaktuje 
stará známá z OSN, aby o válečných 
zkušenostech promluvila na přednášce, 
dojde Aně, že v daleké rodné zemi zůstalo 
mnohé nedořešené, a vydá se na cestu…

Plus, cena: 329 Kč

OBCHODNÍK S HUDBOU
Rachel Joyceová

1988, Velká Británie. Frank si pronajme krámek v zapadlé uličce, kde 
prodává to, co je mu nejbližší – desky s hudbou. Z nahrávek všech 
žánrů, délek i kvality vybere Frank pro každého, kdo vejde dovnitř, 
tu pravou desku. Život poklidně plyne na vlně hudby, dokud mu 
do života nevstoupí tajemná dívka Ilse. Ilse skrývá něco, co otevírá 
Frankovy staré rány a minulost, kterou nikdy nenechal za sebou.

Cosmopolis, cena: 349 Kč
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Pokračování Tajemství kůže

Také jako
fi lm

#1 bestseller New York Times

ANDĚLSKÁ TVÁŘ I.
Hana Marie Körnerová

Charlotta Collierová přijíždí do malého jihofrancouzského města 
přímo z klášterní školy. Vzhledem ke svému mládí a nezkušenosti 
se stává ideální obětí ve složité a nebezpečné hře dvou bratrů. 
Jako manželka staršího z nich přichází na starobylý zámek Mornay, 
kde během krátké doby dojde k řadě znepokojivých událostí 
končících podezřelým úmrtím.

Baronet, cena: 329 Kč

NARUŠITEL
David Balda, Petr Kult

Čtveřice kamarádů a jejich letecký instruktor 
spolu létají a slouží v armádě dlouhé roky. 
Když se po patnácti letech začne rozmotávat 
smrt bývalého pilota RAF při jeho pokusu 
o přelet na Západ, hlavní hrdina cítí, že už 
nechce dál v této zemi žít a vychovávat své 
malé syny. Nemá jinou možnost, než se pokusit 
o to samé, co před lety sám doporučil starému 
pilotovi RAF. „Jste narušitel, následujte mě,“ 
jsou slova, která sám často hlásí do vysílačky, 
když nutí k přistání narušitele státní hranice, 
kteří míří na Západ za svobodou. Teď se 
o stejně zoufalý útěk za svobodou musí pokusit 
i on. Už není cesty zpět! Podaří se mu uniknout 
Státní bezpečnosti a dostat se do bezpečí?

Cosmopolis, cena: 299 Kč

TLUSTÁ TAK AKORÁT
Michala Jendruchová

Humorný románový návod, jak se nezbláznit 
z nadváhy (a přijmout sama sebe). Květa 
moc dobře ví, co je to nízké sebevědomí. 
Odmalička se potýká s nadváhou, kluci ji vždy 
brali jen jako dobrou kamarádku a jakožto 
poslušná dcera se místo vytoužené profese 
cukrářky stane učitelkou. Jen babička jí rozumí. 
A odkáže jí ručně psanou knihu receptů na 
sladkosti, spolu s výzvou, ať se hned pustí do 
pečení. Květa poslechne. Každý den připraví 
jednu dobrotu. A začnou se dít divy.

Práh, cena: 299 Kč

MISTR ÚNIKŮ
Brad Meltzer

Napínavý thriller o podvodné hře v nejvyšších mocenských 
patrech Spojených států, při níž jde o život. Nola Brownová 
viděla, co nikdo neměl vidět, a teď je na útěku. Jim Zigarowski 
ji zná a rozhodne se jí pomoct. Společně se pokoušejí odhalit 
tajemnou konspirační operaci inspirovanou největším mistrem 
úniků všech dob: Harrym Houdinim. Seznamte se s Nolou, 
jednou z nejpozoruhodnějších literárních hrdinek posledního 
desetiletí. Ponořte se do rychlého proudu téhle akční jízdy za 
záchranou života a nečekaným odhalením. Smrt je jen jedním 
ze způsobů, jak můžete zmizet.

Metafora, cena: 399 Kč

JÁ, POUTNÍK
Terry Hayes

Mladá žena zavražděná v hotelu na Manhattanu – nelze 
identifikovat ji ani pachatele.Otec veřejně sťatý pod palčivým 
sluncem v Saúdské Arábii a syn, jenž přihlížel.Muž ze syrského 
výzkumného ústavu, kterému někdo zaživa vyoperoval oči.
Ohořelé ostatky tří těl na horském úbočí Hindúkuše.Plán 
spáchat děsivý zločin proti lidstvu… Mám s tím vším něco 
společného. Proto se vydávám na cestu. Já, Poutník.

Knižní klub, cena: 499 Kč

JISKRA
Alice Broadway

Leora je v šoku: zpochybňuje všechno, co kdy věděla o sobě 
i své rodině, a všechny ve svém okolí podezřívá. Dokáže se svým 
původem někdy zapadnout mezi ostatní? Ve snaze najít odpovědi 
na nespočet otázek, které jí víří hlavou, se vydává na cestu za svou 
tajemnou kmotrou. Najde tam klid, bezpečí a útěchu, anebo se 
ocitne v jámě lvové?

Moba, cena: 299 Kč

PODRAZ
Sandra Brown

Strhující romantický thriller, kde všechno je jinak, než jak se na 
první pohled jeví, a cokoli vyjde najevo, odhalí další temnou 
lež. Když na sebe Jordie a Shaw pohlédnou v zastrčeném baru, 
přeskočí jiskra. Ale každý z nich je tam z jiného důvodu. Ona 
přišla, aby se něco dozvěděla o svém bratrovi. On přišel, aby ji 
na objednávku zabil…

Ikar, cena: 349 Kč
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VDOVY
Lynda La Plante

Harry Rawlins byl geniální zločinec, jemuž vždycky všechno 
vycházelo a policie na něj byla krátká přes dvacet let. Přepadení 
obrněné dodávky mu mělo vynést další statisíce liber. Jenže 
tentokrát se akce nešťastnou náhodou zvrtla a Harry i jeho 
společníci při ní zahynuli. Jeho manželka Dolly následně mezi jeho 
věcmi objeví podrobný návod, jak ozbrojenou loupež provést, 
a stojí před nelehkou volbou. Může Harryho poznámky předat 
policii, která jí po manželově smrti velmi znesnadňuje život. Může 
je věnovat zločincům, kteří převzali Harryho teritorium. Anebo 
se může spolčit s vdovami po Harryho společnících a pokusit se 
loupež provést sama… Nyní také ve filmovém zpracování!

Kalibr, cena: 399 Kč

PŘÍPADY KIM STONEOVÉ 6:
POHŘBENÁ PRAVDA
Marsonsová Angela

Šestý temný detektivní příběh z pera Angely Marsonsové, jejíž 
prvotina Němý křik, úvodní díl série, se v angličtině prodala už 
v milionu výtisků. Nález starých kosterních ostatků na pomezí 
dvou policejních okrsků postaví inspektorku Kim Stoneovou nejen 
před nový případ, ale také před neobvyklou výzvu – spolupracovat 
s bývalým parťákem, s nímž se nerozešla právě v dobrém. 
Podrobný průzkum hrobu odhalí, že těl tu leží víc a že nezemřeli 
přirozenou smrtí. Kim stojí před nelehkým případem. A taky 
nelehkou situací – jak se obejde bez svého týmu, ale také jak se její 
tým obejde bez ní. Protože pravdu, až doteď pohřbenou a právě 
vykopanou, už nelze skrýt…

Kalibr, cena: 379 Kč

NAJDI JI
Lisa Gardnerová

Kolik toho člověk snese? Své o tom 
ví Flora, kterou kdysi unesli. Ona 
však přežila a dnes se snaží pomáhat 
jiným ztraceným dívkám. Když ovšem 
detektiva D. D. Warrenovou zavolají 
k případu, ukáže se, že Flora je nějak 
spojená hned se třemi podezřelými 
vyšetřovanými v souvislosti s objevem 
nahé dívky a muže, kterého zabila. Je 
Flora oběť, nebo spolupachatel? A proč 
zase zmizela?

Kalibr, cena: 399 Kč

KAVÁRNA V KODANI
Julie Caplinová

Z otravného výletu do Kodaně se vyklube 
cesta, která všem zúčastněným změní 
život úplně v duchu dánského životního 
stylu hygge. Někdy prostě stačí jen 
zpomalit a rozhlédnout se kolem sebe. 
Dát si kávu. Popovídat si s ostatními. Třeba 
pak zjistíte, že to, za čím se ženete, vám 
štěstí nepřinese.

Cosmopolis, cena: 339 Kč

TICHÉ ZLO
Emma Viskicová

Caleb Zelic je již od dětství zcela hluchý. 
Po celý život se snažil porozumět lidem 
skrze signály skrývající se za každým 
úsměvem, grimasou, dotykem. Spolu 
s Frankie, bývalou policistkou s kdysi 
velkou náklonností k whisky, prověřují 
různé podezřelé obchody a krádeže. 
Jenomže během jednoho takového kšeftu 
zavraždí jeho přítele z dětství Garyho. 
Policie podezírá právě Caleba, který 
Garyho našel a umřel mu v náručí. Vlastní 
touha po pomstě a dokázat svou nevinu jej 
přiměje hledat vraha na vlastní pěst. Spolu 
s Frankie začnou pátrat od jediné stopy – 
poslední zprávy, kterou zavražděný poslal 
Calebovi, s jediným slovem – Scott. Nikdo 
o něm neslyšel, přesto je Scott vždy 
napřed. Nebezpečí hrozí nejen Calebovi, 
ale všem jeho nejbližším. Během pátrání 
přichází na to, že každý –Frankie, Gary 
i jeho bratr Anton něco skrývají. A čím 
víc jde do hloubky, tím jsou tajemství 
temnější… Jakou cenu je ochoten zaplatit 
za svou tvrdohlavost? Strhující australský 
thriller debutující autorky Emmy Viskicové 
posbíral spoustu ocenění od kritiků 
i čtenářů. V nezapomenutelné postavě 
Caleba Zelice se mísí touha pomstít smrt 
přítele, překračovat vlastní limity a boj 
o vlastní život.

Cosmopolis, cena: 299 Kč

DOBRO.VINKY

HŘÍŠNÍK
Amanda Stevensová

Amelia Grayová je povoláním restaurátorka opuštěných hřbitovů, ale 
poslední dobou se její vnímavost vůči nadpřirozeným jevům začíná 
nečekaně rozvíjet. Zpočátku jen viděla duchy, pak začala provázet 
mrtvé na onen svět, ale nyní má za úkol pátrat po ztracených duších. 
Jinak jí totiž mrtví nedají pokoj. Na hřbitově Sedm bran Amelia objeví 
v klecovém hrobě tělo mladé ženy – a jejího vraha může odhalit 
jedině ona. Ráda by důvěřovala pohlednému detektivu Kendrickovi, 
který je rovněž nadán schopností vidět duchy. Ale má pocit, že 
s jejími myšlenkami kdosi manipuluje. Kde jsou vlastně hranice 
reality? A kdy se známý člověk promění v démona?

Ikar, cena: 349 Kč
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Vydáno ve spolupráci s Dorling Kindersley

Doporučujeme

DO SVĚTA
Hana Machalová

Sny si můžete začít plnit v každém věku 
a Hana Machalová je toho příkladem. Na 
cesty se vydala až na sklonku čtyřicítky, 
s malým dítětem a průměrným platem. 
Ročně navštíví okolo 16 různých zemí. 
O své zážitky, rady, a především nadšení 
se rozhodla podělit praktickým návodem, 
jak překonat obavy a vydat se do světa. 
Na konci každé cesty totiž většinou zjistíte, 
že limity jsou obvykle jen ve vaší hlavě.

Bizbooks, vychází 28. 2. ETIKETA OBCHODNÍKA
Ladislav Špaček

Etiketa obchodníka je praktická příručka pro všechny podnikatele 
či zaměstnance, kteří jsou v osobním kontaktu s klienty: pojišťovací 
agenti, finanční poradci, privátní bankéři, realitní makléři, manažeři 
všech úrovní. Naučí nás chovat se tak, aby klient měl zájem se s námi 
setkat i příště a aby si z přemíry nabídek vybral právě tu naši. Kniha 
vyšla ve starší verzi před čtyřmi lety, ale dynamický vývoj na trhu 
si vynutil její dokonalejší podobu, s fotografiemi renomovaného 
světového fotografa Roberta Vana.

Ladislav Špaček, cena: 349 Kč

CESTOVÁNÍ – HISTORIE V OBRAZECH
Kolektiv autorů

Bohatě ilustrovaná kronika lidských cest od vikingských plaveb až po 
let na Měsíc. Prozkoumejte starověké mapy, životopisy dobyvatelů 
a cestovatelů, příběhy vědeckých objevů a technologického pokroku, 
dechberoucí umělecká díla a mnoho dalšího.

Knihy Omega, cena: 799 Kč

EVOLUCE
Thomas Thiemeyer

Když Lucie a Jem spolu se skupinou dalších studentů cestují 
do Spojených států kvůli výměnnému pobytu, ani ve snu by je 
nenapadlo, co na ně čeká. Po nouzovém přistání letadla na letišti 
v Denveru si uvědomí, že svět, jak jej dosud znali, již přestal 
existovat. A to navíc nejspíše opravdu dávno. Přistávací dráha je 
zarostlá a letištní terminál opuštěný, nikde není ani živáčka. Město 
si bere zpátky příroda a na každém kroku na ně číhají všemožná 
nebezpečí. Zdá se dokonce, že se proti nim spikla i zvířata. Co se 
vlastně stalo?

Bookmedia, cena: 349 Kč

KNIHA ŽIVOTA
Tamara Klusová

Kniha Života je knihou, která pojednává o prvních sedmi letech 
života děťátka. Jejím autorem je ten nejúžasnější spisovatel – Rodina. 
Nehledejte v ní však kolonku na zaznamenání prvního zoubku, ale 
výzvu k popsání všech emocí, které tančí ve vašem srdci. Hlas knihy 
a její obrázky s láskou vytvořila Tamara Klusová.

Esence, cena: 600 Kč

1918 ANEB JAK JSEM DAL 
GÓL PŘES CELÉ ČESKO-
SLOVENSKO
Vendula Borůvková

To si takhle čutáte a najednou bum! 
Československo! Je pondělí 28. října. 
Desetiletý Jenda se těší, že si po škole 
zahraje s kamarády fotbal. Jenže jeho 
tatínek, učitel Antonín Vosika, s ním má na 
odpoledne jiné plány. V roce 1918 vzniklo 
Československo. Oslavy a provolávání 
jména prvního československého prezidenta 
Tomáše Garrigua Masaryka zní dodnes. Děti 
i mnozí dospělí se přitom sami sebe ptají 
— co to má všechno propána společného 
se mnou? Takhle jásat nad nějakým starým 
pánem a podivným slovem republika… Jako 
Jenda. Ten si chce jen zakopat s kamarády, 
ať už mluví česky, nebo německy. Nemá 
však na výběr, Československo nečeká.

Host, cena: 349 Kč

PRASOPOLIS
Martin Klusoň

Představte si město, ve kterém je všechno myslitelné naopak. 
Prasata jsou na vrcholu potravního řetězce a pojídají lidské 
jedince z farem nebo v horším případě z velkochovů. Lidé jsou 
svými pány vnímáni jako hloupá zvířata sloužící jen k potravě. 
Prasata, zmasírovaná reklamami a konzumem, na jejich utrpení 
neberou zřetel. Mezi prasaty však nežijí jen tupí občané – Gris, 
náctiletý vepřík, si začíná uvědomovat, že v Prasopoli není vše 
zcela v pořádku.

CPress, vychází 4. 2.
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Od autora Ta přede mnou

Knihy zakoupíte v našich kamenných prodejnách nebo na e-shopu www.knihydobrovsky.cz

ĎÁBLOVA MASKA
Tom Egeland

Bjorn Belto je zpět – tentokrát v norské vesnici Juvdal. Roku 1708 je poblíž 
juvdalského sloupového kostela nalezena mrtvola okultisty Conrada 
Krämera. Roku 1963 je z věže místního nového kostela svržen kaplan 
Pontius Fjeldberg. A v roce 2015 je během práce na knize o obou vraždách 
zabit novinář Daniel Lyche. Bjorn Belto je do Juvdalu povolán jako expert 
na historické otázky, protože v jádru záhady se vynořuje tři tisíce let stará 
babylonská maska a magický středověký obrazec Boží pečeť.

Kalibr, cena: 399 Kč

UŽ SE VAŘÍ MÁ
PANENKO
Matěj Forman, Irena Vodáková

Na svých cestách potkal Matěj 
Forman, jeden z kapitánů divadelní 
lodi Tajemství, výtvarník a scénograf, 
řadu lidí. Někteří s ním zasedli 
u jednoho stolu. A někteří jej nechali 
vstoupit až k sobě do kuchyně. To je 
odedávna považováno za gesto velké 
důvěry, protože kuchyň tvoří srdce 
každého domova. Díky kresbám, na 
nichž Matěj Forman přímo během 
vaření zachytil domácí receptury, 
a díky fotografiím Ireny Vodákové 
u toho můžete být i vy. Tahle knížka 
je oslavou všech kuchařů a kuchařek 
i lidské družnosti, k níž společné jídlo 
patří a přispívá.

Plus, cena: 499 Kč

JEDEN KOPEČEK 
ŠMOULOVÝ
Marie Doležalová

Dětství, to jsou hlavně prázdniny, 
babičky a dědové, videopůjčovny, 
tamagoči nebo Kačeří příběhy. Aspoň 
pro nás, děti devadesátek. Každá 
rodina má své příběhy a tohle jsou 
zápisky té mojí. Jsou to vzpomínky, 
nad kterými se usmívám a sem tam 
se i dojmu. Třeba nad tím, jaký to 
bylo retro, kdy se seznámili naši. 
Tahle kniha je napůl moje a napůl 
skvělé ilustrátorky Elišky Podzimkové. 
Díky jejím ilustracím se kniha nečte, 
ale prožívá a nasává všemi smysly!

