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6. díl světoznámé série poprvé v českém jazyce je tady. Jak bude historická sága dále pokračovat? Více na str. 5.
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Zakoupíte v prodejnách KNIHY DOBROVSKÝ nebo na www.knihydobrovsky.cz
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Článek: Ledový dech
Očekávaný 6. díl poprvé v českém jazyce!
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aro k nám letos zavítalo poměrně brzy a prozatím nešetřilo
slunečními paprsky. Věříme, že
to tak zůstane i nadále.

Tak jako v minulém roce, i nyní se těšíme
z tohoto období, které je plné radostných
událostí. Čekají nás krásné sváteční dny, jako
třeba 1. máj nebo den dětí i maminek, kdy
je skvělé si připomenout, jak moc si vážíme
našich blízkých.
V druhém letošním vydání časopisu jsme se
pokusili na vás přenést kousek z naší jarní
nálady. Přeji vám krásné a slunečné dny prožité ve společnosti vašich nejbližších a skvělé
literatury.

Dobrý rozhovor:
Jan Erik Fjell

Malé dobro.téma:
Romantické čtení
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AKCE A NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI

CO SE U NÁS DĚLO?

Počátek jara byl u nás plný příjemných
a milých setkání. Ještě před koncem zimy
jsme uspořádali velký Jarní Bookstorming
pro všechny, kteří rádi čtou a sdílí svoje
postřehy a fotky na instagramu, či píšou kvalitní recenze – takzvané knižní influencery
jsme pozvali do naší kavárny na Václavském
náměstí, abychom si společně mohli popovídat o nejnovějších a chystaných knihách,
ale také o tématech jako je proces vzniku
knihy. Bookstormingu se zúčastnila celá
řada knižních nadšenců a takřka celý marketigový tým. Těšíme na další brzké setkání
a skvělou atmosféru!

AUTOGRAMIÁDA

Mons Kallentoft – Vůně ďábla
Host, cena: 339 Kč
(Knihy Dobrovský – Václavské náměstí)

JARNÍ BOOKSTORMING

(Knihy Dobrovský – Václavské náměstí)

KŘEST KNIHY

Jan Stocklassa – Odkaz Stiega Larssona:
Po stopách vraždy Olofa Palmeho
Kontrast, cena: 399 Kč
(Knihy Dobrovský – Václavské náměstí)

Další velkou akcí byl jednoznačně křest knihy
Jana Stocklassy – Odkaz Stiega Larssona: Po
stopách vraždy Olofa Palmeho, který proběhl
7. března. Kmotrou knihy byla Její Excelence,
velvyslankyně Švédska Viktoria Li a mezi
hosty jsme také uvítali generálního ředitele
Národní knihovny ČR pana Martina Kocandu.
Takřka o dva týdny později jsme hostili na
Václavském náměstí další vzácnou návštěvu.
Zavítal k nám totiž švédský autor Mons
Kallentoft, známý svou obsáhlou knižní sérií
s inspektorkou Malin Forsovou.

AUTOGRAMIÁDA A BESEDA
Lars Kepler – Lazar
Host, cena: 399 Kč
(Knihy Dobrovský – Václavské náměstí)

CHYSTANÉ AKCE A UDÁLOSTI
��. �. Křest knihy Potemnělý ráj – Markéta Harasimová (KD Václavské náměstí)
�.–��. �. Svět knihy Praha (Výstaviště Praha)
��. �. Beseda s autorem – Janek Rubeš (KD Václavské náměstí)
O akcích můžete najít bližší informace na naší facebookové stránce KNIHY DOBROVSKÝ
či na našem webu www.knihydobrovsky.cz v záložce Akce a autogramiády.
Za případné změny termínů neručíme.

8. dubna jsme se pak s mnohými z vás potkali
na autogramiádě a besedě známého a oblíbeného spisovatelského dua Lars Kepler. Ve
spolupráci s nakladatelstvím Host jsme tak
strávili velmi příjemný večer se sympatickými
autory, kteří nešetřili úsměvy a poskytli nám
také velmi zajímavý rozhovor.

DOBRO.DRUH

PODĚKOVÁNÍ ZA ZÍSKANÁ OCENĚNÍ V TOMTO ROCE
I v tomto roce děkujeme našim skvělým zákazníkům za přízeň! Bez vás bychom již
podruhé nevyhráli ocenění ShopRoku! Opět jsme mohli slavit výhru hned ve dvou
kategoriích: Zábava a volný čas a také Knihy a e-čtení. To, co děláme, nás baví
a ještě více nás baví, když vidíme, že literaturu milujete tak, jako my. Děkujeme!
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OTEVŘELI JSME PRO VÁS NOVOU A HEZČÍ PRODEJNU V OC ARKÁDY PANKRÁC! Čtěte na str. 41

ČLÁNEK: LEDOVÝ DECH

ŠESTÝ DÍL SÉRIE
CIZINKA POPRVÉ
V ČEŠTINĚ
Věra Škodová

F

Archiv

Cizinka, to je geniální historická sága, která si podmanila srdce milionů čtenářů. Za své roky existence
urazila dlouhou cestu a ať už se jedná o knihy, televizní seriál nebo komiksovou adaptaci, okouzlila nás
znovu a znovu. Tentokrát se objeví již pošesté, a to
v České republice v dosud nevydaném šestém dílu
série. Nese název Ledový dech.

LEDOVÝ DECH DÁLE ROZPLÉTÁ PŘÍBĚH RODINY
CESTOVATELŮ V ČASE, DĚJ
PŘITOM ANI TENTOKRÁT NEPOSTRÁDÁ NAPĚTÍ A ZVRATY.

Když Claire poprvé prošla skrz kameny, aby se ocitla
o 200 let zpátky, stala se cizinkou nejen v neznámé
době, ale i zemi. Ve Skotsku plném pověr však našla
Jamieho, spřízněnou duši, ve které získala pochopení a domov. Společně prošli bitevním polem, dvacetiletým odloučením i samotným peklem, aby se
dostali až na práh jejich nového domova v divoké
Americe. Mezitím se k nim připojila jejich dcera
Brianna s manželem Rogerem společně s tajemným výstřižkem z novin publikovaných roku 1776,
který věští smrt nejen Jamieho, ale i jeho rodiny.
A zatímco se v současném roce 1772 schyluje
k Americké revoluci, Jamie s Claire opět zjišťují,
že stojí na špatné straně války, a aby přežili, musí
zvážit svou věrnost a cenu zrady.

kávání netýkají ryze příjemných záležitostí, ba právě
naopak. Čelí nejedné zkoušce a jedním z největších
nepřátel bude sám čas.

Překvapení a klíčové okamžiky, jež
ovlivní životy nejen Jamieho a Claire, se
podle oče-

Únos, znásilnění, skandály, záhadné vraždy, ale
i číhající válka. Nenašlo by se mnoho kritických událostí, se kterými by naši hrdinové v této části neměli
co do činění. Po vzoru Vážky v jantaru se také noří
do vlny intrik, v sázce bude rodina, čest i životy.
A pokud se ptáte, jestli konečně přijde na přetřes
i onen novinový ústřižek, odpověď zní jednoznačně
ano. Na samotné rozřešení této záhady si nicméně
musíte počkat až na závěr Ledového dechu.
Ať už chceme, nebo ne, i literární hrdinové stárnou.
Jamie a Claire již vidí vyrůstat další generaci. Stále
však tvoří ústřední dvojici, podporují se a v nastávajících krizích pro sebe i své blízké dělají maximum.
Právě rodinná pouta v Ledovém dechu ostatně
fungují jako hlavní hybná síla příběhu.
Stejně jako v předchozích dílech si dominantní
role vedle Jamieho a Claire nárokují i Brianna
s Rogerem, Fergus, Ian a Lord John. Nepotýkají se
nicméně pouze se současnými problémy, ale také
vzpomínkami a dávno učiněnými rozhodnutími,
protože jak sama Diana Gabaldon hned na začátku
podotýká: „Pokud je čas skutečně příbuzný Boha,
paměť musí být sám ďábel.“ A není vhodnější
moment k rozjímání než předvečer
vlastní domnělé smrti.
Knihou vás i tentokrát
provede autorčin charakteristický humor,
který dává vzniknout nejedné

Knihy Omega, cena: 499 Kč
Předpokládané vydání: 29. 4.
peprné situaci. Pokud jste četli předchozí díly,
poznáte i její typicky podmanivý styl, jenž vás
dokáže provést stovkami stran jako nic.

TĚŠIT SE MŮŽETE NA NOVÉ
DÍLKY SKLÁDAČKY, KTERÉ
DÁLE ROZŠIŘUJÍ KOMPLIKOVANÝ OBRAZEC DOSAVADNĚ VYDANÝCH DÍLŮ SÉRIE CIZINKA.

Něco nového se dozvíte nejen z historie, ale také
dalších vědních disciplín.
Je možné, že jste Cizinku doteď obcházeli. Vaši
pozornost by měla upoutat v případě, že máte
rádi zamilované příběhy, potrpíte si na historické lahůdky a ve své knize vyžadujete víc než
jen hrstku nezapamatovatelných postav. Obvykle
se doporučuje číst od prvního dílu, ale i samotná
autorka ráda tvrdí, že lze jakýkoliv z jejích románů
číst samostatně.
Ledový dech pokračuje v multižánrové tradici
a používá prvky fantasy, mystery i science fiction.
To vše společně s historií a romantikou tvoří příběh
mimořádně bohatý na detaily a dává vzniknout
celku, jež si nezadá s dalšími díly série.

WWW.KNIHYDOBROVSKY.CZ
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VÝBĚR TOHO NEJLEPŠÍHO
PETR DOBROVSKÝ

Erebus, příběh jedné z nejvýznamnějších objevitelských
lodí své doby, je kniha, kterou bych doporučil spíše starším
čtenářům, kteří mají v oblibě literaturu faktu či historii.
Odkryje vám totiž putování do dálné Arktidy a živoucí příběh
lodi. Ta roku 1848 zmizela i se svou sesterskou lodí HMS
Terror a nikomu se nepodařilo zjistit, co se vlastně stalo. Až
v roce 2014 byl nalezen její vrak. Michael Palin, známý díky
celé řadě televizních pořadů, filmů a v neposlední řadě i oceňovaných cestovatelských dokumentů se v knize Erebus drží
přesných historických faktů a mnoho klíčových míst dokonce
sám navštívil. Výsledkem je dechberoucí příběh.

Jaro na svých slunečních paprscích
přineslo další várku úžasných knih.
Poradíme vám, po jakých novinkách
sáhnout v těchto prvních teplých
dnech – je jedno, jestli čtete thrillery
nebo preferujete raději literaturu
osobního rozvoje. Máme pro každého něco, přesvědčte se sami!

Erebus: Příběh ztracené lodi, Pangea, vychází
v dubnu 2019

AKTUÁLNĚ
NEJPRODÁVANĚJŠÍ
TITULY

PETRA DOBROVSKÁ

Ledový dech je bezesporu nejočekávanějším dílem z legendární série Cizinka. Jedná se totiž o 6. díl série, který
doposud nebyl přeložen do českého jazyka. Stavěli jsme se
proto k němu o to zodpovědněji. Nyní můžeme konečně říct,
že je kniha tady. V Ledovém dechu je dále rozplétán příběh
rodiny cestovatelů v čase a opět nebudou čtenářky ochuzeny
o napětí a zvraty. Dozvíte se nové informace z historie, které
vám doplní a troufnu si říci, že i rozšíří obraz o celkové sérii.
Těšit se můžete i na prvky z fantasy či science fiction. To vše
se pak spojí ve skvělý příběh bohatý na detaily.

1.

Stojednaletý stařík, který se
vrátil, aby zachránil svět
(Panteon, 399 Kč)

2.

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

3.

Smrtící tajnosti
(Cosmopolis, 399 Kč)

4.

Sestry
(XYZ, 399 Kč)

5.

Hana
(Host, 299 Kč)

6.

Květy slunce
(Knihy Omega, 349 Kč)

7.

Dětské zoubky
(Knihy Omega, 399 Kč)

8.

Duch domu Ashburnů
(Fobos, 349 Kč)

9.

Nejlepší víkend
(Bourdon, 396 Kč)

10.

Nyxia
(King Cool, 399 Kč)

Ledový dech, Knihy Omega, vychází v dubnu 2019

ŠTĚPÁN HAVRÁNEK
Umění války je patrně nejslavnější příručkou vojenské strategie, která byla kdy napsána. Jejím autorem je pravděpodobně čínský vojevůdce Sun-c’. Někteří historici totiž tvrdí,
že autorem traktátu je Sunův potomek. Tak či tak, Umění
války dodnes nepřestává fascinovat čtenáře z celého světa.
Lze v něm totiž najít i mnoho jiných odvětví než jen válku
a některé z nich se dokonce dají aplikovat i v dnešní době
– například podnikání. Toto komiksové vydání může posloužit jako ilustrovaný úvod k prastarému textu a lépe přiblížit
jeho obsah i současné generaci.
Umění války, Kontrast, 499 Kč

DOBRO.DRUH

SLOVO Z NAŠEHO NAKLADATELSTVÍ
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Na křídlech našeho roztomilého dráčka přilétá nová značka pro všechny děti, které milují čtení, a samozřejmě i pro
jejich rodiče, kteří je k této skvělé činnosti vedou. Drobek je odborníkem na kvalitní a atraktivní literaturu pro děti.
Začínáme od těch úplně nejmenších, takže se nezapomeňte podívat na krásná leporela namalována nejlepšími
českými ilustrátory. Máme dokonce už první hit, kterým je kontrastní leporelo. Samozřejmě náš dráček nezapomíná
ani na děti větší, pro které připravil nádherné atlasy pro vzdělávání. V tomto roce náš dráček přinese i několik
dobrodružných sérií pro čtenáře od 8 do 12 let. Drobek je určitě vybral skvěle a svědomitě. Tak hurá do čtení
a prohlížení.
ŠTĚPÁN HAVRÁNEK
Obchodní ředitel

VÝBĚR TOHO NEJLEPŠÍHO

Novinky, vycházející pod
nakladatelskou značkou Drobek

RYTÍŘ, KTERÝ NECHTĚL BOJOVAT
Helen Docherty, Thomas Docherty
Leo dělá svým rodičům starosti. Místo aby se účastnil soubojů s ostatními rytíři, pořád by si
jenom četl. Jednoho dne mu proto darují novou výzbroj a pošlou jej zkrotit zlého draka, co
tyranizuje daleké město. Utká se s ním však Leo v boji, nebo najde jiný způsob? To se dozvíte na
stránkách této překrásně ilustrované knížky.
Drobek, březen 2019