Motto, cena: 369 Kč

LŽI, SAMÉ LŽI
Lisa Jackson

Teprve ve smrti si bývalá královna krásy jménem Didi užívá velkolepou 
pozornost médií, po které celý život toužila. Před dvaceti lety pracovala 
v lasvegaském klubu jako dvojnice Marilyn Monroe a vír nočního života 
jí ponechával jen velmi málo času na výchovu dcery Remmi. Nyní někdo 
vydal její neautorizovaný životopis a ona vzápětí vyskočila z okna. Policie 
to považuje za jasnou sebevraždu, nebo snad o zoufalý pokus o upoutání 
pozornosti, který tragicky nevyšel.

Domino, cena: 359 Kč

VĚŘ MI
J. P. Delaney

Temný psychologický thriller od autora loňského bestselleru Ta přede 
mnou! Mladá ctižádostivá herečka Claire zoufale potřebuje práci 
a peníze, proto se rozhodne přijmout nabídku stejně tak amorální jako 
nebezpečnou – má být jakousi volavkou právnické firmy specializující 
se na rozvodové pře. Jejím úkolem je svést ženatého muže, vše 
zdokumentovat a důkazy posléze předat „podvedené“ manželce, aby 
je mohla použít u soudu. Jenomže potom je žena jednoho z jejích cílů 
nalezena mrtvá a Claire se stává hlavní podezřelou.

Ikar, cena: 349 Kč

DOBRO.VINKY

DEN PŘIZPŮSOBENÍ
Chuck Palahniuk

Chuck Palahniuk je prominentní americký spisovatel, jenž má na kontě 
patnáct románů a v USA prodal celkově přes pět milionů knih… Nyní 
přichází – po několika letech – s dlouho očekávaným novým románem. 
Tentokrát se pustil do neotřelé teorie o tom, že pro nejlepší možné 
fungování společnosti je nutné, aby se jednotlivé skupiny obyvatelstva 
držely pospolu podle své příslušnosti. Ať už jde o bílé, černé nebo 
homosexuály. Reorganizace společnosti je nutná proto, že v současném 
světě přebývá mladých mužů, kteří by jinak museli narukovat a zemřít ve 
válce. Přebytek mladíků bez perspektivy totiž nahrává matriarchálnímu 
uspořádání, což není dlouhodobě udržitelné a výhodné. Mladé 
muže je potřeba zaměstnat něčím pořádným, třeba převzetím vlády 
a přerozdělením pravomocí, dohledem nad dodržováním nových pravidel, 
sledováním seznamů či řezáním uší. Den přizpůsobení se blíží.

Odeon, cena: 399 Kč
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STRACH
C. L. Taylor

Lou Wandsworthová si užila nechtěné pozornosti 
médií vrchovatou měrou, když ve čtrnácti utekla do 
Francie se svým jednatřicetiletým učitelem Mikem 
Hughesem. Teď je jí tolik, co bylo tenkrát jemu, a její 
život je v troskách. Pokud se chce ještě někdy sebrat 
a být schopna jít dál, musí se odhodlat k činu – odjet 
zpátky do rodného města a konfrontovat Mika kvůli 
všemu, co jí způsobil.

Domino, cena: 349 Kč

LÁSKA A JINÁ VYKOLEJENÍ
Leah Konenová

Noah je beznadějný romantik a právě se vrací domů, 
aby se usmířil se svou osudovou dívkou. Ammy cestuje 
za svým otcem a na pravou lásku nevěří, protože jí 
rodiče byli špatným příkladem. Když jejich vlak uvízne 
ve sněhové bouři, Ammy a Noah, nemají jinou možnost, 
než pokračovat v cestě společně. Co se zpočátku zdá 
jako drobná zajížďka, se změní v jedinečné dobrodružství 
a dva naprostí cizinci se do sebe během jediné noci 
zamilují. Ráno ale všechno změní a jejich cesta nabere 
nečekaný směr…

Yoli, cena: 279 Kč

DOBRO.VINKY

O PRINCEZNĚ, KTERÁ SE 
ZACHRÁNILA SAMA
Lovelace Amanda

Sbírka básní rozdělená do čtyř oddílů: Princezna, 
Vévodkyně, Královna a Ty. První tři oddíly 
s obdivuhodnou upřímností komentují jednotlivá 
stádia dospívání autorky Amandy Lovelace, 
zatímco závěrečná kapitola je vzkazem čtenáři. 
Kniha o lásce i nenávisti, o tom, jaké to je někoho 
ztratit, o zármutku i radosti, o síle, inspiraci 
a hledání sebe sama.

Yoli, cena: 259 Kč



KNIHY, SE KTERÝMI 
SE NEMOŽNÉ 
STÁVÁ MOŽNÝM
Mezigenerační boje jsou nám přirozené jako dýchání. Však to znáte, ti mladí se dneska neumějí 
chovat, drzí jsou, nepouštějí starší sednout, ale hlavně, hlavně nečtou! To je ale něco, co není 
tak těžké změnit. Přinášíme několik tipů na young adult knihy, díky kterým si ty starší generace 
budou stěžovat na to, že je mladí neposlouchají, protože naopak pořád jen čtou. Ono se není 
čemu divit – přinášíme široký výběr titulů. Přes fantasy, sci-fi, počítačové hry až po LGBT 
tematiku. Příběhy se odehrávají v Anglii, na Marsu, ve středověké společnosti i v budoucnosti. 
Z písečných plání, kde běhají divoká zvířata, nakoukněte do zamrzlé Kanady, a nakonec s Vasjou 
procestujte ledové Rusko.

Nesmrtelnost. Málokdo z nás někdy neza-
toužil po nadpřirozené moci a je to právě 
možnost žít navěky, která nás tak láká. 
V knize Dcera čarodějnice ale Bess vypráví 
o tom, že nesmrtelnost může přinést i smu-
tek. V roce 1628 našla bezvládné tělo své 
matky a od té doby toho zažila hodně – epi-
demie nebo války, boj za svou duši, ochranu 
dívky, kterou milovala jako svou dceru.

NESMRTELNOST. MÁLOKDO 
Z NÁS NĚKDY NEZATOU-
ŽIL PO NADPŘIROZENÉ 
MOCI A JE TO PRÁVĚ MOŽ-
NOST ŽÍT NAVĚKY, KTERÁ 
NÁS TAK LÁKÁ.

Nebezpečí, kterým je čaroděj Gideon, se 
vrací v druhém dílu Návrat čarodějnice.
Jenže Tegan už není malá učednice. 

Procestovala celý 
svět a učila se od ji-
ných čarodějnic. Teď 
je na ní, aby našla 
Elizabeth a společně 
se Gideonovi posta-
vily. Tři mistři ma-
gie prožívají vlastní 
příběh, který ale je-
den z nich nepřežije. 
Zvítězí i tentokrát 
dobro a láska?

A když jsme u té lásky, je něco čistějšího 
než láska ze dvou světů, která musí pře-
konat všechna možná nebezpečí? Ta síla, 
kterou nám dá, abychom zvládli překážky 
a rozdílnosti a mohli být spolu? Všimli jste 
si někdy, že ty problémy a překážky jsou 
lidským dílem?

VŠIMLI JSTE SI NĚKDY, ŽE 
TY PROBLÉMY A PŘEKÁŽKY 
JSOU LIDSKÝM DÍLEM?

Poslední číslo vypráví o situaci v Anglii 
v blízké budoucnosti, kde je společnost roz-
dělena na Čistou britskou rasu a Dreky. Dreci 
žijí v ghettech, pracují jen za stravu a je-
jich děti jsou unášeny do cirkusů, kam se 

Britská rasa chodí bavit. Jenže jednoho dne 
se má všechno změnit. To, když Ben se svou 
rodinou přijde na představení a uvidí tam 

uhrančivou Kočku. Co 
všechno budou muset 
podniknout, aby mohli 
být spolu…

V budoucnosti se 
odehrává i další z na-
šich tipů. Tentokrát 
ale trochu dál než 
v Anglii. Arabella 
z Marsu by sice 
podle své matky měla 
mít chování ang-
lické dámy, ale ona 

mnohem raději s otcem staví složité stroje 
a šmíruje svou marťanskou chůvu. Než se 
její matce podaří dostat Arabellu do Anglie, 
stane se pár nečekaných událostí a Arabella 
se v přestrojení za 
chlapce vydá mezi 
posádku lodi, aby 

Sára IndrákováT

Knihy Omega

Cena: 329 Kč

Knihy Omega

Cena: 379 Kč

King Cool

Vychází v lednu

VELKÉ DOBRO.TÉMA

Knihy Omega

Vychází v únoru
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porazila rebely a za-
chránila svoji rodinu 
na Marsu. Arabella 
se bude muset zapo-
jit i do námořní bitvy 
mezi Francií a Anglií. 
Ještě štěstí, že naděje 
nikdy neumírá.

KNIHA SVIŽ-
NĚ VYPRÁVÍ 
O ZVLÁŠT-
NÍCH ZVÍŘA-

TECH I EMOCIONÁLNÍCH 
DRAMATECH, UKAZUJE LID-
SKÉ TOUHY I ODLIŠNOSTI.

O naději toho ví dost i Ósa, o které vypráví 
příběh Světla na obloze. Kniha svižně vy-
práví o zvláštních zvířatech i emocionálních 
dramatech, ukazuje lidské touhy i odlišnosti. 
Ósa s rodinou žijí na chladném ostrově, který 
svým obyvatelům nedá nic zadarmo. Ale po-
kud tvrdě pracují, jejich život plyne celkem 
poklidně, až na epidemii, která se pravidelně 
vrací. Ze sci-fi jsme se přesunuli do perfektně 
propracovaného světa fantasy. Kniha svižně 
vypráví o zvláštních zvířatech i emocionál-

ních dramatech, 
ukazuje lidské 
touhy i odlišnosti. 
Je na Óse, aby se 
vydala na tajuplnou 
cestu plnou strastí a překážek, aby zachránila 
svůj lid a zabránila dalšímu umírání. A právě 
tím nám ukáže, že naděje neumírá, dokud se, 
byť ten nejmenší článek, nevzdá.

Tajemný ostrov není jediné místo, které je 
sužováno virem. Své o tom vědí i postavy 
z knihy ReMade – Leon a jeho mladší sestra 
Grace, kteří se nedávno přestěhovali z New 
Yorku do Londýna, se potýkají s novou ško-
lou a novým životem, v té době se ve zprá-
vách začínají objevovat zprávy o neznámém 
viru z Afriky. A trvá to jen týden, než virus 
dorazí i do Londýna. Oba sourozenci utíkají 
před nakaženými, kteří se před jejich očima 
mění v kapalinu. Trvá to jen měsíc a viru 
podléhají všechny organismy. Přitom vir ne-
představuje ani zdaleka jediného nepřítele.

Co je horší? Neznámý vir, nebo neznámé ma-
gické síly? Představte si, že je za vámi neu-
stále Postava ve stínu.

JAK BYSTE SE CÍTILI, KDYBY 
VÁM O PŮLNOCI CHODILY 
TAJEMNÉ DOPISY, SLEDOVAL 
VÁS TEMNÝ STÍN A NĚCO VE 
VAŠEM TĚLE JAKO BY KONT-
ROLOVALO KAŽDÝ KROK?

Ale popo-
řadě, Lewis na-
šel šťastný peníz 
svého dědečka 
Barnavelta z roku 1859 a rozhodl se vy-
zkoušet jeho kouzelnou moc. Odříkal jedno 
z kouzel paní Zimmermannové a až pozdě 
přišel na to, že to není dobrá magie. Zatímco 
nosí minci na krku, kolem něho se začínají 
dít zlověstné věci. Jak byste se cítili, kdyby 
vám o půlnoci chodily tajemné dopisy, sledo-
val vás temný stín a něco ve vašem těle jako 
by kontrolovalo každý krok? Postava ve stínu 
se objevuje čím dál tím častěji. A nakonec ho 
ovládne. Probudil Lewis sílu, kterou nedo-
káže zvládnout? Záleží na jeho okolí, zda ho 
dokáže zachránit.

Dívka ve věži se naopak snaží před svým 
okolím skrýt svoje tajemství, aby mohla za-
chránit město před nebezpečím z říše lidí 

i fantazie. Dvůr moskevského velkoknížete 
totiž sužují šarvátky a boje o moc. Zbojníci 
drancují venkov, vypalují vesnice, unášejí 
dívky. Kníže a jeho věrní společníci vyrá-
žejí z města, aby zbojníky porazili, a po 
cestě se setkají s mladíkem na nádherném 
koni. Jen Saša, mnich s válečným výcvikem, 
v „chlapci“ rozpozná svou mladší sestru 
Vasju, o jejichž schopnostech už víme z pří-
běhu Medvěd a slavík, kde se musela posta-
vit tomu, že legendy a pohádky o čarodějnic-
tví, folklóru a Zimním králi, nejsou smyšlené. 
Vasja žila ve vesnici na okraji divočiny sever-
ního Ruska, ze které ale musela utéct. A do-
běhla až sem.

TEĎ UVNITŘ 
NÍ PŘEBÝVÁ 
CIZÍ DUŠE. 
DIVOKÁ, ZVÍ-
ŘECÍ, SILNÁ.

Zůstaňme ještě chvíli u medvědů. Tentokrát 
u dívky, která má přímo medvědí srdce. Víte, 
občas, když někdo umře, jeho duše hledá 
místo, kde by se ukryla. Jenže někteří mají 
takové místo uvnitř sebe. Takové místečko 
v sobě má i hlavní hrdinka knihy Kůže plná 
stínů Makepeace. Je jí jen dvanáct, ale už 
se jejich nočním výpadům naučila bránit, až 
do momentu, kdy o tuhle schopnost přijde.
Duše, která tam nemá být, ale zároveň může 
být její jedinou ochranou. Makepeace je to-
tiž poslána na výchovu k předkům svého 
otce, a když se začne mluvit o blížící se válce, 
mohly by její schopnosti být velmi žádané.

Knihy Omega

Cena: 399 Kč

King Cool

Vychází v únoru

King Cool

Vychází v březnu

VELKÉ DOBRO.TÉMA

Knihy Omega

Vychází v únoru

King Cool

Vychází v dubnu

King Cool

Cena: 349 Kč

Originální obálka
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Svět fantazie, který tepe někde za hranou 
našeho vnímání ještě neopustíme. Naopak, 
zatoulejte se hluboko do Lískového lesa 
společně s mladou Alicí, která musí najít 
svoji mámu.

JEJÍ MÁMA ZMIZÍ, ALICE 
VÍ, ŽE KLÍČ JE V TAJEM-
NÝCH POHÁDKÁCH, ALE 
JAK NAJÍT KLÍČ V NĚ-
ČEM, CO SAMA NEZNÁ?

Ty dvě strávily celý život putováním z místa 
na místo, s pekelnou smůlou v patách a s po-
citem, jako by je někdo sledoval. Až v mo-
mentě, kdy Alicina babička, autorka podiv-
ných pohádek, zemře, Alice pochopí, co je 
opravdová smůla. Její máma zmizí, Alice ví, 
že klíč je v tajemných pohádkách, ale jak na-
jít klíč v něčem, co sama nezná? A tak se drží 
jediného vzkazu, který říká, že se má držet co 
nejdál od Lískového lesa, a vyrazí přímo tam.

Tolik z nás by rádo změnilo realitu, trochu si 
upravilo věci, které nevyšly podle našich snů 
a plánů. Tenhle sen se v Auře stává skuteč-
ností. Mocí teleki-
neze se Předešlí stali 
mistry. Umí zaho-
jit rány i ovlivnit 
mysl druhých. Je to 
schopnost, kterou je 
možné se naučit, ale 
ti nejsilnější se s ní 
už rodí. Jako všichni, 
i oni mají svého ne-
přítele. Člověk který 
si říká Dr. Levander, 
a který je loví, aby 
načerpal jejich sílu.

Vlci zimy ukazují představu života potom, 
co se svět změní. Když nevěříte tomu, že 
vážně někdy existovaly tak vysoké budovy 

a že na ulicích bylo tolik lidí. Představte si, že 
přežijete nukleární válku a smrtící chřipko-
vou epidemii. Lynn McBrideová si to před-
stavovat nemusí, prožívá to. V mrazivém 
prostředí zasněženého kanadského Yukonu ji 
pronásledují vzpomínky na předchozí život. 
Společně se svou rodinou den za dnem bo-
juje o přežití.

PŘEDSTAVTE SI, ŽE PŘE-
ŽIJETE NUKLEÁRNÍ VÁLKU 
A SMRTÍCÍ CHŘIPKOVOU 
EPIDEMII.

Učí se stopovat, klást pasti, lovit. Jako by její 
existence už tak nebyla dost nejistá, když 
jednoho dne do vesnice přijde záhadný cizi-
nec Jaxe a rozpoutá řetězec událostí, které 
Lynn přimějí vydat se na dlouhou a strastipl-
nou cestu zasněženou pustinou, aby naplnila 
svůj osud.

Není na škodu mít z magie respekt. Ale je na 
škodu pokusit se jí utlačit a vymýtit. O tom 
by mohla vyprávět Zélia hrdinka z knihy 
Děti krve a kostí. Kdysi dávno byli všichni 
Orishané mágové. Rodili se s tmavou kůží 

a bílými vlasy, aby v dospělosti od bohů do-
stali dar magie. Jenže jak šel čas, Orishi byli 
víc a víc utlačovaní, až jich zbyla jen hrstka. 
Z magie a černé kůže, která je symbolizovala, 
začali mít lidé strach. Deset let potom, co 
Zélie viděla, jak jí zabili matku a jejímu ná-
rodu byla odebrána, magie získala posvátný 
svitek. Svítek, který by mohl pomoci opě-
tovnému navázání spojení s bohy a navrátit 
jim na sto let magii. Zélie se se svým bratrem 
a princeznou Amari vydá na cestu světem 
písku a gepardů. Pokud se jim to nepodaří, 
svět navždy přijde o prastarou magii.