Helen Docherty, Thomas
Docherty
V městečku Doupata uprostřed
lesa se začnou všem zvířátkům
tajemně ztrácet knihy. Nebojácná králice Eliška se rozhodne
přijít celé záhadě na kloub. Kdo
je tajemný tvor jménem Kniholap a proč vůbec krade knížky?
Drobek, březen 2019

TOY STORY:
WOODYHO
DOBRODRUŽSTVÍ
V ROZŠÍŘENÉ
REALITĚ
Tato úžasná kniha je plná zábavy
a informací o postavách z Příběhů
hraček. A teď úplně to nejlepší!
Když si knihu prohlédnete aplikací
mobilního zařízení, digitálním
kouzlem se přímo na stránkách
vaší knihy objeví 3D postavička
Woodyho, Buzze a dalších hrdinů.
Drobek, duben 2019

GÉNIUS PABLO
PICASSO

GÉNIUS
LEONARDO
DA VINCI

Jane Kent, Isabel Munoz
Jmenuji se Pablo Picasso
a jsem pokládán za vizionáře,
učitele a revolucionáře. Svou
tvorbu jsem jako malíř i sochař
neúnavně inovoval, experimentoval jsem s nejrůznějšími
tématy, vzrušujícími a průkopnickými styly.

Jane Kent, Isabel Munoz

Drobek, únor 2019

Drobek, únor 2019

GÉNIUS ALBERT
EINSTEIN
Jane Kent, Isabel Munoz

V LESE PLNÉM
ZVUKŮ
Irena Trevisan, Luna
Scortegagna
Nocí prozářené světlem
měsíce letí světluška a snaží
se najít něco, vedle čeho
si nebude připadat tak
bezvýznamná. Mezi stromy
a lesními zvířaty pozná
hodnotu malých věcí. Přečtěte si světluščin kouzelný
příběh a naslouchejte deseti
kouzelným zvukům přírody,
které vás v tomto vyprávění
plném magie doprovodí.
Drobek, duben 2019

Jmenuji se Leonardo da Vinci
a rád bych vás provedl některými obdobími svého života a své
práce. Díky studiu anatomie
sklízejí má díla, propracovaná
do detailů, takový obdiv a těší se
nehasnoucímu zájmu.

GÉNIUS
STEPHEN
HAWKING

Jmenuji se Albert Einstein a jsem
světově proslulý matematik
a fyzik. Vydejte se spolu se mnou
na cestu za vědeckým objevem,
který navždy změnil způsob vnímání energie, gravitace a světa
kolem nás.

Jane Kent, Isabel Munoz

Drobek, únor 2019

Drobek, únor 2019

Jmenuji se Stephen Hawking
a navzdory své chorobě jsem se
stal jedním z nejvýznamnějších
vědců. Studoval jsem černé díry
i vznik vesmíru a přicházel jsem
s originálními teoriemi.

PRAVDA O HOVÍNKU
Andy Seed
Staň se detektivem v divoké přírodě! S pomocí tohoto fascinujícího a zábavného průvodce
se naučíte vypátrat a určit zvířata podle stop, které nechávají za sebou – od páchnoucích
bobků až po chomáčky pírek. Překvapí vás (a možná i trochu pobouří!), kolik se toho můžete
o divokých zvířatech tímto způsobem naučit. Ať už jste nadšenci, kteří se raději učí v pohodlí
vlastního domova, anebo zapálení zálesáci, jedno je jisté – nad tímto ilustrovaným souhrnem
hovínek, bobků a stop se rozhodně nevyplatí ohrnovat nos.
Drobek, březen 2019

NA SAVANĚ
PLNÉ ZVUKŮ
Irena Trevisan, Luna
Scortegagna
Malý ptáček se nedokáže
naučit létat: dokáže se s pomocí ostatních zvířat na savaně vrátit ke svému hejnu?
Přečtěte si ptáčkův laskavý
příběh a naslouchejte deseti
kouzelným zvukům přírody,
které vás v tomto vyprávění
plném magie doprovodí.
Drobek, duben 2019

Knihy zakoupíte v našich kamenných prodejnách nebo na e-shopu www.knihydobrovsky.cz
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VZORNÝ SYN
Thrillery, které
se vám dostanou
pod kůži.

Čong Judžong
Jednoho rána probudí šestadvacetiletého Judžina podivný kovový zápach a telefonát od jeho
bratra, který se ptá, jestli je doma vše v pořádku – uprostřed noci totiž volala jejich matka.
Judžin nedlouho poté objeví její mrtvé tělo ležící v kaluži krve pod schodištěm. Předešlou noc
si však příliš dobře nepamatuje, jelikož celý život trpí záchvaty a má problémy s pamětí. Vše, co
si vybavuje, je chabá vzpomínka, v níž matka volá jeho jméno. Pro Judžina tím začíná zběsilé
třídenní pátrání po tom, co se té noci stalo, ale zároveň odhaluje i tajemství svá a své rodiny.
Vendeta, duben 2019

DUCH DOMU
ASHBURNŮ

Fobos, únor 2019

V KLECI

Paulina Świst

Ellison Cooper

Kinga Błońská je advokátka, která
dosahovala řady úspěchů v soudní síni. Teď jí však štěstí přestalo
být nakloněno. Nestačilo, že přistihla svého muže při nevěře, ale
navíc se musela zhostit případu
nebezpečného zločince, kterým je
její nevlastní bratr.

Když policie ve Washingtonu D. C. objeví děsivou scénu –
dívku, která byla dlouhou dobu
uvězněna v kleci a pomalu umučena k smrti, je neuropsycholožka FBI Sayer Altair vyzvána, aby
vedla vyšetřování.
Vendeta, duben 2019

Kontrast, duben 2019

Darcy Coates
O tomto domě se šířily podivné zvěsti bezmála sto let. Jeho
majitelka, Edith, odmítala nechat kohokoli vstoupit dovnitř.
Po její smrti zdědila dům její
jediná příbuzná, Adrienne. Vše
co má, je jeden kufr, dvacet
dolarů a milovaný kocour.
Dům je pro ni příležitost, jak
začít nový život, kterou si
nemůže dovolit odmítnout.

PROKURÁTOR

TEMNOTA

SEZNAM HOSTŮ

Ragnar Jónasson

Sanne Averbeck

Na islandském břehu je
nalezeno tělo mladé Rusky. Po
letmém vyšetřování je smrt
prohlášena za sebevraždu
a případ je v tichosti uzavřen.
Detektivka Hulda Hermannsdóttir nevěří, že šlo o sebevraždu, a pustí se do vyřešení
tohoto odloženého případu.

Carola pravidelně pořádá večírky, na které zve důležité osoby.
Ve chvíli, kdy dosáhne největších úspěchů, lidé kolem ní
začnou umírat – jsou brutálně
vražděni. Zdá se, že někdo chce
zcela zničit její život, protože
vše ukazuje na to, že pachatelem je právě ona.

Knihy Omega, březen 2019

Knihy Omega, únor 2019

SEDM ČÍSEL

ŠESTÉ ZASTAVENÍ

Anna Karolina

Linda Stasi

Jedné noci unesou Julia, Carla
a Nikolina mladého miliardáře.
Vše mají promyšleno, jsou drsné
a dokonale sehrané. Všechno jde
jako po másle. Jenže výkupného
se nedočkají a okolnosti je přinutí spáchat nový zločin.

Někteří tvrdí, že Demiel Ben Yusef
je nejnebezpečnější terorista na
světě. Jiní trvají na tom, že je
mírumilovným mužem, zázračným
člověkem a možná i synem Božím.
Jeho soudní proces za zločiny proti
lidskosti přitahuje nebývalou pozornost, protestující dav i média.

DOBRO.DRUH

Vendeta, březen 2019
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Knihy Omega, duben 2019

JÁ UŽ BUDU
HODNÁ

KLÍČ 17

Clara Weiss

Marc Raabe

Juli sdílí byt s mladou
herečkou Gretou, kterou si
okamžitě zamiluje. Ale Juli
má čím dál tím větší obavy,
že s ní Greta nehraje fér a že
se pod příjemnou slupkou
schovává velmi krutá bytost.
A když se objevuje první
mrtvola, Juliin život se mění
v peklo.

V kupoli berlínské katedrály
visí roztrhaná mrtvola s černými křídly. Kolem krku má
zavěšený klíč. V rukojeti je
vyraženo číslo 17. Tom Babylon z LKA chce případ získat
za každou cenu, protože
s tímto klíčem před mnoha
lety zmizela jeho malá sestra
Viola.

Knihy Omega, únor 2019

Vendeta, březen 2019

POKOJ STÍNŮ
Jan-Erik Fjell
Pokoj stínů je vynikající kniha popisující brutalitu, pomstu a smutek.
Anton Brekke zde naplno odhalí
svůj charakter a s humorem čelí
komplikovanému případu a osobním problémům, s nimiž se potýká
v době Vánoc.
Knihy Omega, duben 2019

Knihy zakoupíte v našich kamenných prodejnách nebo na e-shopu www.knihydobrovsky.cz
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BYLINKY
Judith Hann
Kniha naditá recepty, krásnými fotografiemi a praktickými informacemi o vaření i pěstování
bylin je nezbytným průvodcem na cestě za proměnou vašeho jídla s použitím bylinek, které
si můžete vypěstovat u vás na zahrádce. Každá sezónní kapitola obsahuje lahodné nápady na
jednoduché večeře, mimořádné pečínky, dezerty, zavařeniny a další delikatesy. Julia Hannová
čerpá ze své zkušenosti předsedkyně Společnosti pro byliny, majitelky úspěšné kuchařské
školy a celoživotní bylinkářské vášně a svým čtenářům poskytuje klíč k vaření s těmito rozmanitými a všestrannými ingrediencemi.

Bestsellerové
čtení pro
ženy!

Knihy Omega, únor 2019

BYLINKY
A KOŘENÍ

ZA STUDENA
LISOVANÉ ŠŤÁVY

Cinzia Trenchi

Cinzia Trenchi

Tato kniha receptů je plná
zajímavých nápadů a návodů,
jak v kuchyni bylinky a koření
využít. V pohodlí domova si tak
můžete vykouzlit řadu chutných
pokrmů a nápojů, ale i léčebných
a kosmetických přípravků.

Máte rádi ovoce a zeleninu?
Nebo naopak hledáte způsob,
jak byste svou stravu mohli
obohatit? Tato kniha je plná
nápadů a receptů, jak toho
můžete dosáhnout.
Knihy Omega, duben 2019

Knihy Omega, březen 2019

STRAVA PRO PODPORU ČINNOSTI MOZKU
Christine Bailey
Vzhledem k tomu, že spojitost mezi zdravými střevy a kognitivními funkcemi je stále evidentnější, je
nejvyšší čas zjistit, jaké potraviny je vhodné konzumovat, abyste udrželi svůj mozek zdravý a v dobré
kondici. Tento plán je, bez ohledu na váš zdravotní stav či životní úroveň, plný chutných receptů navržených tak, aby zlepšily zdraví vašeho mozku, vaši výkonnost i náladu v dlouhodobém horizontu.

KVĚTY SLUNCE
Rupi Kaur
Květy slunce jsou cestou
chřadnutí, pádu, zakořenění,
růstu a rozkvětu. Oslava lásky
ve všech jejích podobách.
Vyhoštění a následné nalezení domova v sobě samém.
Rozdělené do pěti kapitol
a ilustrováno samotnou Kaur.
Knihy Omega, březen 2019

Knihy Omega, březen 2019

Katherine Arden
Když se Vasja se svými mimořádnými jezdeckými schopnostmi
a nevysvětlitelnou mocí prokáže
v bitvě, Saša si uvědomí, že musí
zachovat její tajemství – jeho sestra je možná jediným člověkem,
který může zachránit město před
hrozbou z říše lidí i fantazie.
King Cool, duben 2019

FURYBORN
Claire Legrand
Furyborn je první díl bestsellerové trilogie Empirium.
Neuvěřitelně originální fantasy,
které by vám rozhodně nemělo
uniknout, vypráví příběh dvou
nezávislých mladých žen, které
od sebe dělí celá století a které
mají moc zachránit svůj svět.
A nebo ho zničit.
King Cool, červen 2019

BŮH PLÁČE
POTICHU
Hana Repová

Čtyři kamarádky si užívají svých
mladých životů. Prožívají své
první milostné románky. Šestnáctiletá Hana se zamiluje do
Jana, který o ni nejeví zájem. Ale
pak se přihodí něco nevysvětlitelného. Z vyvolávání duchů se
stane hrůzostrašný zážitek, po
kterém už nebude nic jako dřív.

Bernd Perplies, Christian
Humberg
Finn prožívá hluboký smutek
kvůli rozvodu rodičů. Potíže jdou
stranou ve chvíli, kdy se na jeho
datových brýlích začne přehrávat
umělá inteligence Omikron 1. Odstartuje tak nevídané dobrodružství
plné zvratů!

Anna se ze všech sil snaží
vyrovnat se s bolestnou
skutečností, která nečekaně
zasáhne do jejího a Everettova
života. Oporou v těžkých
chvílích jí je Stela, přítelkyně,
jakou si přeje každá z nás,
a Everettův nejlepší přítel
Philip. Do vzájemně
propletených osudů čtyř
hlavních hrdinů však vstupují
city a jejich přátelství musí
čelit realitě života.

King Cool, duben 2019

King Cool, červen 2019

Kontrast, březen 2019

AURA: DAR
Clara Benedict

STRÁŽCI
AQUATERRY

Knihy zakoupíte v našich kamenných prodejnách nebo na e-shopu www.knihydobrovsky.cz
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BĚHÁNÍ PRO ŠPIČKOVÝ VÝKON
Rozvíjejte svou
osobnost a vztahy
k druhým lidem.

Frank Shorter
Kniha je dílem autora nanejvýš povolaného, olympijského vítěze v maratónu z Mnichova
1972 Franka Shortera. Celkem 160 stran této knihy poskytuje veškeré základní informace pro všechny, kdo se rozhodnou běhat pro zdraví, ať již z jakýchkoli důvodů (s cílem
zvýšit svou tělesnou zdatnost, snížit tělesnou hmotnost, zamezit účinkům stárnutí,
zlepšit náladu nebo tělesný vzhled). Čtenář se např. naučí pracovat se svým tělem pomocí účinnějších tréninkových postupů, připravovat se na závody pomocí programů „na
míru“, správně se stravovat a pít a provádět základní cvičení tak, aby se vyhnul zranění.
Knihy Omega, duben 2019

JÓGA: VÁŠ PRŮVODCE DOMÁCÍ PRAXÍ
Kolektiv autorů
Chcete-li se srozumitelnou formou seznámit se všemi důležitými prvky jógy a začít s pravidelným cvičením, pak je toto kniha pro vás. Největší část knihy tvoří rozbor a podrobné
pokyny k provádění jógových pozic, spolu s ilustračními fotografiemi. Od úplných začátků
a zatuhlého těla po na první pohled obtížnější varianty. Kniha tak poslouží začátečníkům
i pokročilým praktikujícím. Nechybí ani kapitoly o správném dýchání a meditaci, které jsou
nedílnou součástí jógové praxe. Seznámíte se i s principy správné výživy a můžete využít
průvodce postupným přechodem na vegetariánskou stravu, s chutnými recepty do začátku.