I Táňa ví o magii své. 
Čarodol, příběh 
o křehké dvanácti-
leté dívence, která na-
šla v dědictví po své 
prababičce stříbrný 
náramek ve tvaru ješ-
těrky. V okamžiku, kdy 
si ho navlékla, zmi-
zela malá chaloupka 
v zapadlé karpatské 
vesnici a místo toho 
se kolem ní objevil 
svět plný mágů a vě-
dem. Pradávný šperk jí dodal schopnosti, 
které ale neumí ovládat. Svět mágů totiž umí 
být i nebezpečný…

BEZPLATNÁ ONLINE VIDEO-
HRA, VE KTERÉ MŮŽE KAŽDÝ 
ŽÍT SVŮJ VYSNĚNÝ ŽIVOT, 
NA HONY VZDÁLENÝ TOMU 
OPRAVDOVÉMU.

Zatím jsme se věnovali hlavně sci-fi a fan-
tasy, tak by bylo fér zabrousit i do jiné tema-
tiky. Co takhle navštívit svět gamerů v knize 
Ready Player One. Píše se rok 2045 a svět 
je v hluboké krizi. Realita je čím dál tím po-
chmurnější a úniků z ní ubývá. Pro mili-
ony lidí ten únik představuje hra OASIS. 
Bezplatná online videohra, ve které může ka-
ždý žít svůj vysněný život, na hony vzdálený 

Knihy Omega

Cena: 399 Kč

King Cool

Vychází v dubnu

Fobos

Cena: 399 Kč

Host

Cena: 399 Kč

Fragment

Cena: 349 Kč

Knižní klub

Cena: 399 Kč

VELKÉ DOBRO.TÉMA

Originální obálka
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tomu opravdovému. Může studovat, cesto-
vat, mít přátele, zamilovat se. A taky nalézt 
velikonoční vejce, které tam společně s mili-
ardovým dědictvím skryl tvůrce hry. OASIS 
se stala smyslem života i mladému Wadeovi, 
přežívá u tety v karavanu, ale žije pro honbu 
za pokladem, a když rozluští první nápovědu, 
jeho život nabere úplně jiné obrátky.

Uprostřed herního dění ještě chvíli zůsta-
neme. Tentokrát s knihou Warcross a ha-
ckerkou Emily. Ta je na mizině, a když váhá, 
jak si přivydělat, rozhodne se nabourat do 
mezinárodního turnaje ve Warcrossu, ale 
když se omylem ocitne ve středu dění, je z ní 
přes noc celebrita. A když od tvůrce hry do-
stane nabídku, která se neodmítá, zamíří do 
Tokia, kde odhalí děsivé spiknutí.

John Green je slavný americký autor a vlo-
gger. Vydal několik knih a některé byly 
i zfilmovány. Svoje fanoušky si získal hře-
jivým humorem a čistotou emocí, které 
jeho hrdinové prožívají. Kdo by neznal jeho 
Hvězdy nám nepřály, které vypráví ten nej-
vtipnější smutný příběh. Šestnáctiletá Hazel 
má rakovinu, sblíží se s Augustem, kterému 
se podařilo tuhle nemoc překonat. Časem 
zjistí, že se skvěle doplňují, že je spojuje po-
hled na svět i na jejich osud.

Všichni, kteří si za-
milovali Hvězdy, 
se s očekáváním 
vrhli na Papírová 
města. Hlavní hr-
dina je Quentin, tro-
chu bojácný kluk, 
který má od dětství 
rád nespoutanou 
Margo. Když mu jed-
noho dne zaklepe na 
okno a vtáhne ho do 

podivuhodného dobrodružství, nezbývá mu 
než rozluštit její stopy, aby ji našel. Během 
toho, co Margo hledá, přemýšlí, jestli ji vůbec 
znal a hlavně – co jsou ta papírová města, se 
kterými se stále setkává?

Hledejme ještě chvíli. 
Tentokrát v Johnově 
prvotině, v Hledání 
Aljašky. Šestnáctiletý 
Miles, posedlý sbírá-
ním posledních slov 
významných osob-
ností a touhou hle-
dat „velké Možná“, je 
mezi svými svými vrs-
tevníky outsiderem. 
Jeho život získá zcela 
novou podobu, když 
přejde na internátní školu Culver Creek, kde 
se rychle spřátelí se svérázným spolubydlí-
cím a okouzlující, naprosto nepředvídatelnou 
Aljaškou Youngovou. Noví přátelé ho vtáh-
nou do světa, kde se porušují pravidla, po-
řádají večírky a dny jsou naplněny provoka-
cemi. Miles díky přátelům ožívá, současně je 
i stále více zamilovaný do krásné Aljašky. Až 
do okamžiku, kdy se všechno rázem změní.

Že je láska silná čarodějka, to už víme. Taky 
víme, že jí nezáleží na jakýchkoli překážkách. 
Nepřekonají ji ani genderové konvence, což 
nám ukazuje příběh Dej mi své jméno.

DOSPÍVAJÍCÍ ELIO 
A O NĚCO STARŠÍ OLIVER 
PROŽÍVAJÍ TU SVOU LÁSKU 
VE VILE NA JEDNOM ÚTESU 
ITALSKÉ RIVIÉRY.

Dospívající Elio a o něco starší Oliver pro-
žívají tu svou lásku ve vile na jednom útesu 
italské riviéry. Ani jeden z nich není na ná-
sledky připraven, a tak oba předstírají lho-
stejnost. Stačí pár letních dnů, kdy se v nich 
střídá posedlost, strach, fascinace a touha, 
a vznikne mezi nimi šest týdnů trvající vztah, 
který jim přinese zkušenost ovlivňující je do 
konce života. Přinese jim poznání naprosté 
důvěrnosti.

Důvěrnost, důvěra. Věc, která se těžko zís-
kává a lehce ztrácí. A teď si vezměte, že to 
není ve vašich rukou a že vám dokonce ně-
kdo vyhrožuje. Šestnáctiletý Simon vypráví 
svůj příběh v knize Já, Simon. Už nějaký čas 
ví, že je gay, ale taky ví, že není připravený 
to sdělit světu. Jedinou výjimkou je tajemný 
Blue, se kterým si Simon už několik měsíců 
vyměňuje e-maily, a jak jejich vzájemné pouto 
sílí, tím víc mu na něm záleží. A pak citlivá 
korespondence 
padne do ne-

správných ru-
kou a Simon se 
musí rozhod-
nout, jestli se 
nechá vydí-
rat, nebo jestli 
maily uvidí celá škola. V sázce je ale víc, co 
když tahle publicita Bluea vyděsí a Simon ni-
kdy nepřijde na to, o koho se jedná?

Teď přichází ten 
nejtěžší moment. 
Vybrat si, která z knih 
je právě pro vás nebo 
pro vaše blízké ta 
pravá. U jedné určitě 
nezůstane, takže 
potom přichází otázka, 
do které se ponořit 
nejdřív. Jisté je však to, 
že s každou zmíněnou 
knihou prožijete 
nezapomenutelný 
příběh.

Cooboo

Cena: 349 Kč

Yoli

Cena: 299 Kč

#booklab

Cena: 269 Kč

Knižní klub

Cena: 299 Kč

Yoli

Cena: 299 Kč

Knižní klub

Cena: 299 Kč

VELKÉ DOBRO.TÉMA

Knihy zakoupíte v našich kamenných prodejnách nebo na e-shopu www.knihydobrovsky.cz
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329 Kč

379 Kč

499 Kč

1 699 Kč

399 Kč

399 Kč

369 Kč
499 Kč

399 Kč

6

HRADEC
KRÁLOVÉ

3x

9x

PŘEDBĚHNĚTE PŘEPRAVNÍ 
SPOLEČNOSTI, VYHNĚTE
SE STRESU A UŠETŘETE
ZA DOPRAVU!

JAKÉ KNIHY VLÁDLY NAŠEMU E-SHOPU?

Výdejní 
místa fungují 

po celou 
otevírací dobu 

prodejny

Jakmile zboží 
připravíme, 

pošleme 
vám smsku 

a e-mail

Zaplatíte 
hotově, kartou 
nebo našimi 
dárkovými 
poukazy

Objednávka 
na vás na 
prodejně 

počká
5 dní

5d

Za osobní 
odběr 

neúčtujeme 
žádný 

poplatek

0 Kc24h

Balíčky
chystáme
už do 24 
hodin od 
objednání

Využijte možnost osobního odběru na našich prodejnách.

Během vánoční i povánoční sezóny byl náš e-shop skutečně v jednom kole. Počty objednávek stoupaly strmě vzhůru, až jsme se 
občas nestačili ani divit. Mezi všemi těmi knihami se našly takové, které se ve vašich objednávkách vyskytovaly s železnou pravi-
delností. Pojďte se s námi mrknout na ty nejoblíbenější kousky!

Dotisk 
v lednu 

2019

Kniha se stala velmi rych-
le oblíbenou mezi širo-
kou škálou čtenářů! Sotva 
jsme titul naskladnili, už 
byl beznadějně rozebrán. 
Je vidět, že jsou mnozí 
z nás neustále ve stresu, 
ať už je to ze zaměstná-
ní, školy či jiných povin-

ností. Tahle kniha je klíčem 
k psychické vyrovnanosti a soudě 
podle enormního počtu objednávek, 
opravdu funguje.

Málokterá čtenářka 
nezná Dianu Ga-
baldon. Série his-
torických románů 
Cizinka je natolik 
populární, že se vlast-
ně nemůžeme divit, 
proč je mezi zmiňo-
vanými knihami také 
pátý díl, tedy Hořící kříž. 

Konkrétně v této knize se společně 
s Claire přenesete do roku 1771, do 
doby, kdy je válka a revoluce téměř 
na spadnutí…

Navzdory tomu, že je tato 
kniha z pera britského auto-
ra, pojednává o zásadních 
okamžicích české historie. 
Zavede vás totiž do roku 
1968, čili do období praž-
ského jara a studené války. 
Dva studenti z Oxfordu 
se ocitnou uprostřed dění 
socialistického Českoslo-
venska. Zasáhnou je nejen politické 
události, ale také láska a zrada.

Harry Potter nesmí 
samozřejmě chybět, 
pokud se bavíme 
o nejpopulárnějších 
knihách. Těžko si do-
vedeme představit 
jinou, oblíbenější sérii. 
Jinak tomu nebylo ani koncem 
roku, mladému kouzelníkovi 

popularita neklesla ani o píď a my 
jsme samozřejmě rádi! „Potterů“ se 
prodalo opět horentní množství.

O druhé místo se u nás popraly kni-
hy Modrá a Historie včel, přičemž 
obě jsou od stejné autorky. Maja Lun-
de dokáže napsat neuvěřitelně silné, 
čtivé a originální příběhy, které se 
navíc dotýkají mnoha závažných glo-
bálních problémů.

Co by to bylo za top tituly, kdyby se 
mezi nimi neobjevil pořádný thriller 
či detektivka. Dívky ve vodě jsou na 
knižních pultech teprve od listopa-
du, i tak si však už vydobyly přední 
příčky v oblíbenosti na 
našem e-shopu. V tomto 
příběhu jsou hlavními 
postavami (překvapi-
vě) dvě ženy – vyšetřo-
vatelky, jejichž úkolem 
je dopadnout vraha 
mladých a zranitel-
ných dívek.

Tahle publikace vířící všemi mož-
nými barvami vám dokáže, že učení 
nemusí být vždy nuda. V této knize, 
která je na první pohled jen změtí 
různobarevných čar a objektů, najde-
te kompletní anatomii lidského těla 
i s teorií, která je k učení nezbytná. 
Stačí si k oku přiložit některou z ba-
revných čoček 
a rázem pro vás 
stránky knih do-
stanou úplně no-
vý rozměr! Do-
poručujeme jako 
skvělou učební 
pomůcku.

Už je to sice nějaká 
doba, co se Poslední 
dívka dočkala svého 
vydání, nicméně za ten 
čas neztratila nic na 
své popularitě. Final 
Girls, „klub“ nějakým 

způsobem pozna-
menaných děvčat, 
vás evidentně natolik 
baví, že se kniha stále drží na na-
šich předních příčkách. Děkuje-
me za to!

Důmyslné umění, 
jak mít všechno 
u prdele

Hořící křížPražské jaro Harry Potter – box

Modrá,
Historie včel Dívky ve vodě

Hravá anatomie Poslední dívka

1 53 7

62
4 8
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ROZHOVOR
S VEDOUCÍM SMĚNY
ZDEŇKEM ZÁLESKÝM

Co Vás přimělo začít pracovat právě
s knihami?
Je to dlouhá historie. Ve zkratce Walt Disney a je-
ho kačeří příběhy. Kdysi vycházely jako časopis a já 
z něj jako předškolák chtěl stále předčítat. Ve ško-
le jsem měl pak motivaci se rychle naučit číst. Pak 
to šlo ráz na ráz, objevil jsem městskou knihovnu, 
začal číst dětskou klasiku, veškeré encyklopedie, 
narazil jsem na Pána prstenů (tehdy se o nějakém 
filmu nikomu ani nesnilo) a propadl jsem fantasy 
a sci-fi. Nakonec, když jsem si v patnácti vybíral 
střední školu, obor knihkupec a nakladatel byla 
jasná volba. Tam jsem si v rámci praxe potvrdil, že 
být knihkupcem je to pravé pro mě. Po škole jsem 
šel pracovat do továrny na müsli tyčinky, ale láska 
ke knihám mě neopustila, stále jsem chtěl pracovat 
v oboru. První pohovor mi v Knihy Dobrovský na 
Andělu nevyšel. Ale neklesal jsem na mysli. Po ča-
se jsem díky kamarádce, budoucí kolegyni, zjistil, 
že přibírají nové posily na jinou pobočku tentokrát 
do Letňan. Neváhal jsem, poslal životopis, zašel na 
pohovor a ono to vyšlo.

Jak vypadá den v knihkupectví vedou-
cího směny?
Ranní káva je nutnost. Poté následuje porada 
s knihkupci, co je třeba ten den stihnout udělat, na 
co se zaměřit. Následuje kontrola prezentace, tak 
aby naše prodejna byla pro zákazníky líbivá a rá-
di se k nám vraceli. S kolegyní máme vypracovaný 
harmonogram, kdy, co řešíme od objednávek přes 
zadávání faktur na denní, týdenní i měsíční bázi. 

Proto je každý den jiný, ale zároveň částečně na-
plánovaný. Ale práce s lidmi obvykle naše časové 
plány ráda hatí.

Co si myslíte, že přinese rok 2019 do knižní-
ho světa?
Podle mě bude knižní trh kopírovat minulé dva 
roky. Lidé budou opět více nakupovat než před-
chozí rok. Vyjde hodně velkých dárkových pub-
likací. Přibudou další knihy zavedených autorů 
a jejich sérií. Obecně vyjde velká spousta titulů, 
některé čtenářovo očekávání zklamou, některé 
naopak mile překvapí. Osobně fandím audiokni-
hám, kterým se podle mě posledních pár let daří 
velmi dobře a doufám, že nastavený trend bu-
de pokračovat.

Jaké to je trávit dny mezi tolika knihami? Není 
to pro Vás občas už stereotypní?
Stereotyp, co se týče knih, neznám. Naopak nikdy 
jich není dost. Stereotypní čas od času bývá ten 
pracovní balast okolo.

K čemu jinému se dá kniha využít, pomine-
me-li čtení?
U mě konkrétně pár knih nahrazuje noční stolek 
a při zombie-apokalypse se palivo bude hodit vždy.

Kdybyste si mohl na jeden den vyzkoušet zcela 
jiné povolání, jaké by to bylo?
To je poměrně těžká otázka. Já si svůj pracovní sen 
již splnil. Když se zamyslím, asi bych si rád vyzkou-
šel práci šéfredaktora.

Naše putování za skvělými knihkupci začalo v novém roce v nákup-
ním centru Eden. Vydali jsme se vyzpovídat směnového vedoucího 
Zdeňka Záleského. Již tradičně nás zajímalo, jak vypadá jeho den 
v knihkupectví, ale také Zdeňkovy vize pro rok 2019.

Jak by se dala specifikovat Vaše láska ke kni-
hám? Na první pohled nepůsobíte jako typic-
ký „knihomol“. Jste náruživý nebo spíše příle-
žitostný čtenář?
Matu tělem :-), knihomol jsem a myslím si, že vel-
ký. U nás doma jsou knihy všude kuchyní počínaje 
a koupelnou konče. Snažím se číst každou volnou 
chvilku, kdy mě nutně reálný svět nepotřebuje.

Na jaké knihy, jejichž vydání se chystá začát-
kem roku 2019, se těšíte nejvíce?
Osobně se těším na humorný návod „Jak se stát 
diktátorem“ od Hema Mikala, na další knihu ze sé-
rie Hádanek a hlavolamů tentokrát Nikoly Tesly 
a na politický thriller ze současnosti „Smrt krásné 
klisny“ od Leoše Kyši, kterého někteří mohou znát 
pod pseudonymem František Kotleta.

Jaká kniha (popř. knihy) Vás v životě 
nejvíce ovlivnila?
Jedná se o sérii Temná věž od Stephena Kinga, dá-
le pak série grafických románů Sandman od Neila 
Gaimana a v neposlední řadě fantasy opus s vel-
kým filozofickým přesahem – Malazská kniha pad-
lých Stephena Eriksona.

S jakou literární postavou byste se nikdy ne-
chtěl setkat v reálném životě?
Ač nejsem zarytý „potterovec“, tak jednoznačně vy-
hrává Dolores Umbridgeová. Rowlingové se podaři-
lo stvořit nový archetyp záporné, totálně nesym-
patické postavy, která zlovolností dalece přesahuje 
veškeré Saurony, Voldemorty nebo Darthy Vadery.

Myslíte si, že v budoucnosti převezmou e-kni-
hy nadvládu nad těmi papírovými?
V daleké budoucnosti rozhodně ano, ale toho se 
naše generace ani pár následujících nedočká.

ArchivKateřina SvobodováT F

Přijďte se k nám podívat!

Praha – NC Eden
U Slavie 1527, 100 00 Praha

Jsme tu pro vás denně
od 9:00 do 21:00
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FRANTIŠEK KOTLETA:

„DOBRÁ FANTASY JE VLASTNĚ KAŽDÁ 
TRADIČNÍ POHÁDKA, TAKŽE NA 

FANTASY KAŽDÝ Z NÁS VYRŮSTÁ 
A NĚKDO Z TOHO UŽ NEVYROSTE.“

ArchivMartin NoskaT F

DOBRÝ ROZHOVOR

Hned na začátek otázka na tělo:
František Kotleta byl dlouhé roky velice 
tajemnou postavou a internetové dis-
kuze byly plné spekulací o tom, kdo to ve 
skutečnosti může být a kde se vzal. Jak 
vůbec vznikl nápad vydávat knihy pod 
jménem František Kotleta a proč jste si 
zvolil právě takovouto velice specific-
kou identitu?
No, říkat o někom, že je specifická iden-
tita, je dost na pováženou. Ještě si rozmys-
lím, jestli skončíš v klobásách nebo polském 
salámu, drzoune.