INTROVERTŮV
ROK

Knihy Omega, březen 2019

Michaela Chung
Introvertův rok je knihou,
která introverty zavede na
dobrodružnou cestu plnou
sebezpytování a sebepéče.
Michaela Chung přináší interaktivní plán pro
introverty, kteří touží po
přijetí sebe sama a chtějí žít
plnohodnotný život podle
svých vlastních pravidel.
Via, leden 2019

UKAŽ SVOU SÍLU: POSILOVÁNÍ PRO ŽENY
Alex Silver-Fagan
Autorka v knize nabízí tréninkový plán na celých devět měsíců – od úplných začátků a nulové fyzičky po práci s posilovacím náčiním vyšší váhy. Všechny cviky jsou v knize vysvětleny,
spolu s jednoduššími i těžšími variantami, a opatřeny podrobným fotografickým průvodcem.
Za necelý rok můžete proměnit své tělo a nalézt svou sílu při použití základních pomůcek,
jako jsou vlastní váha, činky, kettlebell a medicinbal.
Knihy Omega, březen 2019

KOUZLO
STROMŮ

6 ESENCIÁLNÍCH
OLEJŮ

ECO-FRIENDLY
DOMOV

Daniéle Festy

Christine Liu

Esenciální oleje mají velmi účinné
vlastnosti, které představují řešení,
jak nám pomoci s péčí o krásu,
domácnost, zahradu a samozřejmě
o naše zdraví. Co je na tom nejlepší,
že jich ani nepotřebujete celou
lékárenskou vitrínu! Na vše stačí jen
šest základních esenciálních olejů.

Kniha Eco-friendly domov je inspirativním a praktickým průvodcem
domácností dlouhodobě ohleduplných k životnímu prostředí. Nastíní
nezbytné základy vědomého života,
čímž vás jako čtenáře provede
přínosy plynoucími z vašeho rozhodnutí pro udržitelnost.

Via, březen 2019

Via, květen 2019

DOBRO.DRUH

Tess Whitehurstová
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Tento zasvěcený průvodce
vám představí více než sto
stromů a keřů, seznámí vás
s jejich kouzelnými schopnostmi a naučí vás, jak s jejich pomocí dosáhnout svých
cílů a uzdravení. Dozvíte se,
jak s nimi správně čarovat,
a osvojíte si účinné rituály,
které vám pomohou vypořádat se se všemi problémy.

PŘÍRODNÍ PÉČE
O PLEŤ A VLASY

Via, březen 2019

Knihy Omega, květen 2019

Sophie Thompson
Tato kniha si dává za cíl pomoci vám
pochopit, co přesně si nanášíte na
kůži, a ukázat vám, jak si z domácích
surovin vytvořit efektivní a přírodní
kosmetiku. Snad vám při použití
těchto návodů učaruje právě přírodní přístup k péči o pleť, tělo a vlasy

DOMÁCÍ LÉKAŘ
Tento jednoduchý obrazový
průvodce vám pomůže zjistit,
o jaký problém by se mohlo jednat a jaké další kroky
podniknout. Příručka je plná
diagnostických návodů, které
vás odkážou na předpokládané
nemoci nebo zranění, a po
bližším určení na srozumitelné
popisy jednotlivých potíží.
Knihy Omega, květen 2019

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

KNIHKUPCI DOPORUČUJÍ
Jaké knihy oslovily naše profesionální knihkupce v posledních dvou měsících? Které doporučují čtenářům
young adult, sci-fi či thrillerovým nadšencům? Čtěte v jejich knižních tipech!

DUCH DOMU ASHBURNŮ
Hororová literatura je mezi čtenáři poměrně oblíbená, avšak nových hororů na knižním trhu nepřibývá tolik. Duch domu Ashburnů tedy sliboval příjemné oživení. I když s tím přirovnáním „příjemné“ musí být člověk v tomto případě asi
opatrný. O příjemných pocitech při čtení knihy totiž nemůže být v tomto případě ani řeč! Adrienne, hlavní hrdinka, totiž
zažije v domě Ashburnů absolutně šílené věci. Člověk se až diví, co všechno dokázala vydržet a přitom se nepomátnout hrůzou…

Doporučuje zástupkyně vedoucí prodejny

Barbora Masaryková
OD Prior, České Budějovice

OSTROV
Ostrov byl pro mě jedním velkým překvapením. Obyčejně nečtu knihy, které by
se daly označit jako dystopie, ale v tomto případě to byla výjimka. Zaujala mě
obálka a v konečné fázi také příběh samotný. Zde máte totiž možnost sledovat
vývoj islandské společnosti poté, co se celý ostrov dostane do izolace a ztratí
spojení s okolním světem. Mají to na svědomí teroristé, zvláštní souhry náhod
nebo je příčina někde zcela jinde?

Fobos

Fobos

Cena: 349 Kč

Cena: 329 Kč

NYXIA
O Nyxii se již před jejím vydání mluvilo jako o nejočekávanějším sci-fi roku 2019. Nyxia splnila všechna očekávání – a to
nejen ostatních čtenářů, ale i ty mé! Vesmírné young adult dobrodružství vám nedá prostor k tomu, abyste knihu odložili
a nechali rozečtenou, protože se zkrátka pořád něco děje. Máte pocit, že už se soutěžícím nemůže přihodit nic horšího?
Samozřejmě, že může! Závěr knihy je tak překvapivý, že se nemohu dočkat vydání druhého dílu, který se chystá již na tento podzim.

Doporučuje směnová vedoucí
Michaela Stehlíková
OC Forum, Ústí nad Labem

POSLEDNÍ ČÍSLO
Poslední číslo bylo pro mě osobně nesmírně emotivní. Knihu jistě ocení young
adult čtenáři, ale i ti starší. Dá se říct, že to byla po poměrně dlouhé době kniha
s naprosto originálním námětem. Dovedete si totiž představit lidský cirkus, ve
kterém podřadná lidská rasa umírá jen pro pobavení „Čistých“? Ty největší hrůzy ožily právě v tomto cirkuse. Připočtěte k tomu dějovou linku dvou zamilovaných a je na světě příběh, který vás jednoznačně ohromí.

King Cool

King Cool

Cena: 399 Kč

Cena: 399 Kč

TAJEMSTVÍ NÁGŮ
Trilogie Šiva je bezesporu jedna z nejúspěšnějších v Indii. Jedná se o příběh Šivy, muže, z něhož legenda učinila boha.
V tomto pokračování nebude čtenář ochuzen o zuřivé bitvy, nová spojenectví a děsivá tajemství. Šivův nejlepší přítel je
mrtev a Šivu nezastaví nic dokud nágského vraha nedostane. Mezitím se zlo pomalu rozmáhá kamkoli člověk pohlédne.
Šiva hledá pravdu, ale najde ji v místech, kde vlastně nic není takové, jak se zdá?
Doporučuji všem milovníkům fantasy – indické mytologie pak obzvlášť!