Takže opravdu nemáte nic společného 
s Leošem Kyšou? Docela bych se vsadil, 
že si jste dost blízcí. Dokonce se zdá, že 
Leoš Kyša se poslední dobou snaží občas 
světu odhalit, kdo je František Kotleta 
ve skutečnosti.
Odhalit? Jak odhalit? To, že si mě všichni ple-
tou s Kyšou je způsobeno tím, že my z Brun-
tálu vypadáme všichni podobně. Máme stejný 
problém jako Asiaté, ti se běžnému Evropa-
novi také zdají stejní. Starýmu Tranovi od 
nás z večerky taky každej říká pane Okamuro.

František Kotleta se stal během pár let 
v oblasti české fantastiky pojmem. Tento 
autor píšící na pomezí fantasy, sci-fi  
a postapokalyptiky vtrhl na scénu doslova 
jako uragán a získal si pozornost nejen celé 
komunity, ale i širší veřejnosti. Přesto okolo 
něj zůstává stále řada nezodpovězených 
otázek. V dnešním rozhovoru se proto 
přímo Františka Kotlety osobně 
zeptáme na řadu zákulisních 
informací o jeho životě 
i psaní a jsme zvědaví, 
co nám prozradí a co 
si nechá pro sebe 
jako tajemství.

Epocha

Vychází v únoru

Cena: 444 Kč

28

D
O

B
R

O
.D

R
U

H



Epocha

Cena: 299 Kč

Jak byste váš styl psaní charakterizo-
val jedním nebo dvěma slovy? Protože 
i když jste dlouhodobě zmiňován a srov-
náván v souvislosti s „otcem zaklada-
telem“ žánru, Jiřím Kulhánkem, přece 
jen se pohybujete často trochu jinde 
než v oblasti slatter-punku, že? Navíc 
v posledním díle Tomáše Koska přibylo 
poměrně hodně sexu, člověk si místy 
říká, že jde už o regulérní knižní por-
nografii. Jak byste to shrnul a označil 
vy sám?
No, říká se tomu brak, nebo spíš Brak, pro-
tože dobrý Brak si velké písmeno zaslouží. 
Asi píšu opravdu dobrý Brak, když to čtenáře 
baví. Co se týče definic, ty nechám na literár-
ních teoreticích. Dokonce i brak je má. Zpra-
vidla se moc nemejou, žijí se spoustou koček 
a když umřou, nikdo si toho nevšimne, dokud 
se z jejich bytu neline nelibá vůně. Co se sexu 
týče, toho moc nemají, na rozdíl od zmíně-
ného hrdiny knih jako Příliš dlouhá swin-
gers party či Poslední tango v Havaně. Mně 
osobně přijde sex jako dobrá věc, stejně jako 
sexuální magie. A že se přitom podaří občas 
vyvolat nějakého démona je už úděl dobré 
swingers party.

Ačkoliv sex v Kotletových knihách nikdy 
nechyběl a už jen podle toho muselo 
být všem hned jasné, že František Kot-
leta není Jiří Kulhánek, co ten poslední 
Kosek? Šlo z hlediska množství sexu 
o experiment, co na to čtenáři řeknou 
anebo už rovnou o nastavení nového 
směru tvorby Františka Kotlety? A co na 
to vůbec říkali fanoušci?
Nedávno jsem se opil jak Boris Jelcin s něja-
kými knihovníky, kteří mi vyprávěli, že si 
náctiletí čtenáři mé knihy půjčují jenom pre-
zenčně, protože by jim to maminka zaká-
zala a tatínek zabavil. Přijde mi to rozto-
milé, takže v dalším díle asi co se sexu týče 
ještě přidám.

Kdy jste poprvé ve svém životě přišel do 
styku se sci-fi / fantasy literaturou a co to 
bylo? A kdy vás napadlo, že byste mohl 
sám začít psát?
Dobrá fantasy je vlastně každý tradiční 
pohádka, takže na fantasy každý z nás 
vyrůstá a někdo z toho už nevyroste. Co se 

psaní týče, nějak jsem to měl v sobě odjak-
živa. Asi proto, že jsem trochu mešuge. 

Jaké byly vaše začátky v psaní, co na tom 
bylo nejtěžší? Vzpomenete si ještě na 
svůj první napsaný příběh, o čem byl?
První příběh byl o hobitím zloději, který se 
pokusí ukrást diamant velký jak hlava jeho 
mámy a nějak se to celé zvrtne. Nikdy jsem 
ho nedopsal, protože jsem v té době dával 
přednost alkoholu a povolným ženštinám. 
Ale třeba se k tomu jednou vrátím.

A rovnou se tedy zeptám, jak je náročné 
dostat se mezi nejprodávanější autory 
tohoto žánru, jak je těžké získat si srdce 
českého čtenáře? Prozradíte nám nějaký 
recept? Protože mnoho autorů usiluje 
dlouhou dobu o to, co se vám poda-
řilo během několika málo let. Myslíte, že 
v tom hraje roli i to, že se vaše příběhy 
odehrávají hlavně tady „u nás“?
Tak tohle si zapište za uši, protože vám pro-
zradím mocné tajemství bestselleru: Nejdů-
ležitější je sednout si na prdel, psát, a přitom 
být autentický. O ničem jiném to není.

Kde pro vaše knihy berete inspiraci 
a kolik odhadem máte v hlavě témat do 
budoucna, která byste chtěl zpracovat 
jako knihu?
Mám asi třicet nápadů na další knihy, které 
se mi honí hlavou. Inspirací je mi vlastní fan-
tazie. Ta mrcha mi nedá spát. 

Když máte čas číst, jaké autory si vybí-
ráte, případně jaká díla máte rád? A to 
i mimo váš žánr.
Rád čtu současné české autory a pak ame-
rické autory minulého století. Mají šmrnc, 
který mě baví a jdou často na dřeň. No 
a nejméně jednou za rok si znovu přečtu 
Spolčení hlupců.

A máte vůbec nějaký volný čas? Jste 
poměrně plodný autor, vaše knihy vychá-
zejí doslova jako na běžícím pásu. Stí-
háte v posledních letech kromě psaní 
i další věci anebo je to nyní hlavní náplň 
vašeho života?
Hlavní náplň jsou už od mládí ty povolné 
ženštiny. Manželka občas trochu brblá, ale dá 
se to vydržet.

Vaši hlavní hrdinové mají často podobné 
rysy – promítá se do nich nějaký vzor 
nebo i vy samotný? Kterou z vašich 
postav máte nejraději a proč?
Nejraději mám samozřejmě Jana Bezzemka, 
hrdinu série Bratrstvo krve. To je takový lůzr, 
co myslí penisem, ale nakonec mu nezbude, 
než se postavit celému světu. Společně se 
shodujeme v prvních dvou bodech.

Vaše knihy jsou poměrně hodně oblíbené 
i u dívek a žen, ač se nevyhýbáte krva-
vým a brutálním scénám, zbraním i růz-
ným vojenským námětům. Čím si tuto 
oblibu vysvětlujete?
Že ženy nejsou jen melancholické květinky, 
které chtějí jenom romantiku nebo romány 
o bičování od miliardáře, ale baví je i akční 
fantastika. Mě vlastně nikdy nenapadlo mys-
let si něco jiného a jsem rád, že to moje 
čtenářky potvrzují.

Když jsme zmínili vojenské náměty, 
z vašich knih je patrná poměrně dobrá 
obeznámenost s armádní terminologií 
i s praktikami různých speciálních jed-
notek. Máte v této oblasti nějaké vlastní 
zkušenosti, ze kterých čerpáte? Nebo je 
vše jen nastudovaná teorie?
Co se povolných žen týče, tak některé z nich 
jsou v armádě a po sexu si občas i povídáme.

Co se psaní týče, nějak 
jsem to měl v sobě 
odjakživa. Asi proto, že 
jsem trochu mešuge.

Inspirací je mi má 
fantazie.

Asi píšu opravdu dobrý 
Brak, když to čtenáře 
baví. 

To je takový lůzr, co myslí 
penisem, ale nakonec mu 
nezbude, než se postavit 
celému světu.

DOBRÝ ROZHOVOR
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Slyšel jsem úvahu, že vaše knihy jsou 
pojaté jako parafráze akčních filmů 
z 80. let. Je i toto jedna z vašich inspi-
rací? Není vám pak líto, když lidé někdy 
vaše knihy vnímají hlavně jako kombi-
naci čtivě popsaného násilí a sexu, která 
vše přebíjí?
Mně je vlastně jedno, jak kdo mé knihy 
vnímá. Stačí mi, že mé čtenáře baví. A že 
pak někdo nad nimi ohrnuje nos, je naprosto 
v pohodě. Nejsem Ernest Hemingway, abych 
kritiky mlátil po hospodách.

Zvažujete, že byste zkusil vydat vaše 
knihy i v jiných jazycích? Anebo 
jsou psané specificky pro českého 
čtenáře a v jiných zemích by jim 
hrozilo nepochopení?
Moje knihy jsou hodně specificky české, to 
bude asi kámen úrazu. Ale brzy na svět přijde 
komiksová verze Bratrstva krve, která vyjde 
v několika jazycích naráz.

Nedostal jste již nabídku, že by některá 
z vašich knih mohla být zfilmována? 
A kývl byste na to?
Knihu bych zfilmoval jedině, kdyby s tím při-
šel Quentin Tarantino.

V uplynulém roce jste spolu s Janou Kili-
anovou intenzivně pracovali na komiksu 
Hustej nářez. Jak tento nápad vůbec 
vznikl a koho s tímto komiksem chcete 
v prvé řadě oslovit?
V prvé řadě s tím chceme oslovit čtenáře 
komiksu, že jo. Nápad měl jeden můj kama-
rád, který sice hodně pije, ale občas z něho 
vypadne něco, co stojí za to. Ony mé knihy 
obecně trpí komiksovou poetikou a komik-
sovým způsobem vyprávění, takže převést je 
na obrázkové čtivo byla od začátku celkem 
logická úvaha.

Líbila se mi myšlenka nabídnout lidem 
možnost mít v komiksu svůj vlastní obli-
čej u některé z postav. Jaký o to byl zájem 
a kolik takových postav s reálným obliče-
jem v komiksu najdeme?
Během akce, kdy jsme nabízeli možnost pod-
pory komiksu formou předplatného, jsme 
museli tuhle možnost za tři dny zrušit, pro-
tože nám došly volné obličeje.

V poslední době jste se podílel již na 
dvou úspěšných antologiích – Ve stínu 
Říše a Ve stínu Apokalypsy vydaných 
nakladatelstvím Epocha, kde půso-
bíte i jako editor. Prozradíte nám i další 
témata antologií, na kterých se budete 
podílet, pokud se již chystají? Čím se sna-
žíte tyto antologie odlišit od běžných 
povídkových sbírek?
Pche, já vám to řeknu a on mi nápad ukradne 
Libor Marchlík z Fantomprintu, žádný 
takový. Myslím, že úspěch stojí na tom, že 

v Česku je hodně kvalitních autorů fantas-
tiky, jde jenom o to, z nich vytáhnout to 
nejlepší a pak trošku zamakat na propagaci 
výsledného díla. Obojí se Borisi Hokrovi 
a Leoši Kyšovi, co si mě s ním pořád všichni 
pletou, myslím, povedlo.

A co nějaké další knižní a dárkové před-
měty spojené se jménem Františka Kot-
lety, neplánujete něco anebo se tomu 
naopak úmyslně vyhýbáte? Říkal jsem 
si, že vaši fanoušci by byli určitě nadšení 
třeba z Kotletova diáře pro rok 2019, 
který by obsahoval citáty z vašich knih. 
Nechystáte něco takového?
V souvislosti s komiksem jsme udělali pro 
předplatitele trička. Určitě pár kolekcí ještě 
uděláme. Myslím, že časem ze mě bude 
takový bruntálský Yves Saint Laurent.

Nedávno vám vyšel čtvrtý díl skvělého 
Spadu, víme že píšete další pokračování 
Tomáše Koska a trochu překvapivě i star-
šího Bratrstva krve. Ale dočkáme se od 
vás výhledově i úplně nové série s nový-
mi postavami?
Jak už jsem říkal, honí se mi hlavou hodně 
příběhů a chtějí ven, takže snad na Vánoce 
2019 ještě stihnu knihu s názvem Černá 
smečka. Bude to trošku něco jiného než moje 
předchozí knihy. Ale určitě se tam vyskytne 
větší, než malé množství povolných žen.

Epocha

Cena: 555 Kč

DOBRÝ ROZHOVOR

Myslím, že časem ze mě 
bude takový bruntálský 
Yves Saint Laurent.

Knihu bych zfi lmoval 
jedině, kdyby s tím přišel 
Quentin Tarantino.

Prosincový křest knihy Řetězová reakce v KD na Václavském náměstí

Prosincový křest knihy Řetězová reakce
 v KD na Václavském náměstí
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od Mladé fronty
Zimní čteníZimní čtení

NOVÝ POHLED 

NA HISTORII

NACISMU OD CELOSVĚTOVĚ

PŮSOBÍCÍHO

HYDROGEOLOGA

OD AUTORKY

BESTSELLERU  

MOUDROST VLKŮ

PŘEDLOHA  
FILMU

PRÁVĚ V KINECH

NOVÝ ROMÁN

IVY PEKÁRKOVÉ



KNÍŽKY ZA VYSVĚDČENÍ, 
KTERÉ VZDĚLAJÍ I POBAVÍ
Vysvědčení je často zkouškou nervů rodičů i jejich potomků. Děti mají 
strach, že přinesou domů nevyhovující známky, rodiče se bojí o jejich 
budoucnost. Jaký je tedy základní klíč k oboustranné spokojenosti? 
Klid a radost z mála. Každý žák je jedinečný, má jiné schopnosti 
a predispozice. Není proto ideální uchylovat se ke srovnávání známek 
s ostatními žáky. A pokud skutečně v nějakém předmětu vaše 
dítě vykazuje slabší prospěch, co si společně sednout nad pěknou 
naučnou knihou a zapracovat na lepších výsledcích? Máme pro vás 
několik tipů na super zábavné a zároveň naučné knihy, se kterými ve 
škole zazáří.

Dagmar TopolováT

Velký atlas cestovatele
Pokud vašemu potomkovi dělá problém 
dějepis a zeměpis, tato publikace bude 
tou pravou k doplnění vzdělání zábavnou 
formou. Velký atlas cestovatele ho vezme 
hned na několik výprav do hluboké histo-
rie. Seznámí ho s významnými osobnostmi, 
které dokázaly potlačit strach a vydat se 
vstříc dobrodružství. Mezi ně patří známá 
jména jako Marco Polo, Kryštof Kolumbus, 
James Cook, ale i takoví jedinci, o kterých 
jste možná neslyšeli ani vy, rodičové. Knihu 
doplňují krásné ilustrace včetně map, četné 
zajímavosti a příběhy postav, které se dané 
výpravy napřímo zúčastnily nebo byly jejími 
tichými svědky.Suchozemští

savci světa
Nevyzná se vaše dítě v přírodovědě? Sucho-
zemští savci světa ho vezmou na pomyslnou 
exotickou výpravu do tropických deštných 
pralesů, na travnaté pláně a vyprahlé pouště. 
Tato překrásně ilustrovaná kniha vznikla 
jakožto zápisník přírodovědce, který se vydal 
poznat svět. A svou práci se rozhodl dělat 
opravdu svědomitě. Do publikace totiž zanesl 
nejen nádherné ilustrace živočichů, ale také 
detailní údaje o jejich způsobu života, stravě, 
velikosti, hmotnosti a stupni ohrožení. Aby 
každý jeho pojmům rozuměl, do zadní části 
knihy doplnil i slovníček pojmů.

Pravda, nebo mýtus?
Pozor, tuto zajímavou knížku byste si měli 
přečíst ještě předtím, než ji dáte svému 
dítěti. Je totiž natolik poutavá, že o ní bude 
neustále mluvit a zkoušet vás s otázkou: „Je 
to pravda, nebo mýtus?“

Publikace je nabitá vysvětlujícím ilustracemi, 
přehlednými grafy a úchvatnými fotogra-
fiemi. Vyvrací falešné představy, předsudky 
a mýty, které se naším světem jenom hemží. 
Pomáhá rozšířit všeobecný přehled a podpo-
řit zvídavost. Navíc pochází z renomované 
produkce Dorling Kindersley.

Znáte správnou odpověď na tyto otázky? 
Zbožňují myši sýr? Dokáže šváb žít ještě 
3 dny bez hlavy? Roní krokodýl slzy, když 
pojídá svou kořist? Že vám to všechno vrtá 
hlavou?! Tak honem číst!

Cena: 399 Kč

Cena: 499 Kč

Cena: 399 Kč
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Panorama lidského těla
Pokud vaše dítě plave v biologii, Panorama 
lidského těla mu pomůže prozkoumat naše 
orgány, smysly, trávení či vývoj plodu. Věděli 
jste například, že lidské tělo se skládá ze 
30�000 miliard buněk? Že 76 % mozku tvoří 
voda? Že za den mrkneme přibližně 30�000×, 
což je stejné, jako bychom měli denně oči 
zavřené jednu hodinu? Pokud ne, rozhodně si 
musíte tuto knihu přečíst!

Panorama mytologie
Také se vaše dítě ztrácí v mytologii? My to 
naprosto chápeme. Je totiž opravdu složité 
se v ní vyznat. A co všechny ty knihy řeckých 
bájí a pověstí, podle kterých se má učit? Toto 
Panorama mytologie je, co se zpracování 
týče, strčí směle do kapsy. Na osmi rozkláda-
cích stránkách totiž předkládá nejen poutavé 
ilustrace a hrdinské příběhy, ale také rodo-
kmeny božstev, setkání s Kyklopy, nymfami 
a dalšími mytologickými postavami. Nechybí 
12 úkolů Héraklových, 10 let Odysseových 
cest, legendární Trojská válka, bájní tvorové 
jako například harpyje či kentauři ani inspi-
race mytologií v umění.