Doporučuje knihkupkyně
Dana Prchalová

DOBRO.DRUH

VIVO! Hostivař, Praha
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VÝPADEK SYSTÉMŮ
Výpadek systémů je skvělá knižní jednohubka pro každého sci-fi nadšence. Děj
se odehrává v budoucnosti a ústřední postavou je robokat, kterému se podařilo
nabourat se do vlastního systému. Jeho prací je zajistit bezpečnost výzkumného týmu na blíže neurčené planetě, ale on by přitom byl nejraději daleko od lidí
a sledoval seriály… Nedá se tvrdit, že by se jednalo o akcí nadupané sci-fi, nicméně to zcela vyvažují překvapivé myšlenkové pochody onoho droida.

Knihy Omega

Fobos

Cena: 399 Kč

Cena: 249 Kč

SEDM KAMENŮ LÁSKY A ZTRÁTY
Sbírka krátkých povídek potěší jistě úplně každou čtenářku Diany Gabaldon. Součástí sbírky jsou také dvě doposud nepublikované novely. Pro mě osobně to bylo vítané zpestření celé série Cizinka – povídky vám totiž doplní určité mezery, které byly v životech jednotlivých postav série. Dozvíte se tak například, že hrabě St. Germain není mrtvý, přečtete
si příběh staršího bratra lorda Lohna a mnoho dalších zajímavých střípků, kteří
jistě zapadnou na své místo, pokud již máte ze série Cizinka něco načteno.

Doporučuje vedoucí prodejny
Jana Hnízdová
OC Nisa, Liberec

DĚTSKÉ ZOUBKY
Hanna je dítě, ze kterého má i dospělý člověk husí kůži… Přesně tohle byla moje
první myšlenka při přečtení prvních pár stran. Suzette se nedaří navázat vztah
se svou dcerou a ze všech sil se snaží nemyslet na to, že se jí chce sedmiletá
Hanna zbavit… Suzettin manžel Alex ale žádné nenormální chování jejich dcery
nepozoruje. Naopak – Hanna se mu jeví jako bezproblémové dítě. Která z nich
není normální? Psychologický román vás úplně ohromí – šokující konec taktéž!

Knihy Omega

Knihy Omega

Cena: 449 Kč

Cena: 399 Kč

Fantastické jaro
Petra Slováková
Střípky času
Nápaditý young adult
román, v němž jsou
čarodějové i cestování
časem nedílnou součástí
temné Ostravy. Jana
by mohla být obyčejná
středoškolačka, kdyby
ovšem neměla schopnost
cestovat časem…

329 Kč
Young Adult Fantasy

Annalee
Newitzová
Autonomie
Vědkyně Jack je něco
jako farmaceutický
Robin Hood. Nelegálně
kopíruje patentované léky
a rozdává je potřebným.
Její poslední hacknutí
však způsobilo velké
problémy…

329 Kč
Sci-fi

Naomi Noviková
Ve stínu hvozdu
Agnieszka miluje své domovské údolí, klidnou
vesnici a průzračnou řeku. Nedaleko však stojí
zlověstný Hvozd. Jedinou ochranu lidem z údolí
poskytuje nevypočitatelný čaroděj Drak, který
vyžaduje hrozivou cenu: každých deset let mu
musí jít sloužit jedna dívka.
Další volba se rychle blíží a Agnieszka má
strach. Každý tuší, že tentokrát si Drak vezme
její nejdražší přítelkyni — krásnou, hodnou a
statečnou Kasiu. Ale když Drak konečně přijde,
překvapivě si vybere někoho jiného.

399 Kč
Young Adult Fantasy

Mats
Strandberg
Domov
Joel se vrací do rodného
města, aby se postaral
o svou stárnoucí matku.
Po umístění do domova
se její stav dramaticky
zhoršuje, a navíc se zdá,
že ví o věcech, o kterých
by neměla mít ani tušení.

349 Kč
Horor

SPISOVATELÉ JSOU BORCI

HANA REPOVÁ:

„NIEKEDY MI STAČÍ VIDIEŤ NEJAKÚ SITUÁCIU
V KAVIARNI, V METRE ALEBO DOKONCA
OBRÁZOK V ČASOPISE A V MOJEJ HLAVE
OKAMŽITE ZAČÍNA BEŽAŤ FILM, KTORÝ SA
POKÚŠAM IBA ZACHYTIŤ NA PAPIER.“
som vtedy nemala okruh priateľov, ktorý by
ma podržal, ale určite mi toto obdobie dalo
dôležitú lekciu do života a zocelilo ma.

T

Kateřina Svobodová

F

Archiv autora
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Přinášíme rozhovor se
slovenskou spisovatelkou Hanou
Repovou, jejíž romány oslovily
na Slovensku bezpočet čtenářek
a těší se velké oblibě. První díl
románu na pokračování – Bůh
pláče potichu, se již dočkal
i českého vydání. V našem
rozhovoru s autorkou se můžete
dočíst o jejím životě v Německu
a především o její tvorbě.
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V prvé řadě bychom se rádi zeptali na
Váš osobní život. Po vystudování střední školy jste odcestovala do zahraniční
za prací au pair – co Vás k tomuto kroku přimělo a jaké byly Vaše první měsíce
v naprosto cizí zemi? Pro mladou dívku
musí být takový skok docela náročný.
K odchodu ma prinútilo hlavne to, že som
si po maturite nedokázala nájsť prácu, ktorá
by ma uspokojila. Rozhodla som sa pre rok
v zahraničí, aby som si zlepšila nemčinu
a preskúmala možnosti, ktoré sa mi desať
rokov po otvorení hraníc ponúkali. Začiatky neboli ľahké, hlavne preto, že som ešte
nemala možnosť komunikovať s rodinou cez
internet za pár eur ako je tomu dnes. Kontakt
so Slovenskom bol obmedzený a v Nemecku

Nakonec jste v Německu zůstala natrvalo. Bylo pro Vás rozhodování, zda zůstat či se vrátit domů náročné? Proč
jste se nakonec rozhodla budovat svou
kariéru a život tak daleko od rodiny
a své domoviny?
Určite mi toto rozhodnutie nepadlo ľahko
a chýbala mi predovšetkým rodina a priatelia, ale pochopila som, že štúdiom na univerzite vo Frankfurte sa mi ponúka šanca, ktorú
nemôžem jednoducho zahodiť. Situácia na
pracovnom trhu v tej dobe sa za ten jeden
rok výrazne nezlepšila a ja som sa obávala
toho, že ak z Nemecka odídem, budem tento
krok ľutovať. Frankfurt, bola to pre mňa
obrovská zmena a rozhodne k lepšiemu.
Ponúkala sa mi tu možnosť zabezpečiť si univerzitné vzdelanie, ktoré som si dokázala
sama financovať a mala som pocit, (ten mám
bohužiaľ dodnes), že je v Nemecku podstatne jednoduchšie budovať si kariéru len
z vlastných síl.
V poslední době jste se dostala do povědomí mnoha čtenářek na Slovensku svým
knižním debutem Bůh pláče potichu, který se záhy stal bestsellerem. V současné době je již na knižních pultech i česká