Panorama vlajek světa
Vlajky – barevné a originální symboly součas-
ného světa. Přemýšleli jste někdy, jak vlastně 
vznikly? Zda kombinace nejrůznějších tvarů, 
barev a motivů má nějaký smysl? Panorama 
vlajek světa to prozradí vám i vašemu žáč-
kovi. Objevte bhútánského draka, albánského 
dvouhlavého orla, ugandského královského 
jeřába a mnohem více!

Cena: 349 Kč

Cena: 349 Kč

Cena: 349 Kč

Tato netradiční série se pyšní 8 rozkládacími 
stranami, které si čtenář může rozevřít v barevné 
leporelo a odkrýt tak spoustu barevných detailů 
a nevšedních informací, jež pobaví, rozptýlí, 
a především naučí. V této sérii prozatím vyšly 
3 knihy, které si nyní představíme.

Série Rozkládačky

Knihy zakoupíte v našich kamenných prodejnách nebo na e-shopu www.knihydobrovsky.cz
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Miliony z nás se v noci z 31. prosince na 1. ledna dívaly směrem na oblohu 
a obdivovaly dechberoucí světelné efekty ohňostrojů. Jiní se dívali vzhůru 
a představovali si, co si pro ně osud v novém roce přichystá – však se také 
říká „je to psáno ve hvězdách“. Další při pohledu na nebesa uvažovali, 
zda tam někde v dáli existuje život. Vesmír je pro nás totiž stále velkou 
neznámou, a tím pádem velice fascinující oblastí. Jak přemýšlíte o vesmíru vy?

FASCINUJÍCÍ
HVEZDNÁ 
oBLoHA

ˆ

FASCINUJE MĚ A CHCI O NĚM
VĚDĚT CO NEJVÍC
Umíte vyjmenovat všechny planety Sluneční soustavy a víte, že světelný rok není jed-
notka času, ale vzdálenosti, avšak dál zatím vaše vědomosti nesahají? Pokud i vy máte 
dojem, že ve zkoumání vesmíru může tkvět naše budoucnost a chcete mít v malíčku zá-
kladní i detailní informace o tomto záhadném prostoru, nemusíte dlouhé hodiny hledat 
sešit přírodovědy ze základní školy. Existuje něco mnohem, mnohem lepšího!

Sláva! Konečně publikace, která naprosto 
přehledně představí ty nejdůležitější části 
vesmíru – v čele se Sluneční soustavou. 
Každá stránka se věnuje jedné planetě, 
tělesu či tématu a pro ještě lepší předsta-
vu všemu dominují barevné ilustrace.

Nejste-li tedy prozatím zběhlí vesmírní 
badatelé a pro začátek byste si raději při-
pomněli naprostý základ, není proč vá-
hat. Cíl mise: Vesmír vám tento stručný 
exkurz umožní.

Vesmír z řady Mladý objevitel je pro mírně 
pokročilé, uspokojeny budou především zví-
davé hlavy, které touží vědět něco víc, a do-
slova proniknout do hloubky. Kniha Vesmír 
totiž obsahuje poloprůhledné vrstvy a klopy, 
díky kterým je mnohem jednodušší si před-
stavit, z čeho jsou planety tvořeny, jaké systé-
my ve vesmíru fungují, z jakých prvků se ves-
mírná tělesa skládají a co je obrazně řečeno 
„pod pokličkou“.

Lucie ČernáT

Vesmírný turista
699 Kč

Vesmír z řady Mladý objevitel
399 Kč

Cíl mise: Vesmír

299 Kč

A v závěru badatelské sekce nás čeká napros-
tý skvost. Brian May, kytarista a astrofyzik 
totiž společně se svými kolegy zpracovali pu-
blikaci příznačně nazvanou Vesmírný turista. 
Čtenář se prostřednictvím jednotlivých strá-
nek dostává na cestu poznání protkanou těmi 
nejzajímavějšími fakty a úvahami. Kdo by se 
nechtěl vydat na divokou výpravu plnou ast-
ronomických zážitků?

Apollu 11 zbýva-
lo po přistání pa-
livo pouze na cca 

20 vteřin letu.

MALÉ DOBRO.TÉMA: CESTUJEME (KNIŽNÍM) VESMÍREM
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Mimozemský život je něco, co lidstvo prav-
děpodobně nepřestane zajímat do té doby, 
než nějaký objeví. Zda ale mimozemšťané 
opravdu jednou přistanou na Zemi a budou 
nás chtít ovládnout, to je prozatím záležitostí 
smyšlených příběhů.

Knih o vesmírných dobrodružstvích již bylo 
napsáno mnoho. Většinu z nich bychom moh-
li zařadit do žánru sci-fi a ty nejúspěšnější se 
dočkaly též filmového zpracování. Jedné spo-
lečnosti dokonce vydělává zelený mimozem-
šťan pořádný balík.

Zůstaňme ale u literatury. Jistě si vybavíte, 
že za zakladatele technického science ficti-
on je považován Jules Verne. Jeho díla jsou 
nesmrtelná a věk jejich čtenářů lze jen těž-
ko ohraničit – jejich čtení si může užít kaž-
dý bez rozdílu.

Rádi byste se podívali na sci-fi a mimozemské 
obyvatele očima současného autora? Pak je 
dobré si zapamatovat jméno Scott Reintgen 
a jeho trilogii s názvem Nyxia.

Její první díl je k dostání v českém jazyce od února 2019. Ten přináší příběh plný napětí a emo-
cí. Desítka vyvolených mladých lidí se vypravuje na planetu Eden, aby získala tajemnou, avšak 
velice silnou a hodnotnou hmotu Nyxia. V cíli své misi však mohou potkat Adamity – edenské 
obyvatelstvo, které je úplně jiné než to na Zemi. Chcete o této výborné knize vědět více? Nalis-
tujte stranu 5!

VESMÍRNÁ TURISTIKA JAKO
TREND MODERNÍ DOBY
Vesmírný výzkum, vesmírná politika a vesmírná technika – to jsou témata pro opravdové faj-
nšmekry této oblasti! Ačkoliv je mnoho projektů a programů možné sledovat prostřednictvím 
médií, do jejich zákulisí se většina smrtelníků nepodívá.

Richard Branson rozhodně mezi "obyčejné" smrtelníky ne-
patří. Tento britský miliardář známý především díky své 
značce Virgin, která zahrnuje více než 400 společností, je 
zastáncem názoru, že nic není nemožné. Rozhodl se totiž 
věnovat vesmírné turistice. Čtete správně. Vesmírným tu-
ristou můžeme označit člověka, který si ze svých vlastních 
prostředků zaplatil "menší výlet" do vesmíru.

Richard Branson svou myšlenku dopravo-
vat turisty až na samé hranice vesmí-
ru dotáhl téměř k dokonalosti. V roce 
2004 založil společně s konstrukté-
rem prvního soukromého raketoplá-
nu SpaceShipOne Burtem Rutanem 
firmu Virgin Galactic.

Prvních 100 pasažérů se pořádně pláclo přes kapsu. Leten-
ky se vyšplhaly na částku $200.000. Mezi prvními ves-
mírnými turisty byli kromě samotného Richarda Bran-
sona i fyzik Stephen Hawking nebo Paris Hilton.

V knize Virgin: Hledání sebe sama se dočtete právě o těch-
to velkých projektech Richarda Bransona. Mimo to je auto-
biografie plná intimních a osobních myšlenek.

Virgin: hledání sebe sama
599 Kč

Nyxiavychází v únoru

PŘEDSTAVUJU SI, JAKÉ BY TO ASI BYLO, 
POTKAT SE S MIMOZEMŠŤANY

Po smrti je možné
být rozprášen ve ves-
míru – například jako 
Gene Roddenberry, 
tvůrce Star Treku.

V naší galaxii může být
až 500 milionů planet k živo-
tu – mají ideální vzdálenost 
od nejbližší hvězdy a v jejich 
prostředí se vyskytují látky 

potřebné pro život.

Cena skafandrů se pohybuje 
od několika set tisíc dolarů 
po několik milionů dolarů.

MALÉ DOBRO.TÉMA: CESTUJEME (KNIŽNÍM) VESMÍREM
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MYSLÍM, ŽE VESMÍR NÁM O NÁS SAMÝCH 
ŘÍKÁ VÍCE, NEŽ SI PŘIPOUŠTÍME
Mají fáze Měsíce vliv na naše vnitřní rozpo-
ložení a biologické procesy v našich tělech? 
Opravdu mohu z těles na nebesích vyčíst, 
jak se změní dění tady na Zemi? Vážně nám 
horoskop dokáže předpovědět, jakými lidmi 
budeme a co nás v životě potká?

Astrologie je obor, který se již od pradávna 
zabývá zkoumáním souvislostí mezi děním 
ve vesmíru a jeho odrazem u nás na plane-
tě. Některé jevy jsou nepopiratelné – napří-
klad příliv a odliv je bezesporu způsoben 
působením gravitačních, takzvaných slapo-
vých sil Země, Slunce a Měsíce. Ovlivňuje 
tento úkaz i nás samotné?

Číst ve svém osudu a dokázat rozluštit 
vhodný čas pro tu či onu činnost by si přálo 
mnoho z nás. Není však nutné investo-
vat mnoho peněz za výklad od šarlatánů. 
Tajemství synchronicity mezi vesmírný-
mi tělesy a dopady na člověka můžete 
zvládnout i vy sami. Láká vás toto tajemné 
objevování? Poznejte literaturu, která vám 
s tím pomůže!

Astrologie pro každého vás zasvětí nejen do 
teorie tohoto oboru, ale i do jeho praktické 
stránky. Spolu s Yasmin Boland se naučíte 
všechny pojmy, které astrolog potřebuje 
znát, a pak už zbývájen malý krůček 
k sestavení svého osobního horoskopu.

Základy tvorby horoskopu položili Babylóňané. Rozdělili dráhu Slunce do dvanácti 
astrologických znamení – ta dosud známe jako znamení zvěrokruhu. NASA v roce 2016 
však upozornila na to, že toto rozdělení je staré více než 3000 let, a proto nemusí být 
zcela přesné.

Není zapotřebí se obávat, že nyní je všechno jinak. Ale pokud si přeci jen chcete být 
jistější – tvorba osobního horoskopu bude dobrým řešením.

Číst ve hvězdách můžeme i snadněji – třeba prostřednictvím vykládacích karet 
Zvěrokruhu. Jejich balení obsahuje nejen ilustrované karty, ale také astrologickou 
příručku, která vysvětluje základní astrologické principy a objasňuje, jak karty vykládat.

Ať už se na vesmír díváte zcela pragmaticky nebo v něm rádi hledáte něco 
nadpřirozeného, není pochyb o tom, že tento dosud neprozkoumaný prostor je úžasnou 
inspirací pro všechny autory a nekonečnou studnicí nápadů, díky nimž můžeme číst 
skvělé příběhy.

Astrologie pro každého
249 Kč

Vykládací karty: Zvěrokruh
399 Kč

Při pozorování hvězdné ob-
lohy se díváme do minulos-
ti – než k nám světlo (a tím 

pádem obraz) „doletí“, 
podoba vesmíru je již jiná.

MALÉ DOBRO.TÉMA: CESTUJEME (KNIŽNÍM) VESMÍREM
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NAŠI KNIŽNÍ PATRONI
Známé osobnosti, infl uenceři i blogeři – všichni si v našich prodejnách vybírají knihy nejen pro sebe, 
ale také pro svoje ratolesti. Poté s vámi na sociálních sítích pravidelně sdílí svá doporučení! Přinášíme 
rozhovory s našimi knižními patrony, které můžete sledovat na Instagramu, Facebooku nebo i na Youtube.

Michaela Tomešová

David a Michal Vaníčkovi Michala Bohuslavová

Sedmadvacetiletá  Míša Tomešová  je 
známou herečkou, zpěvačkou a prosla-
vila se i díky několika muzikálům. Kro-
mě toho je i maminkou synů Kristiána 
a Jonáše, kteří si získali svými úsměvy 
tisícovky „srdíček“ na instagramu.

David a Michal Vaníčkovi jsou tvůrci 
známého kanálu Dva tátové. Společ-
ně vychovávají dvě dcerky – Marušku 
a Adélku. Narodili se jim díky legální-
mu a etickému programu náhradního 
mateřství v USA. Ve svých videích vy-
práví nejen o své nelehké cestě k ot-
covství. V posledních měsících se je-
jich profil na instagramu stal jedním 
z nejsledovanějších, a dokonce byli 
oceněni jako Cosmo objev roku 2018 
v anketě Czech Social Awards.

Michala Bohuslavová je 24letá blogerka 
a milovnice klasické české literatury, zná-
má jako Mia má knihu. Absolventka „fil-
dy“ stojí za projektem Terapie slovem. Ná-
hodně skrytá poselství ukrytá v zákoutích 
Prahy, vyfocená a sdílená, se stala populární 
na sociálních sítích. V minulém roce jste mohli 
navštívit i výstavu (nejenom) jejích krátkých bás-
ní s ilustracemi Kateřiny Novotné v prostorech plzeňské 
kavárny Střecha, poeticky nazvanou Střecha má Miu.

Jak byste se popsali jako rodiče, jste striktní 
nebo spíše benevolentní? Zastáváte nějaký 
konkrétní model výchovy?
Jak v čem, jak kdy, asi nejdeme úplně zařadit do 
nějaké škatulky. Sami jsme si vymezili nějaké zá-
sady, které se snažíme dodržovat, ale zase umí-
me polevit ve chvíli, když by striktní rodičovství 
mělo za následek zhoršení nálady celé rodiny.

Snažíte se o budování vztahu Vašich dětí ke 
knihám a čtení? Jak?
Knížky jsou součástí jejich života od narození, 
mají je různě zařazené mezi hračkami, mají hod-
ně tvůrčích a kreativních, interaktivních knížek, 
aby je to bavilo.

Kdybyste měli napsat v dohledné době kni-
hu, o čem by pravděpodobně byla?
Bud by to byly pohádky s hrdiny, kteří jsou jiný 
než ostatní, mimo „normu“ – jako my. Anebo 
velká rodinná kniha, mix nápadů, jak trávit čas 
s dětmi, prošpikované naším příběhem a taky 
rodinnými recepty jídel, které milujeme.

Povězte nám více o Vašem projektu Terapie slovem. Jak to všechno 
začalo a jaká idea byla na úplném počátku?
Terapie slovem začala v momentě, kdy mě ve Františkánské zahradě, nej-
klidnějším a nejpoetičtějším místě v centru Prahy, napadlo, že nechám na 
lavičce ležet jednoslovný, ručně psaný vzkaz pro náhodného kolemjdoucího. 
Ten jsem pak vyfotila a dala na Instagram pod hashtagem #terapieslovem.

Jaký je podle Vás „recept“ na skvělou knihu? Co v ní nesmí chybět?
Já v knížkách miluji nečekané zápletky! A taky konce. Takže vlastně i napětí. 
Moment, kdy mě knížka natolik vtáhne, že ji nemůžu pustit z ruky a potře-
buji to celé honem rychle rozšifrovat.

S jakou literární postavou byste si v reálném životě nejvíce rozuměla?
To je jasný – Sofie ze Sofiina světa!

Kateřina ValterováT

@misatomesova

@dvatatove@dvatatove

Jak byste se popsala jako maminka? Jste striktní nebo 
spíše benevolentní (popř. zastáváte nějaký konkrétní 
model výchovy)?
Já řeším všechny situace hodně pudově a poslouchám selský 
rozum. Když dítě objevuje v rámci bezpečnosti, tak ať se klid-
ně ušpiní od hlavy až k patě. Ale taky doma ctíme pravidlo tří. 
Když třikrát neposlechne, dostane výchovnou přes plínu.

Jak důležité je podle Vás budování vztahu dětí ke kni-
hám a čtení?
Naštěstí Kristián knížky miluje. Snažím se mu večer před 
spaním číst a přes den u nás jedou hlavně obrázkové knihy. 
V dnešní digitální době je láska ke knize potřeba budovat 
ještě víc.

Kdybyste měla napsat v dohledné době knihu, o čem by 
pravděpodobně byla?
Jak skloubit děti a práci a nezbláznit se z toho! (smích)

Tip na knihu:
Pozor na příšerky

Tip na knihu:
Montessori série Svět úspěchů

Tip na knihu: Woody Allen: Film za fi lmem

„Super knížka 
pro malé děti, 
našim holkám je 
dva a půl roku 
a strašně je to 
baví. Můžete si 
k Příšerkám vy-
mýšlet i vlastní 
příběhy nebo jim 
dávat jména.“

„Od chvíle, kdy 
mám doma knížku 
Film za filmem, bych 
nejradši každý volný 
večer strávila u fil-
mů Woodyho Alle-
na! Srdcovka, fakt.“

„Skvělý způsob, jak 
dát dítěti zábavnou 
formou zajíma-
vé informace a zá-
roveň sám objevo-
vat. Za nás takové 
krásné knihy neby-
ly, tak jsem ráda, 
že je můžu poskyt-
nout dětem.“

@miamaknihu

KNIŽNÍ PATRIOTI
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PŘÍBĚHY PIRÁTŮ
„Napnout plachty, chásko!“ Připravte se na cokoliv. Nacházíte se totiž na palubě 
pirátské lodi, jejíž posádka je pevně spjatá společným osudem. Na téhle plavbě 
si nemůžete být ničím jistí! Čekají na vás úkoly, které budete postupně plnit, 
aniž byste tušili, co obnáší. Vyplujte na moře, zakotvěte v přístavu, nabijte 
kanóny, zahajte palbu a hlavně: najděte legendární poklady! Jste připraveni na 
nevídané dobrodružství? Hra obsahuje bohaté příslušenství včetně 3D modelu 
lodě, dělových koulí a přesýpacích hodin.