Poprvé
i v českém
jazyce

Kontrast
Cena: 369 Kč

verze knihy. Mezitím jste zvládla napsat
další tři romány. Kde a kdy se zrodil nápad „napíšu knihu“? Bylo Vaším celoživotním snem chopit se spisovatelského
pera nebo šlo spíše o spontánní věc?
Musím vás trošku poopraviť. Momentálne
sú na slovenskom knižnom trhu štyri moje
knihy, dva dvojdielné romány. Neskutočne
ma teší, že sa stretli s takou obľubou a netrpezlivo čakám, či budú mať moje knihy takú
pozitívnu odozvu aj na českom knižnom
trhu. To písanie vo mne nejako vždy driemalo, ale keďže som v Nemecku študovala,
odsúvala som to na neskôr, lebo štúdium
v cudzom jazyku bolo náročné. Okrem toho
som mala popri ňom niekoľko zamestnaní
súčasne, aby som si svoj život v Nemecku
dokázala financovať. Sen písať sa vo mne
teda zrodil dávno a keď som dokončila
štúdium hovorila som si: Kedy ak nie teraz?
Zajímá nás, kde jste pro svou knihu čerpala inspiraci. Vychází z nějakých reálných situací, zážitků či postav, nebo příběh pochází čistě z Vaší fantazie?
Nie. Ani situácie, ani postavy nie sú reálne.
Sú výsledkom mojej fantázie. Inšpiráciu
vidím ale všade okolo seba. Napríklad som
istý čas pracovala pre rodinu z Iránu, ktorá
obchodovala s nádhernými perskými kobercami a to ma inšpirovalo k tomu, aby perzský
koberec zohral istú rolu aj v knihe Boh plače
potichu. Niekedy mi stačí vidieť nejakú
situáciu v kaviarni, v metre alebo dokonca
obrázok v časopise a v mojej hlave okamžite
začína bežať film, ktorý sa pokúšam iba
zachytiť na papier.

V pokračování rozhovoru, které
najdete na našem dobrém
blogu se dozvíte, jestli autorka
uvažuje i o tom, že by se
stala spisovatelkou z povolání
a zda by si ráda vyzkoušela
i jiné žánry, jako třeba thriller
nebo detektivku.
www.knihydobrovsky.cz/blog

SPISOVATELÉ JSOU BORCI

MARTHA WELLS:

„INSPIRACI ČERPÁM
Z VLASTNÍ ZKUŠENOSTI
S ÚZKOSTÍ A DEPRESÍ.“
Lucie Černá

F

Archiv autora

Martha Wells je americkou autorkou mnoha románů. Známá
je především díky svým fantasy příběhům pro dospělé i mládež,
ale na svém kontě má také řadu povídek a knih spadajících pod literaturu
faktu. Za svá literární díla obdržela již mnoho ocenění, jako například cenu
Nebula, Hugo či Locus a v současné době vyšly její knihy již v jedenácti
jazycích. V březnu se mohli s její tvorbou setkat poprvé i čeští čtenáři, v edici
Fobos vyšel Výpadek systémů – první díl tetralogie Z deníku Robokata.
Mezi autory sci-fi a fantasy (SF/F) jsou
ženy spíše v menšině. Co vás k těmto
žánrům přivedlo?
V období dospívání jsem popravdě řečeno
četla spoustu knih od ženských autorek a na
vysoké jsem potom začala psát. Četla jsem
knihy od autorek jako Judith Tarr, Barbara
Hambly, Octavia Butler, Phyllis Ann Karr,
Tanith Lee, Andre Norton, Phyllis Gotlieb,
Ursula LeGuin, Janet Kagan, Diane Duane,
Jessica Amanda Salmonson a Nancy Springer.

„Myslím, že dnes panuje zlatý
věk sci-fi a fantasy.“
Svou první knihu jste vydala v roce 1993.
Jak vnímáte proměnu zmíněných žánrů?
Jsou nějaké trendy současné sci-fi a fantasy literatury, které si obzvlášť užíváte?
Moc ráda se seznamuji s perspektivou
nových autorů, kteří mají jiné pozadí i zkušenosti. Myslím, že dnes panuje zlatý věk
SF/F; neustále se objevují nová, originální pojetí a knihy, které přepisují význam
sci-fi a fantasy.
S ohledem na vaši dosavadní tvorbu hádáme, že vás více baví psát knižní série
a rozvíjet příběh v několika dílech. Vnímáte to tak, že samostatné knihy nemohou poskytnout tolik prostoru, kolik by si
smyšlený svět zasloužil?
Myslím, že záleží na příběhu, který chcete
vypovědět. Někdy stačí jedna kniha – i já
jsem napsala jednotlivé romány. Dokonce
i při psaní série nemám ráda, když se příběh
v rámci jedné knihy neuzavře. Raději tvořím
knihy, které lze číst do jisté míry samostatně,
i když mají společný rámcový příběh. Někdy
to ale není možné.

Z deníku Robokata je čtyřdílná série
o robotovi, který se naboural do svého
vlastního systému a změnil jeho nastavení. Je vám IT odvětví blízké?
V 90. letech a krátce po roce 2000 jsem
pracovala v IT poradně, programování
a vývoji databází.
Postava Robokata v knize Výpadek systémů je hodně specifická. K nikomu nechová vřelý vztah a nejvíce si užívá sledování televizních pořadů. Prozradíte, kdo byl
jeho předobrazem?
Neinspirovala mě jedna konkrétní osoba.
Z velké části jsem čerpala z vlastní zkušenosti s úzkostí a depresí.
Koho by mohla série Z deníku Robokata zaujmout? Co od ní mohou
čtenáři očekávat?
Myslím, že by je měl zkusit každý,
kdo má rád sci-fi.

F

Archiv autora

Vnímáte práci spisovatelky jako své
vysněné povolání?
Ano, vnímám. Jsem moc ráda, že se
psaním můžu živit.
Nabízí se otázka: Považujete se za geeka?
To si pište. Od dětství jsem fanoušek SF/F
knih, filmů, komiksů a televizních pořadů.
Když zrovna nepíšete své příběhy, odpočíváte u knížek jiných autorů? Kdo je
pro vás inspirací?
Ano, čtu skutečně hodně. Mezi mé poslední
oblíbence patří K. Aresenault Rivera, Yoon
Ha Lee, Ben Aaronovitch, N.K. Jemisin, Kate
Elliott, Ann Leckie a Aliette de Bodard.

Fobos, cena: 249 Kč

Čeští čtenáři se s vaší tvorbou setkávají
v češtině poprvé. Dokážete sebe jako autorku popsat jednou větou?
Píšu dobrodružné sci-fi a fantasy romány
a mám ráda netypická prostředí a postavy.

Kniha Výpadek systémů je
vhodná pro každého milovníka
sci-fi.

WWW.KNIHYDOBROVSKY.CZ

T

15

ČLÁNEK: ZLATÁ KLEC

POMSTA ŽENY JE KRÁSNÁ A KRUTÁ

T

redaktor nakladatelství Grada

První z dvojice napínavých románů vynikající švédské autorky Camilly
Läckberg s hlavní hrdinkou Faye, ženou, jejímž životním krédem je pomsta. Faye pomohla svému muži k úspěchu i majetku, ale on ji zradil
a opustil. Dá se něco takového odpustit?
Faye a Jack jsou dokonalý pár snů. Společně
vybudovali úspěšný byznys ve Stockholmu,
bydlí v luxusním bytě a jsou obklopeni bohatými lidmi. Narození dcery Julienne korunuje jejich štěstí.

Poté, co ji Jack zradil, se Faye svět rozpadne na kusy a jí nezůstane vůbec nic. Je
naprosto zničená, dokud se nerozhodne, že
mu všechno oplatí, a zosnuje krutou pomstu.
Dobře zná jeho slabá místa, a co je nejlepší – nespěchá.