Hry jsou skvělou příležitostí nejen k pobavení, ale především ke sblížení s vašimi spoluhráči/protihráči, 
k rozvíjení schopností, znalostí a postřehů. Připravili jsme pro vás výběr nejrůznějších typů her. Na své si 
přijdou jak milovníci příběhů, tak fanoušci aut, roztomilých kočiček nebo třeba seriálu Přátelé.

RIVALOVÉ
Rivalové jsou skvělou hrou nejen pro cílevědomé závodníky, milovníky formulí a obdivovatele 
okružních závodů, ale také pro všechny nadšence do deskovek. Jedná se o dynamickou hru, ve 
které jsou ústředním motivem formule. Na počátku každé hry proběhne dražba jednotli-
vých vozů. Poté odstartuje samotný závod. Vítězem ale není ten, kdo dorazí 
do cíle jako první. Důležitý je konečný výsledek, který ovlivňuje také to, zda 
vsadíte na ty nejrychlejší závodníky. Každý tah i každá hra může být rozhodující. 
Dokážete si vsadit na ty nejúspěšnější vozy?

SAGRADA
Zábavná hra pro všechny, kteří milují barvy a rádi tvoří. Během hry se 
účastníci Sagrady dočasně promění v umělce. Ti budou mít za úkol důležitou 
věc: vytvořit tu nejoslnivější vitráž kostela Sagrada Família. A jak toho docílí? 
V průběhu deseti kol si budou hráči vybírat kostky z nabídky a pokládat je 
do svého okenního rámu. Přitom ale musí dodržovat podmínky karetních 
vzorů. A to není vše. Zároveň dvě sousedící kostky nesmí mít stejnou barvu 
ani hodnotu. Na konci si všichni hráči sečtou vítězné body a kdo jich nasbírá 
nejvíce, stane se mistrem sklenářem.

2–4 hráčů let10 30 minut

1–4 hráčů let8 30 minut

2–6 hráčů let8 30 minut

KOČIČÍ KLUB
Milovníci koček údajně žijí delší 
a spokojenější život. Zkuste se do jejich 
role vžít s roztomilou hrou Kočičí klub. 
Tahejte karty s půvabnými obrázky koček, 
sbírejte hračky, šantu kočičí nebo roztomilé 
kostýmy. Co ale nesmíte zapomenout? 
Na pořádnou dávku krmení! Pokud totiž 
mazlíček nemá plné bříško, klidně si 
s radostí pochutná na všech bodech, které 
jste těžce získali. Ve chvíli, kdy je vaše kočka 
spokojená, pro ni můžete sbírat další a další 
věci, aby byla ještě spokojenější.

2–4 hráčů let8 30 minut

MINDOK
1299 Kč

MINDOK
899 Kč

MINDOK
999 Kč

MINDOK
Hra bude uvedena 

v březnu 2019

DESKOVÉ HRY
Dagmar TopolováT
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MONOPOLY PŘÁTELÉ
Vzpomínáte si na kultovní seriál Přátelé? Jste jeho fanouškem? Baví vás 
zároveň desková hra Monopoly? Pak si zamilujete edici Monopoly Přátelé. 
Zavzpomínejte si na ty nejlepší a nejzábavnější momenty, které spolu Přátelé 
Rachel, Ross, Phoebe, Monika, Chandler a Rachel zažili. Zvolte si jednu postavu, 
za kterou budete hrát a potýkejte se s nejrůznějšími problémy. Jste Phoebe? 
Pak vás dost možná čekají trable se zaplacením nájmu. Hrajete za Rosse? 
Připravte si zálohu na úpravu zubů. Anebo investujte do vybavení Central Perku 
a vyšlapejte si cestu k úspěchu.

DOBBLE
Opravdu rychlá postřehová hra, která otestuje reflexy a všímavost 
každého hráče. Pravidla jsou prostá: Najděte společný symbol 
vaší a středové karty. Čím jste rychlejší a pozornější, o to dříve se 
zbavíte všech karet, které máte v ruce. Komu se to povede nejdříve, 
ten se bezesporu stává vítězem. Jste připraveni? Dobble bude bavit 
nejen děti, ale i dospělé při nejrůznějších oslavách nebo třeba při 
teambuildingu. Tato hra má spoustu různých provedení, takže se 
můžete těšit například na ZOO, Star Wars nebo třeba dětské filmy 
jako Hledá se Dory.

MEMOARRR!
Pokud vás nebaví učit se složitá herní pravidla, sáhněte po hře 
Memoarrr!, která zabaví jak děti, tak dospělé. Jediné, co k hraní 
potřebujete, je sada 40 kartiček (najdete v balení). Hrát ji můžete 
ve verzi pro začátečníky i pro pokročilé (zde navíc používáte 
schopnosti zvířátek). Vaším úkolem je zapamatovat si obrázky 
na kartičkách a nashromáždit co nejvíce rubínů. To vše musíte 
stihnout během sedmi kol. Vítězem a držitelem pirátské kořisti se 
stane ten, kdo získá nejvyšší počet červeně zbarvených drahokamů. 
Ale pozor! Vybuchující sopka vás může o všechny poklady velmi 
rychle připravit!

OSADNÍCI Z KATANU
Jednou z nejpopulárnějších deskových her jsou bezesporu Osadníci z Katanu. 
Každý hráč se přenese po strastiplné plavbě na pobřeží neobydleného ostrova 
Katan. A v tuto chvíli začíná souboj, který rozhodne, kdo se stane vládcem 
ostrova. Máte štěstí. Ostrov je bohatý na přírodní zdroje, a tak máte mnoho 
příležitostí k obchodování. Některé suroviny na výrobu vám budou chybět, což 
je skvělá příležitost ke směnnému obchodu. Ale dobře si promyslete, jaké budou 
vaše další kroky. Můžete taky velmi rychle přijít na mizinu a všechny zásoby 
ztratit. Osadníci z Katanu existují ve spoustě různých tematických provedeních.

2–6 hráčů let8 120 minut

2–8 hráčů let6 15 minut

2–4 hráčů let5 15 minut

3–4 hráčů let10 60–90 minut

MINDOK
349 Kč

ALBI
990 Kč

ADC BLACKFIRE
349 Kč

WINNING MOVES
999 Kč

Hry jsou k dostání ve 
vybraných prodejnách

a také na našem e-shopu
www.knihydobrovsky.cz

U mnoha her nabízíme také 
varianty v anglickém jazyce

DESKOVÉ HRY
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PAVEL ČECH:

„JIŽ OD MALIČKA JSEM 
MĚL SVŮJ SVĚT SLOŽENÝ 

Z VĚCÍ, KTERÉ MĚ 
PŘITAHOVALY A DOJÍMALY.“

Pavel Čech je český malíř, autor 
komiksů, ilustrátor a tvůrce 
autorských knih. Roku 2004 se 
stal profesionálním výtvarníkem 
a literátem. Zajímalo nás, jak 
vlastně jeho ilustrace vznikají, 
kde čerpá nápady a samozřejmě 
jsme se zeptali i na jeho 
konkrétní tvorbu.

Vratislav HnátekF

Petrkov

Cena: 349 Kč

Albatros

Cena: 389 Kč

Albatros

Cena: 249 Kč

Karin VápeníčkováT

Profesně jste se začal vě-
novat malování až po del-
ším čase, předtím jste 
pracoval jako hasič. Zá-
roveň jste však svůj svět 
obrazů propůjčil knihám, 
proč právě jim?
Tato činnost mě bavila od 
malička, už jako dítě ško-
lou povinné, tj. ve třetí, 
čtvrté třídě, jsem s kamará-
dy vytvářel knížky, ilustroval je, většina z nich však 
byla nedokončená. Když jsem četl Julesa Verna, 
tak jsem dělal něco podobného jako on, když Neu-
věřitelné příhody žáků Kopyta a Mňouka, vytvořil 
jsem příběh dvou Indiánů, a když v televizi běžel 
Inspektor Moulin, stvořil jsem inspektora Lovina. 
Napsat knihu bylo oproti natočení filmu uskuteč-
nitelné. Vytvořil jsem obálku, napsal název, jméno 
autora, svázal nitkou a viděl, že reálně vznikla, jen 
jeden kus a jedno vydání, ale vznikla.

Máte tyto své dětské prvotiny uschované 
a s úsměvem se k nim ně-
kdy vracíte?
Některé schované mám. 
Když jsem je četl svým sy-
nům, tak se tím dobře bavi-
li. Byly plné gramatických 
hrůz, což jim přišlo úsměv-
né. Pod tím vším však bylo 
čitelné ono nadšení, touha 
napsat velký román, přiblí-
žit se v ilustracích Zdeňku 
Burianovi a foglarovské-
mu příběhu.

Koho rád čtete ve svém volném čase? Již víme, 
že jedním z vašich srdcových autorů byl Jaro-
slav Foglar.
Ze současných autorů mám rád Michala Ajvaze. 
Nyní čtu asi počtvré Baudolina od Umberta Eca, 
který je také mým oblíbeným spisovatelem. Vášni-
vý čtenář nejsem, čtení je pro mě spojené s veče-
rem. Je to můj rituál. I když jsem unavený sebevíc, 
vždy přečtu pár řádků. Dřív jsem dokázal číst celé 
noci a musel se přinutit knihu ve dvě ráno zavřít, 

teď už to za mě udělá únava.

Ve vašich knihách a také obrazech čas-
to utíkáme do skrytých míst a zákoutí. 
Jste tedy onen zvídavý tvůrce, který rád ob-
jevuje neznámo?
Skrytých míst je stále méně a méně. I v Praze 
se mnohé přeměnilo do jistých kulis, které jsou 
v něčem neživé. To, co jsem dříve nalézal třeba 
na Starém městě v Brně, už nenacházím. Své vý-
pravy teď konám spíše do fantazie.

Jak podstatná pro vás fantazie a snový 
svět je?
Fantazie je důležitá pro každého. Něco skrytého 
a tajemného mě vždy přitahovalo. Byl jsem samo-
tář, snad kdybych jím nebyl, ani bych kdy nema-
loval a nevytvořil své příběhy. Již od malička jsem 
měl svůj svět, složený z věcí, které mě přitahova-
ly a dojímaly.

Jak zásadní a inspirativní je pro vás prostor 
Brna, ve kterém žijete?
Když člověk něco dobře a důvěrně zná, připadá mu 
to v něčem samozřejmé. Sám nedokážu Brno a je-
ho atmosféru definovat. Většinu míst mám spoje-

ných s nějakou vzpomínkou, 
tím je pro mě toto město sil-
né. Nejdůležitější jsou však 
blízcí, jež zde mám. Když se 
někdo odstěhuje jinam, do ji-
ného města, jiné země, ani si 
neumím představit, jak těžké 
musí být, všechny ty vztahy 
budovat znovu.

Za komiks Velké dobrodružství Pepíka Stře-
chy jste získal v roce 2013 cenu Magnesia Li-
tera. Pepík Střecha je podle mnohých antihrdi-
nou. Jak na to nahlížíte Vy?
To snad vyplývá z naší české tradice. Když si vzpo-
menu na postavy komiksů Káji Saudka, byly vždy 
psány s jistou nadsázkou. I naši čerti v pohádkách 
jsou koktaví a ne úplně chytří. Já nevnímám všech-
ny nechybující Spidermany a Batmany jako sku-
tečné hrdiny, považuji je za ty, jenž se berou velmi 
vážně. Vytvářím takové hrdiny, kteří mají co dělat 
se sebou, takovou polohu mám rád. Žádný člověk 
přece není neomylný.

ROZHOVOR

V pokračování rozhovoru, který 
naleznete na našem dobrém 
blogu, se dozvíte mnoho 
dalších zajímavostí. Týkají se 
například krátkých fi lmů, jež 
pan Čech tvoří společně se 
synem, nebo zákulisí tvorby – 
dozvíte se i to, jakou hudbu 
rád poslouchá a jak ovlivňuje 
jeho díla.
www.knihydobrovsky.cz/blog
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Lucie ČernáT

Lucie ČernáT

V závěru roku 2018 jsme se rozhodli udělat radost i dalším čtenářům 
v Moravskoslezském kraji – konkrétně těm, kteří bydlí v Opavě nebo 
sem rádi jezdí za nákupy. To by bylo, aby naše knihkupectví chybělo 
v místě, kde se narodil známý český básník Petr Bezruč!

Mohlo by se zdát, že centrální sklad je pořádně nudné místo. Ne však 
v případě, že ukrývá statisíce knih a dalších zábavných produktů!

Opava je městem, ve kterém sídlí mnohé dů-
ležité instituce – mimo jiné Zemský archiv 
i Slezská univerzita. Právě její studenti mo-
hou navštívit naše knihkupectví za účelem 
nalezení dalších studijních materiálů.

Opavské knihkupectví Knihy Dobrovský 
se nachází v OC Silesia, které bylo otevře-
no již v roce 2004. Rozkládá se na více než 
18�000 m², najdete zde přes 40 obchodů 
a ani nabídka služeb zde není nijak skromná. 
Wifi, parkoviště zdarma a snadná dostup-
nost městskou hromadnou dopravou jsou 
tu samozřejmostí.

A aby čísel nebylo málo, v našem knihkupec-
tví najdete přes 14�000 knižních titulů všech 

žánrů. Nechybí široký sortiment české i svě-
tové beletrie, dětské, fantasy, sci-fi, historic-
ké i válečné literatury. A pokud si nebudete 
vědět rady s výběrem, pomohou vám naši mi-
lí a odborně vyškolení knihkupci.

U nás je centrální sklad místem, ve kterém 
se staráme o to, aby všechna naše knihku-
pectví byla dostatečně zásobena. Také zde 
plníme přání těm, kteří se rozhodli si udělat 
radost na našem e-shopu. Odesíláme odsud 
nejen knihy, ale i kancelářské potřeby, vyba-
vení pro školáky nebo třeba oblíbené svíčky. 
S tím nám pomáhá systém, který vypadá jako 
z budoucnosti!

V budově centrálního skladu však nesídlí jen 
distribuční centrum, ale ukrývá se zde i na-

še zákaznická podpora. Tým péče o zákazní-
ky dbá nejen na to, aby byly vyřešeny veškeré 
vaše problémy, ale také rád poradí.

Kontaktovat nás můžete prostřednictvím 
zpráv na naší facebookové stránce, tele-
fonicky na čísle 542 220 320 nebo e-mai-
lem na poradime@knihydobrovsky.cz. 
Členové naší zákaznické podpory jsou 
velcí knihomolové a také srdcaři, kteří se 
vynasnaží, aby byl každý z vás spokojený 
a rád se k nám vracel.

OTEVŘELI JSME KNIHKUPECTVÍ V SRDCI SLEZSKA

POZNEJTE ZÁKULISÍ KNIHY DOBROVSKÝ JEŠTĚ LÉPE!

Chcete nahlédnout za 
oponu našeho dobrovského 
světa? Sledujte náš 
facebook a instagram, kde 
brzy vyhlásíme soutěž 
o komentovanou prohlídku 
našeho centrálního skladu!

Přes 14 000 knižních titulů všech 
žánrů na jednom místě!

NOVĚ

Naskenujte chytrým 
telefonem tento kód 
a přesuňte se rovnou do 
naší továrny na knižní sny!

PŘEDSTAVUJEME DOBRÉ KNIHKUPECTVÍ A SKLAD

41

W
W

W
.K

N
IH

Y
D

O
B

R
O

V
S

K
Y

.C
Z



Kontrast, 499 Kč

Původně jste se toužil stát malířem obrazů, 
bohužel vás nepřijali na uměleckou školu a vli-
vem okolností jste se začal věnovat gastrono-
mii. Přemýšlíte někdy o tom, jaké by to bylo, 
kdyby se ten váš původní sen tenkrát splnil?
Ano, přemýšlím. A po těch letech docházím k ná-
zoru, že stát se kuchařem, bylo lepší rozhodnutí, 
poněvadž jsou dobří malíři, špatní malíři, a také 
zchudlí umělci. Být malířem, nejspíš by mě potkala 
ta třetí možnost. S dobrým vařením ale člověk ne-
zchudne, poněvadž se při něm člověk minimálně 
nají. Takže raději kuchařina než hladový malíř.

Ve své knize „Moje cesta k Michelinu“ mimo 
jiné zmiňujete, že kuchař musí svou práci vní-
mat ne jako povolání, ale jako poslání. Co se 
podle vás pod tím posláním skrývá? Není to 
vše jen o spokojenosti strávníků, ta kuchařina?
Spokojení zákazníci budou jen tehdy, když tu prá-
ci děláte zodpovědně. Když ji odbydete, nedosáh-
nete spokojenosti strávníků. Celá velká kuchařina 
je pouze o vaření, které přiláká hosty, a ti se bu-
dou rádi vracet. A to bude jen tehdy, když na talí-
ři najdou pěkně vypadající zdravé a chutné jídlo, 

pak budou spokojení. A na spokoje-
nosti hostů záleží i existence maji-
tele podniku. Když hostům nebu-
de chutnat, nebudou se ani vracet 
a majitel restaurace zbankrotuje. 
To znamená, že kuchařina pro mě 
není jen o spokojenosti hostů, je 
v ní i zodpovědnost vůči strávníko-
vi i vůči rodině, kterou chci uživit 
svým zaměstnáním.

A to poslání je skryto v čem? Je 
to v ukojení touhy nebo v tom 
strefit se hostům do noty?
Poslání se vytváří během živo-
ta. Já jsem chtěl být původně 
malířem, to nevyšlo, tak jsem 

šel do učení na kuchaře. Přál si to můj táta, a já 
se naučil své povolání milovat. Viděl jsem díky 
němu kus světa a zjistil, že se musím stále učit 
a ani v mém vysokém věku ta potřeba nebere 
konce. Kdybych se byl vyučil například tesařem, 
byl bych tesařem až do smrti, ale u kuchařů je to 
úplně něco jiného. Nikdy nikdo nemůže říct ku-
chařovi, že umí vše. Existuje tolik zemí, tolik su-
rovin, tolik kuchyní, miliardy lidí, každý z nich s ji-
nou chutí. Uspokojit všechny není možné, proto 
kuchařina nemá konce. Takže kuchařským poslá-
ním je umění své povolání milovat. To je všechno.

Co vás na práci kuchaře fascinuje ze 
všeho nejvíc?
Když jdu, řekněme, ke kolegovi někam a najednou 
objevím jídlo, které je tak jednoduché, a překva-
pí mě, že jsem na to nepřišel sám. To mě fascinu-
je! A nejhorší je, když přesně nevím, jak bych to 
měl uvařit. V tu chvíli v sobě najdu odvahu vletět 
do kuchyně a zeptat se: „Prosím tě, jak jsi to udě-
lal?“ A když tu kuráž nemám, musím přijít domů 
a zkoušet a zkoušet, až se dopracuji k tomu, že 
mám před sebou jídlo stejných kvalit, jaké jsem 
jedl u svého kolegy. To mě na tom fascinuje, že 

denně může přijít nějaké nové překvapení. A ne-
musí to být jen od profesionálů, ale třeba i od zku-
šených hospodyněk.

Máte i teď nějaký kuchařský vzor?
Mám. Mým vzorem v mládí byl pan Haeberlin, 
Paul Bocus, Fernand Point, všichni tito pánové ku-
chaři už jsou bohužel mrtví. Dneska mám z nové 
generace vzor třeba v Andreasovi Caminadovi ze 
Švýcarska. Pracoval u něj tři roky i můj žák. To je 
můj vzor, poněvadž ten vaří moderní švýcarskou 
kuchyni, nehraje si na žádný umělý pytlíky s pěna-
mi a mikromolekulární nesmysly, prostě vaří a vy-
užívá k tomu jen místní suroviny, postupy a chutě. 
Teď si například otevřel restauraci ve Fürstenau. 
To je nejmenší město v Evropě, najdete tam jen pár 
domů, ale má status města. Otevřel tam pekárnu, 
kde bude péct chléb podle starých postupů. I mou-
ku si bude mlít sám. To mi přijde v dnešní době 
úžasné a proto je mi vzorem.

Celý rozhovor s panem 
Pospíšilem si můžete přečíst na 

našem skvělém blogu
www.knihydobrovsky.cz/blog

PAVEL POSPÍŠIL:

„KUCHAŘINA PRO MĚ NENÍ 
JEN O SPOKOJENOSTI HOSTŮ, 

JE V NÍ I ZODPOVĚDNOST 
VŮČI STRÁVNÍKOVI.“

Pavel Pospíšil je prvním československým kuchařem, kterému se podařilo získat 
michelinskou hvězdu. V září vyšla také jeho kniha Moje cesta k Michelinu, jež 
přináší to nejlepší z jeho vlastních receptů a rovněž mapuje životní cestu Pavla 
Pospíšila. Jak těžká byla cesta za michelinskou hvězdou a jaký je Pavlův kuchařský 
vzor? Čtěte v našem exkluzivním rozhovoru.

Archiv autoraF
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CHYSTANÉ ZIMNÍ NOVINKY, 
KTERÉ NÁS ZAUJALY

Mrtvá baletka, záhadný fotoaparát s vyrytým 
číslem, zavražděný saxofonista a vyšinutý 
vrah, který zanechává policii podivné vzka-
zy. Detektiv Holger Munch je zpět na scéně 
a musí tomuhle případu přijít na kloub, do-
kud je ještě čas. Jenomže sám na to nestačí.

Na pomoc si přizve zkušenou vyšetřovatelku 
Miu Krügerovou. Ta ještě nedávno prožívala 
období smutku ze ztráty sestry a obou rodi-
čů. Zármutek splachovala alkoholem a uvažo-
vala o sebevraždě. Časem se ale postavila na 
nohy a rozhodla se začít nový život. Půlroční 
dovolená s přáteli měla být styčným bodem 
jejího znovuzrození.

Jenomže po telefonátu s Munchem a jeho žá-
dosti o pomoc jdou všechny plány stranou. 
Případ mrtvé baletky ji natolik zaujme, že se 
svému příteli rozhodne pomoci. Než se jim 
ale podaří vraha vypátrat, stane se jeho obě-
tí další člověk. A rozhodně nehodlá skončit 
u dvou vražd.

Samuel Bjørk je populárním autorem sever-
ských detektivek, který stvořil bestsellery 
jako Sova a V lese visí anděl. Clona je tře-
tím pokračováním série Holger Munch a Mia 
Krügerová plné existenciálních dilemat hlav-
ních hrdinů. Autor rozhodně nezapře, že se 
dlouhá léta živil jako dramatik.

Alan Karlsson přesně před rokem utekl 
z domova důchodců, aby se vyhnul naroze-
ninové oslavě a zažil nevídaná dobrodruž-
ství. Potýkal se s gangem zločinců, stal se 
svědkem několika bizarních úmrtí, přišel 
k pořádnému balíku peněz a teď si užívá 
luxusu v Indonésii. Člověk by si řekl, že to 
je na jednoho člověka zábavy ažaž, zvláš-
tě pak na stoletého staříka. Jenomže Alan 
Karlsson do starého železa rozhodně nepatří, 
a proto ho poklidný život v přepychu začíná 
pomalu unavovat.

Jeho kamarád Julius se mu v den jeho 101. 
narozenin rozhodne připravit něco skuteč-
ně zábavného, co mu zvedne náladu. A tak 
se společně vydávají na let horkovzdušným 
balonem. Jenomže se všechno zase pořád-
ně zvrtne a jejich dopravní prostředek odletí 

bez pilota. Alan s Juliem se ocitnou na širém 
moři a jsou vydáni napospas osudu. Nakonec 
je zachrání severokorejská loď, která tajně 
převáží uran. V tu chvíli je jasné, že řada 
významných politiků bude mít co dočině-
ní s všetečným staříkem, který jim pořádně 
zatopí pod kotlem.

Stojednaletý stařík, který se vrátil, aby 
zachránil svět je pokračováním světozná-
mého bestselleru švédského autora Jonase 
Jonassona. Tentokrát se nevrací do staříko-
vy historie, ale zabývá se aktuálními děním 
a blízkou budoucností. Setkáte se tak s poli-
tickými představiteli a osobami z jejich blíz-
kého okolí, ze kterých si spisovatel opět 
tropí náramné žerty. Jste připraveni na 
pořádnou jízdu?

CLONA • Samuel Bjørk

STOJEDNALETÝ STAŘÍK, KTERÝ SE VRÁTIL, ABY ZACHRÁNIL SVET 
Jonas Jonasson

ˇ

ArchivDagmar TopolováT F

Panteon, vychází: 28. 2.

Plus, vychází: 11. 3.

Doporučujeme!

Knihy zakoupíte v našich kamenných prodejnách nebo na e-shopu www.knihydobrovsky.cz
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JAK BÝT CAROLINE
Peter Barlach

Caroline čeká na den, kdy její život začne. Sní 
o tom, že si otevře vlastní tapas restauraci, 
jenže do počáteční investice jí zbývá 
alespoň půl milionu. A tak se zatím musí 
spokojit s obsluhováním lahůdkového pultu 
v supermarketu Maxfood. Mezi směnami 
tráví čas v kuchyni nebo se svým otcem – 
bývalým šéfkuchařem žijícím na hranici 
zákona. Jednoho dne dostane Caroline od 
svého kolegy nečekanou nabídku. Stal by se 
z ní spolupachatel trestného činu, který by jí 
v případě úspěchu pomohl naplnit sen.

Knihy Omega, cena: 329 Kč

JIDÁŠ
Astrid Holleeder

V roce 2013 se Astrid a Sonja Holleederovy rozhodnou udělat 
něco, co nikdo nepovažuje za možné: postaví se svému bratru 
Willemu, který se po propuštění z vězení v roce 2012 stal holandskou 
„kriminální celebritou“. Uveřejňují velmi kontroverzní prohlášení, 
stejně jako jeho bývalá přítelkyně Sandra den Hartog, která jdou 
proti němu. Dne 24. března 2015 byly v jedné populární talkshow 
odvysílány šokující nahrávky, které odstartovaly pád nedotknutelného 
Willema Holleedera. To, co ví jen málokdo, je, že Willem Holleeder 
svou rodinu terorizoval již více než 30 let, vyhrožoval a vydíral, 
stejně jako jejich otec-alkoholik, který pracoval pro Heineken. Jeho 
despotickému chování nikdo neunikl.

Knihy Omega, cena: 379 Kč

RÁJ MRTVÝCH DĚTÍ
Roxann Hill

Sebevražedné oběti z ideálních rodinných poměrů nevysvětlitelně 
končí své životy. V kulisách německého maloměsta se začnou 
množit záhadné, téměř rituální sebevraždy mladých lidí z jedné 
diecéze. Inspektorka Anna, která překonává životní krizi, je najata 
knězem a církevním vyšetřovatelem, aby objasnila důvod těchto 
činů. Anna je krásná, emancipovaná mladá žena s velmi odtažitým 
vztahem k církvi a smutnými vzpomínkami na ztrátu dítěte. Těžko 
překonává traumata prožitá při službě u policie, ale i přesto 
nachází přátele a smysl své práce. Na pozadí kalných podzimních 
dnů, zastrčených skladů a neustále hrozícího nebezpečí se 
pohybuje dvojice se statečnou vytrvalostí. Navíc vlivem přepadení 
a ohrožení života se mezi nimi začne vytvářet křehké pouto.

Vendeta, cena: 299 Kč

DOBRO.MĚR
Dobro.měr je zpět i v novém roce, aby ohodnotil vybrané tituly a dal 
vám tipy na ty nejlepší knihy! Najdete zde i ty, jejichž vydání se chystá 
– prostřednictvím recenzních výtisků mají naši redaktoři skutečný 
přehled o tom, co vyjde. Pojďte se s námi podívat na již vydané pecky 
i knižní nováčky!

Věra Ryšánková

97 %

TŘI TEMNÉ KORUNY
Kendare Blake

Na ostrově Fennbrinu se v každé 
generaci rodí trojčata – tři královny, 
rovnocenné dědičky trůnu. Mirabella 
ovládá živly. Lusknutím prstů dokáže 
přivolat plameny nebo prudkou bouři. 
Katharina může pozřít nejprudší jedy, 
aniž by ji zabolelo břicho. Arsinoe zase 
umí vykouzlit nejrudější růži i krotit 
šelmy. Každá z nich je jedinečná, ale jen 
ta nejlepší může získat korunu. V den 
jejich šestnáctin proto začíná souboj. 
A hrát se bude na život a na smrt.

Fragment, cena: 349 Kč

Vojtěch Záleský

96 %

Adéla Jarolímová

89 %

Hana Valíčková

84 %

Radmila Hušková

92 %

SILNÍ: ZAJATEC ŽELEZNÉ HORY
Henry Lion Oldie

Ürüng Uolan, Bílý chlapec, se narodil na Sedmém nebi, 
do rodiny slunečních ajyy. Jelikož se narodil jako bootur, 
čeká ho legendami a závěsem tajemství opředená cesta do 
Kovárny, kde by měl získat nejen zbraně a výstroj, ale i sílu. 
Mladým chlapcem zmítá nedočkavost, zvědavost a zároveň 
strach. O Kovárně se vypráví tisíc a jedna pohádka, ale 
ti, kteří v ní skutečně byli, mlčí. Čtenáři se spolu s Bílým 
chlapcem vydají na cestu, která bude mnohem spletitější, 
než by si mladý bootur dokázal vůbec představit.

Fobos, cena: 399 Kč
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PLÁŽOVÁ CHATKA
Christina Olséni, Micke Hansen

Časně zrána, ještě před otevíračkou, si můžete bezplatně zahrát na 
golfovém hřišti města Falsterbo. Staří přátelé Egon a Ragnar nejsou 
skrblíci, ale proč za něco platit, když nemusíte? Společně se sestrami 
Elisabeth a Märthou se jednoho slunečného letního rána proplíží 
dovnitř. Zdá se, že před sebou mají krásný den, ale jejich hru nečekaně 
přeruší hrozné zjištění, když v písku na druhé jamce objeví tělo předsedy 
golfového klubu Svena Silfverstolpa.

Knihy Omega, cena: 399 Kč

SESTRY
Bernard Minier

V květnu 1993 se začínající policista Martin Servaz účastní vyšetřování 
dvojnásobné vraždy. V lesích jsou nalezena těla dvou sester oděných 
v šatech k prvnímu svatému přijímání. Místo činu nápadně připomíná 
scénu z knihy Erika Langa, známého autora thrillerů, kterého se 
však nepodaří usvědčit. O pětadvacet let později je Servaz přivolán 
k záhadnému úmrtí v domě stejného spisovatele. Podaří se najít 
souvislost mezi oběma případy a dopadnout vraha?

XYZ, cena: 399 Kč

BYT V PAŘÍŽI
Guillaume Musso

Policistka Madeline a spisovatel 
Gaspard nemají nic společného – 
dokud si omylem nepronajmou stejný 
jednopokojový byt v Paříži, jenž navíc 
ukrývá záhadnou minulost slavného 
malíře. Namísto očekávaného klidu 
a odpočinku se tak oba ocitají 
na vzrušující cestě za odhalením 
tajemství, která navždy změní 
jejich životy.

Motto, cena: 369 Kč

Věra Ryšánková

89 %

Kateřina Vinklerová

87 %

Karolína Mrázová

94 %

DOBRO.MĚR



Korýši

Štíři

Stonožkovci

Hmyz

1. Kolik procent tělesné hmotnosti tvoří svaly?

A) 10 % B) 40 % C) 70 %

5. Kolik kilometrů nervů je v lidském těle?

A) 30 km B) 40 km C) 60 km

3. Kolikrát za den tepne srdce?

A) 100 000x B) 150 000x C) 200 000x

4. Kdy rostou nehty rychleji?

A) V zimě B) V létě

2. Kdo má v těle více kostí?

A) Dítě  B) Dospělý

900 000

1 750a)
b)
c)

5)
4)
3)
2)
1)

d)
e)

46 000

13 000

67 000

Pavouci

Hmyz se naučil létat 
o 150 milionů let dříve 

než první pták?

Světluščiny světelné 
orgány jsou dvakrát 
výkonnější než LED 

žárovka?

Otisk jazyka je stejně 
jedinečný jako otisk 

prstu?

50 % naší DNA se 
shoduje s banánem?

LUŠTĚTE S NÁMI
Přiřaďte ke každému hmyzu počet známých druhů.

Zodpovězte na otázky týkající se lidského těla.

OTESTUJTE SVŮJ ODHAD

ZNÁTE SVÉ TĚLO?

známých 
druhů

známých 
druhů

známých 
druhů

známých 
druhů

známých 
druhů

S KVÍZY NA TÉTO STRANĚ 
SOUTĚŽÍME O KRÁSNÉ 
NAUČNÉ KNIHY SUPER 
HMYZ A SUPER ČLOVĚK.

DOBRO.ZÁBAVA

Správné odpovědi nám pošlete do 15. března na adresu: souteze@knihydobrovsky.cz.
Do předmětu napište Soutěž Dobrodruh.
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KŘÍŽOVKA PRO DOSPĚLÉ

2. Jedna hra v šachách

6. Dítě v prvním roce života

8. Vzít zpět

10. Mačkat v ruce

12. Spojka podřadící

13. Červ žijící v rybnících

14. Pryskyřice

16. Dluh

20. Část kůže k zakrytí defektu

21. Chuť k práci

24. Souhlas

28. Hvězda v souhvězdí orion

29. Rychle sníst

31. Anglicky „žezlo“

33. Citoslovce údivu

34. Česká řeka

35. Ohrazení

37. Barva v kartách

38. Dopal

1. Brčko k pití

3. Dominanta Athén

4. Kost v těle

5. Změna ohniskové vzdálenosti

7. Člověk koupající se v řece v zimě

9. Bod v judu

11. Skořápka chránící tělo měkkýšů

12. Historické území v Iráku

13. Alkaloid v pepři

15. Asijská řeka

17. Akrobacie na koni

18. Věda o lidské řeči

19. Poranit kopáním

22. Hudebník v kostele

23. Milostně toužit

Vodorovně

Svisle

Tajenka:

Nápověda: Tajenka obsahuje název knihy

2

4

5

8

12

10 11

13

1514

16 17

18

20

232221

19

26

29 30

34

38

24

28

25

27

33

37

3635

3231

9

6 7

3

1

S KŘÍŽOVKOU SOUTĚŽÍME 
O KNIHY: LŽI, DOKUD 
MŮŽEŠ A JSEM ZPĚT.

6

4

8

9 7

10

2

3

5

1

25. Bolest v kříži

26. Neomalenost

27. Cestovat k nám

28. Složení zbraně

30. Adresa anglicky

31. Řecké bohyně osudovosti

32. Vetchá

35. Malá pevnina v moři (zdrobněle)

36. Být v napětí

DOBRO.ZÁBAVA
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ŠKOLNÍ BATOHY PREMIUM

Školní aktovka z řady Premium je anatomicky tvarovaná 
a zajišťuje tak správné usazení na zádech. Vyztužená záda 
a vnitřní výztuha udržují stálý tvar batohu. Polstrování je 
z příjemného prodyšného materiálu, široké měkčené po-
pruhy jsou navrženy tak, aby dokonale přilnuly a rovno-
měrně zatížily ramena dítěte.

Karton P+P, cena: 1�499 Kč (motiv koně),
1�699 Kč (Jurassic World)

RECENTTOYS PYRAMIDA

Pyramida vám svým unikátním de-
signem poskytne hodiny zábavy. 
Přesto že je tomuto hlavolamu již 
42 let, stále vás dokáže chytit a ne-
pustit. Každá stěna se skládá ze tří 
rohových dílů a 6dílů umístěných 
okolo osy.

Smartlife, cena: 459 Kč

RECENTTOYS MNOHOSTĚN

Pokud se vám líbí Rubikova kostka, budete milovat i tento 
12barevný rotační mnohostěn. Pomíchejte barvy a zkuste je 
dát zase zpět, nudit se určitě nebudete. Mnohostěn je skuteč-
nou výzvou plnou překvapujících záhad a klikatých hádanek.

Smartlife, cena: 459 Kč

HŘEJIVÝ HROCH

Plyšový hroch, který vás dokáže zahřát. Kamarád, kte-
rý vám nebo vašim dětem uleví od bolesti svalů, kloubů 
nebo bříška. Roztomilý plyšák je vyroben z velmi kva-
litního plyše, obsahuje ošetřená obilná zrna a červené 
proso spolu s jemnou levandulí.

Albi, cena: 449 Kč

MĚNÍCÍ PLASTELÍNA

ULTRA Plastelína je unikátní hmo-
ta s výjimečnými fyzikálními vlast-
nostmi. Skvěle se tvaruje, natahuje 
jako žvýkačka, skáče jako hopík, tr-
há jako papír, tříští na malé kousky, 
funguje jako skvělá antistresová po-
můcka. ULTRA Plastelína CHAN-
GEABLE mění barvu v závislosti na 
okolní teplotě.

EP Line, cena: 200 Kč
PASTELKY ŠKOLNÍ: 
36 KS

Standardní školní pastel-
ky Koh-i-noor v soupravě 
po 36 rozdílných barvách. 
Vhodné pro běžné kresle-
ní. Barevná stopa na papíru 
je sytá.

STABILO PASTELKY – WOODY

Pastelka, vodovka a voskovka v jednom! 
Kreslí na papír, karton, sklo, kov a jiné 
hladké povrchy. Tuha je nelámavá veli-
kosti XXL, díky tomu jsou pastelky ideál-
ní i pro menší děti.

Stabilo, cena: 399 Kč

ZVÝRAZŇOVAČE STABILO
BOSS PASTEL

Populární zvýrazňovače v pastelových 
barvách, díky kterým budou vaše po-
známky přehlednější a barevnější!

Stabilo, cena: 139 Kč

BOOST – KARETNÍ HRA

Rychlá postřehová karetní hra! 110 karet v 10 kategoriích, 
3 varianty hry! V této hře musí hráči co nejrychleji najít karty 
patřící do té samé kategorie a získat nejvíc karet!

ADC Blackfire, cena: 399 Kč

GELOVÉ ROLLERY:
FRIXION BALL

Roller s unikátním inkoustem, 
který lze vymazat plastovým 
koncem pera a okamžitě znovu 
psát na vymazané místo.Ergo-
nomický úchop, náplň v barvě 
těla, šíře stopy 0,35 mm.

Pilot, cena: 89 Kč

KRÁLÍČEK PETR

Králíček Petr, nezbedný a odvážný hrdina, 
kterého si oblíbily celé generace čtenářů, 
září v hlavní roli jednoho z nejkouzelněj-
ších a nejzábavnějších rodinných filmů za 
dlouhá léta. Svár mezi Petrem a panem 
McGregorem se vyostřuje víc než kdy jin-
dy poté, co se oba snaží získat přízeň dob-
rosrdečné milovnice zvířat ze sousedství.

Bontonfilm, cena: 299 Kč

ZOOTROPOLIS: MĚSTO ZVÍŘAT

Komedie z dílny animovaných filmů 
studia Walt Disney se odehrává ve vel-
koměstě plném zvířat ze všech koutů 
světa, v metropoli zvané Zootropolis. 
Jen v Zootropoli můžete být kýmkoli 
bez ohledu na to, zda jste obří slon ne-
bo malá myška.

MagicBox, cena: 199 Kč

CLUEDO – HARRY POTTER

Máte rádi kouzelnický svět Harryho Po-
ttera? Potom zkuste novou dedukční 
deskovou hru Cluedo: Harry Potter. Vžij-
te se do rolí hlavních hrdinů a pátrejte 
po tom, co se stalo, jaké kouzlo bylo pou-
žito a kdo byl napaden.

Winning Moves, cena: 899 Kč

PLYŠOVÝ DRŽÁK NA KNIHY
NEBO TABLET

S tímto stylovým držákem je vaše 
kniha či tablet v naprostém bezpe-
čí! Díky chytré zarážce se nemůže 
stát, že by věc samovolně spadla.

EP Line, cena: 799 Kč

HARRY POTTER: 
BYTOSTI Z KOU-
ZELNICKÉHO 
SVĚTA: OMALO-
VÁNKY

Domácí skřítci a mo-
řští lidé, Cornwallští 
rarachové a draci – 

kouzelnický svět je zalidněn přepest-
rou směsicí kouzelných bytostí a neo-
byčejných stvoření. Omalovánky plné 
propracovaných ilustrací na motivy 
filmů o Harrym Potterovi, představují 
bytosti ze Zapovězeného lesa, Velkého 
jezera a dalších míst.

Albatros, cena: 299 Kč

STÍRACÍ MAPY DELUXE XL: EVROPA, ČR

Cestovatelská stírací mapa je luxusní dárek pro všechny 
cestovatele. Obsahuje nejzajímavější turistické destinace 
zajímavým a netradičním způsobem – hrou. Navštívená 
místa na mapě setřete, čímž odhalíte barevnou vrstvu, na-
příklad s vyobrazenou památkou, která je ručně malovaná 
a vykreslená do nejmenších detailů.

Giftio, cena: dle zvolené varianty

ODMĚŇTE SVÉ RATOLESTI
ZA POLOLETNÍ VYSVĚDČENÍ!
31. ledna ofi ciálně končí 1. pololetí školního roku. My si myslíme, že je stejně 
tak důležité, jako to druhé. Děti mají za sebou náročnou půlku školního 
roku a není nic lepšího než motivace v podobě nějakého pěkného dárku 
za dosažené výsledky. Nechte se inspirovat naším výběrem neknižního 
sortimentu! U nás, v Knihy Dobrovský, jsme připraveni.

Sortiment je dostupný na 
našem e-shopu a ve vybraných 

kamenných prodejnách.

MONOPOLY – HRA O TRŮNY

Oblíbená společenská hra Monopoly se rozrostla o člena s mo-
tivy knih a seriálu Hra o trůny. Dobývejte města a pevnosti Zá-
padozemí. Ve hře Monopoly Hra o trůny nechybí známá místa 
z televizní série – Castle Black, Winterfell či King’s Landing.

Winning Moves, cena: 999 Kč

KOH-I-NOOR, cena: 99 Kč

NOVINKA

NOVINKA

DOBROVSKÝ DÁREK
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Sortiment je dostupný na 
našem e-shopu a ve vybraných 

kamenných prodejnách.

TERMOFORY HUGO FROSCH

Mnozí z nás si určitě z dětství pamatují nevzhled-
né, plastové termofory – ohřívací láhve. Tomu 
už je naštěstí konec. Dnešní termofory jsou zcela 
jiné. Co zůstalo, je jejich hlavní funkce – dopřát 
vám příjemné teplo.

Hugo Frosch, cena: dle zvolené varianty

OBALY NA KNIHY – RŮZNÉ VARIANTY

Nastavitelný = univerzální obal na knihu

Textilní obal na knihu české ruční výroby. Obal na knihu 
je ušitý z vysoce kvalitní bavlny. Jedinečný a originální 
vzhled obalu na knihu je zaručen pečlivým výběrem lícové 
a rubové látky. Samozřejmostí je všitá záložka.

Decente, cena: dle zvolené varianty

PONOŽKY OD
BABIČKY

Ponožky od babič-
ky plete více než 200 
babiček z celé České 
republiky. Každá má 
svůj styl, každý pár je 
originál. Sbíráme a re-
cyklujeme starou nepo-
třebnou přízi. Výtěžek 
z prodeje podporu-
je pletařky a aktivity 
vzdělávacího centra 
pro seniory. Vybírejte 
z velikostí S, M, L, XL. 
Každý pár vyniká uni-
kátním designem a ba-
revností.

Elpida, cena: 299 Kč

DÁRKOVÁ ČOKOLÁ-
DA – RŮZNÉ VARIANTY

Čokoláda patří již od pra-
dávna mezi nejčastější dár-
ky pro ženy, muže, mladé 
i starší. Čokoládu miluje 
každý. Věnování na dárko-
vé čokoládě zahřeje u srdce 
a mléčná čokoláda uvnitř 
balení se doslova rozpustí 
na jazyku.

Albi, cena: 69 Kč

SVÍČKY YANKEE CANDLE

Klasický a nejoblíbenější design svíček Yankee 
Candle se skleněným víčkem. Vyrobeno za po-
užití nejlepších surovin, včetně čistých přírod-
ních vonných výtažků.

Yankee Candle, cena: dle zvolené varianty

VOSKY DO AROMALAMPY

Rozpuštěný vonný vosk provoní velmi 
rychle celý byt. Můžete ho také tuhý 
vložit do malých prostor a těšit se ze 
svěžesti dlouhé týdny. Pro maximální 
vonný efekt rozpusťte vosk v aroma-
lampě pomocí běžné čajové svíčky.

Yankee Candle, cena: 79 Kč / kus

SVÍČKY HEART AND HOME

Vonné svíčky Heart & Home jsou vyro-
beny z vysoce kvalitních komponentů – 
je používán sójový vosk, knoty z Ně-
mecka a jedinečné vůně jsou dodávány 
od velice ceněných výrobců.

Albi, cena: dle zvolené varianty

ESPRESSO HRNEČKY

Vychutnejte si své espresso z barev-
ného hrnečku, vyrobeného na míru ve 
velikosti espressa.

Albi, cena: 89 Kč

ZÁPISNÍKY MOLESKINE

Zápisník Moleskine má pev-
nou, ve hřbetu šitou vaz-
bu v kartonových deskách. 
Obepíná ho pružná páska 
proti samovolnému oteví-
rání. Každý zápisník je dále 
vybaven pořadačem pozná-
mek, který je vyroben z tka-
niny a kartonu, textilní zá-
ložkou a letákem s historií 
Moleskine.

Moleskine, cena: dle zvole-
né varianty

DIÁŘE PAPERBLANKS

Luxusní plánovací diáře s kalendářem 
pro rok 2019 mají dvě hedvábné zálož-
ky, kapsu na poznámky, vkládací ad-
resář a hladký povrch pro psaní, který 
výborně saje inkoust.

Hartley & Marks, cena: dle zvolené 
varianty

PERNÍKOVÉ SRDCE

Perníkové srdce z lásky je kouzelným dár-
kem pro vaši milou. Proč kouzelným? Srd-
ce má jednu velkou výhodu – je plné mě-
koučké výplně a z příjemného materiálu, 
takže se vám nebudou sbíhat sliny, kdyko-
liv se na něj podíváte.

Albi, cena: 199 Kč

LÁSKA, SEX A VZTAHY: SNÁŘ
KELLY SULLIVAN WALDEN

S tímto průvodcem se dozvíte, jak na všechny 
a všechno ve svých snech pohlížet jako na sou-
část sebe. Naučíte se rozšifrovat snové symboly 
zamlženou optikou lidských vztahů, sexuality 
a potřeby milovat a být milována.

Knihy Omega, cena: 399 Kč

MLÉKO A MED • RUPI KAUR

Autorka ve své sbírce básní a prózy Mléko 
a med provádí čtenáře po strastiplných ces-
tách, kterými si musela projít. Je rozdělena 
do čtyř fází: Zraňovaná, Milující, Opuštěná 
a Odpouštějící. Hledá v nich způsob, jak se 
vypořádat s bolestí a nevzdat se.

Knihy Omega, cena: 349 Kč

LÉČIVÉ KRYSTALY PRO ŽENY
CATHERINE MAYET, REMY 
NATHAËLH

Léčivé krystaly pro ženy jsou ne-
jen zasvěceným průvodcem magic-
kým světem krystalů, ale především 
praktickým rádcem, vysvětlují-
cím, jak s krystaly správně pracovat 
a vhodně je používat.

Knihy Omega, cena: 349 Kč

NEJLEPŠÍ JSOU 
DÁRKY Z LÁSKY
V únoru oslavíme Valentýn – svátek zamilovaných. Pokud stále tápete, čím 
byste své drahé polovičce mohli udělat radost, máme pro vás hned několik 
tipů na dárky, které zaručeně zahřejí u srdce.

Pouze 
v kamenných 
prodejnách

Pouze 
v kamenných 
prodejnách

Pouze 
v kamenných 
prodejnách
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Vaše tvorba „poznamenala“ již třetí generaci 
dětí. Jak podle vás obstojí u dnešních dětí knížka 
v konkurenci mobilů, počítačových her, tabletů 
a dalších podobných lákadel?
Podle mé osobní zkušenosti – mám vnoučata i prav-
noučata – zvládají dnešní děti bez problémů obojí. 
Jsou schopné jednou rukou ovládat mobil a druhou 
listovat v knize. Jsem však přesvědčena, že u nej-
menších dětí je kniha jako taková naprosto nezastu-
pitelná. Moderní média jsou pro ně strašně rychlá, 
děti se rády na obsah soustředí a vnímají jej svým 
tempem, a to jim přehrávající se video neumožní.

Pokusila byste se vystihnout nějaký prvek, který 
v současné dětské ilustraci nemůže chybět, aby 
děti zaujala.
Barevnost. Vše, co je dětem nabízeno v oblasti pohá-
dek, fi lmů, hraček či loutek, je krásně barevné. Já jsem 
vyrostla na Špalíčku Mikoláše Alše, ten byl černobílý, 
ale bylo pro mě úžasné listovat si v něm a prohlížet si 
obrázky. Dnešní děti ale vyžadují barvu.

Takže černobílá ilustrace nemá šanci?
U starších dětí ano. Ty už dokáží ohodnotit určitý 
záměr malíře či ilustrátora. Nejmenší děti však vždy 
sáhnou po tom, co je nejvíc barevné.

Výtvarnou tvorbou se profesionálně zabýváte celý 
život. Napadlo vás někdy, že byste děla něco jiného?

Díky Bohu se můj život vyvíjel tak, že jsem nemu-
sela hledat někde jinde. V počátcích jsem byla krátce 
zaměstnána v propagaci brněnské Zbrojovky, ale stejně 
jsem se postupem času dopracovala k tomu, že jsem 
dětská ilustrátorka.

Opravdu si nedokážu dost dobře představit, že tak 
laskavá a vlídná žena jako vy propaguje zbraně…
Však jsem také byla vedením napomínána, že moje 
obrázky jsou příliš komické a takhle správný zbrojo-
vák nevypadá. A právě toto mě tehdy přivedlo k tomu, 
že jsem začala dělat kreslený humor.

V oblasti kresleného humoru jste se v sedmde-
sátých letech stala kmenovou autorkou legen-
dárního Dikobrazu. Bylo těžké se prosadit mezi 
zavedenými kreslíři?
Zvláštní smysl pro humor jsem měla v sobě odjak-
živa. Pamatuji si, že jsem jednou jako studentka jela 
tramvají a napadl mě vtip, kterému jsem se musela 
tak intenzivně smát, že jsem raději vystoupila, aby 
si spolucestující nezačali ťukat na čelo. Můj humor 
však byl vždy laskavý a vlídný. Postupem času jsem 
začala publikovat v různých časopisech a nedělních 
přílohách novin první kreslené vtipy. Jednoho dne 
jsem zkusila poslat pár kreseb do Dikobrazu a už 
mě to nepustilo a oni nepustili mě. Se svým stylem 
a zaměřením na děti, ženy a rodinu jsem tam v té 
době chyběla, takže cesta mezi kmenové autory 

byla poměrně rychlá. A velmi jsem tuto pozici 
ocenila i jako matka malých dětí. Nemusela jsem 
je posílat do jeslí a jiných zařízení, mohla jsem být 
s nimi a přitom malovat.

Které z vašich knih si ceníte nevíce?
Jsem vděčná za všechny knihy, na kterých jsem se 
mohla podílet, od prvního Budulínka v brněnském 
nakladatelství Blok až po aktuální novinku Jitík 
sportovcem, kterou napsala Jitka Molavcová. Vždy 
jsem ale knihou, na které jsem právě pracovala, in-
tenzivně žila. Hodně pro mě znamenalo porevoluční 
vydání Karafi átových Broučků, které přede mnou 
ilustrovalo několik výtvarníků včetně mistra Jiřího 
Trnky. Zde jsem mohla poprvé namalovat broučky, 
jak se modlí. Toto bylo předchozích padesát let za 
německé okupace a komunistického režimu zaká-
záno, přestože modlitby v textu být mohly. Velmi 
jsem se radovala z toho, že mohu pojmout ilustraci 
tak, jak ji zamýšlel pan Karafi át.

„SNAŽÍM SE MALOVAT TAK, 
ABY MOJE OBRÁZKY PŘI-
NESLY POCIT RADOSTI.“
Precizní autorský rukopis jedné z našich nejznámějších ilustrátorek pro děti je téměř pro 
každého jasně rozpoznatelný. Její pera a štětce daly výtvarnou podobu nejen mnoha kni-
hám a leporelům, ale i slabikářům, čítankám, kalendářům či učebnicím. Maluje i obrazy, 
na nichž nejčastěji zobrazuje ženu jako krajinu. Vlasta Švejdová je laskavou a šarmantní 
dámou, která dokáže život kolem nás vystihnout s poetikou, která uchvátí.

 b Narozena: 22. 7. 1946 v Brně

 b Vystudovala uměleckoprůmyslovou školu, obor tvorba loutek 
a hraček v ateliéru u prof. Karla Langra

 b Zpočátku se věnovala novinové ilustraci a používala pseudonym 
Monika Trávníková (podle ulice Trávníky, kde se narodila)

 b Byla kmenovou autorkou časopisu Dikobraz

 b V osmdesátých letech spolupracovala s Filmovým studiem Barrandov

 b Je držitelkou ceny Pohádkový zvoneček

Archiv Vlasty ŠvejdovéF

T Michal Tlapa

Drobek

Cena: 59 Kč

Drobek

Cena: 59 Kč

VLASTA ŠVEJDOVÁ

Pokračování rozhovoru najdete 
na našem dobrém blogu

www.knihydobrovsky.cz/blog

GLYF Media

Cena: 49 Kč

ROZHOVOR
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Zakoupíte v prodejnách KNIHY DOBROVSKÝ nebo na www.knihydobrovsky.cz



Zakoupíte v prodejnách KNIHY DOBROVSKÝ nebo na www.knihydobrovsky.cz

JEDEN Z NEJZNÁMĚJŠÍCH
SPISOVATELŮ VŠECH DOB

A NEJZÁHADNĚJŠÍ VRAŽDA
POSLEDNÍCH DESETILETÍ

Jan Stocklassa

odkrývá tajné vyšetrování

Stiega Larssona.

Co zjistil o záhadné

vražde švédského

premiéra?ˇ