„Krutá pomsta zrazené
a využité ženy, která se nebála
vzít osud do svých rukou.“

Zlatá klec je román o odvážné ženě, která
vzala osud do svých rukou poté, co byla
využita a zrazena. Dramatický příběh zrady,
vykoupení a pomsty. Slovy Camilly Läckberg:
„Faye není svatá a upřímně řečeno nemám
ani v nejmenším zájem dělit ženy na hodné
a špatné, přijatelné nebo nepřijatelné. Zato
mě hodně zajímá prozkoumávat, co se stane,
když už mají ženy všeho dost.“

DOBRO.DRUH

Postupně ale Jack tráví stále víc času v práci
a přestává se svou ženou sdílet záležitosti
kolem firmy. Začínají se vzdalovat. A pak
jednoho dne Faye přistihne Jacka doma
v posteli s jeho krásnou a úspěšnou kolegyní.

Camilla Läckberg
Bestsellerová švédská autorka, jejíž knihy
vyšly ve více než 60 zemích a celkem se jich
prodalo přes 23 milionů výtisků, s nebývalou
bravurou buduje hutný příběh se zápletkami
tak nečekanými, že vás zvednou ze židle.

„Můj bývalý manžel Jack Adelheim, finančník, mě podváděl několik let. Kolik žen za tu dobu
stihl, to netuším. Na jaře jsem ho našla, jak souloží se svou finanční ředitelkou Ylvou v naší
posteli. A to je jen část celé zrady. Vlastně ta méně podstatná. Pomohla jsem mu postavit jeho
impérium. Celou tu historii vám můžu popsat při jiné příležitosti, nad sklenkou vína. Ale
zkrátka mi může děkovat za velký díl toho, co teď má. Přesto mě nejen podvedl, ale následně mě poslal na dno. A víte co, Irene? Já se modlila a žadonila, abych mu mohla odpustit
a všechno se vrátilo do původních kolejí. Tak strašně moc jsem toužila zachránit naši rodinu.
Přestože mi sebral všechno. Mou kariéru, můj domov, mou jistotu, mé sebevědomí. Nakonec
jsem se rozhodla, že už to stačilo.“
„A teď?“
„Teď si vezmu všechno zpátky. A ještě trochu víc.“
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Metafora, cena: 399 Kč

DOBRO.VINKY

NOVINKY
NA KNIŽNÍCH PULTECH
TICHÉ ZLO
Emma Viskicová
Calebův přítel z dětství a obchodní partner Gary byl brutálně zavražděn. Zlámali mu prsty, prořízli krk. Navíc policie podezírá Caleba,
že on je vrah. Cítí se vinen za Garyho smrt, touží po pomstě a chce
dokázat svou nevinu, pustí se tedy do pátrání na vlastní pěst. Caleb
a jeho přítelkyně Frankie, bývalá policistka, se vydají po jediné stopě,
kterou mají – jméno Scott. Nikdo neví, kdo je Scott. Ale Scott je vždy
napřed. Jenomže Caleb je hluchý. V tichu, které ho obklopuje, se naučil porozumět lidem skrze signály skrývající se za každým úsměvem,
grimasou, dotykem. Jenomže neslyšená a špatně odezíraná slova
mohou způsobit problémy…

VŠECHNY KRÁSNÉ LŽI

OUTSIDER
Stephen King

Manželé Niamh a Ruairidh Macfarlaneovi vlastní hebridskou luxusní
oděvní značku Ranish Tweed. Když se společně vypraví na služební
cestu do Paříže, Niamh se nečekaně dozví o manželově poměru s ruskou módní návrhářkou a vzápětí se stane svědkem toho, jak Ruairidh
i s milenkou zahyne při výbuchu bomby. Zatímco se pařížští policisté
i jejich skotští kolegové pouštějí do vyšetřování, Niamh se v žalu vrací
domů na ostrov Lewis.

Může být člověk ve stejnou dobu na
dvou různých místech? Když je v městském parku zavražděn jedenáctiletý
chlapec, spolehliví očití svědci bez váhání
označí za viníka oblíbeného trenéra Terryho Maitlanda. Důkazy DNA a otisky prstů
potvrzují, že zločin byl spáchán tímto rodinou milovaným mužem. Detektiv Ralph
Anderson, jehož syna Maitland také kdysi
trénoval, otřesen brutálním způsobem
zabití, dává příkaz zatknout podezřelého
ve veřejném představení. Ale Maitland má
alibi. A další pátrání potvrzuje, že ten den
byl skutečně jinde. Anderson a okresní
prokurátor sledují stopy, vyšetřování se
přesouvá z Ohia do Texasu a začínají objevovat děsivé skutečnosti. Stephen King
opět předvádí své mistrovství a graduje
příběh do téměř nesnesitelného napětí.
Terry Maitland vypadá jako fajn chlapík,
a člověk přece nemůže být na dvou místech najednou. Nebo snad může?

Host, cena: 389 Kč

Beta, vychází 9. 5.

Peter Swanson
Místo toho, aby si Harry Ackerson užíval na svých promocích, vrací
se domů na pohřeb svého otce Billa. Zmáhá ho smutek, i přesto si ale
všímá zvláštních detailů, které se kolem něj dějí. Kdo je záhadná žena,
která se objevila na Billově pohřbu? Na povrch postupně vyplouvají
další a další střípky událostí a Harry musí bojovat s představou, že
byl jeho otec zavražděn. Svou nevlastní matku Alice nikdy neměl čas
pořádně poznat…
Bookmedia, cena: 299 Kč

OCHRÁNÍM TĚ
Peter May

KATARZE
Yrsa Sigurdardóttir
Na omluvu je někdy smrtelně pozdě. Skvělý a napínavý příběh o síle sociálních sítí a temné stránce mezilidských
vztahů vás donutí zamyslet se, za co jste se kdy měli omluvit. Detektiv Huldar a dětská psycholožka Freyja musí zastavit
nemilosrdného vraha, který chce jediné: aby jeho oběti trpěly a litovaly. Policie se o brutálním útoku dozví stejným
způsobem jako ostatní – přes Snapchat. Na videozáznamu prosí vyděšená oběť o odpuštění. Když se najde její tělo,
je označené číslem 2. Detektiv Huldar se připojí k vyšetřování a požádá psycholožku Freyju, aby policii pomohla s vyslýcháním kamarádů zavražděné dospívající dívky. Brzy odhalí, že Stella měla do andílka, za jakého ji dospělí považovali, opravdu hodně daleko. Ale přesto, kdo by ji mohl nenávidět až tak, že by ji chtěl zavraždit?

WWW.KNIHYDOBROVSKY.CZ

Cosmopolis, cena: 299 Kč
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A NA NEBI ČEKAJÍ HVĚZDY
Lori Nelson Spielmanová

Nový román od
oblíbené autorky
bestselleru
Seznam tajných
přání

Erika, úspěšná realitní makléřka z New Yorku, má všechno – skvělou kariéru a dvě krásné dospívající dcery. Jenže jedna z nich, Kristen, zemře při
vlakové nehodě. Kromě smutku nad ztrátou dcery se trápí také výčitkami.
Ten den měla obě dcery vézt do školy ona, jenže dala přednost kariéře.
Annie, druhá Eričina dcera, má svoje vlastní výčitky. Neměla nechat Krissie
ten den odjet. Objeví se však jiskřička naděje. Co když došlo při identifikaci k záměně a Kristen je stále naživu? Její nezvyklé chování v den, kdy
zemřela, i tajemné vzkazy, které Erika začne dostávat, tomu nasvědčují.
Propast mezi Erikou a Annie se rozšiřuje, a tak zatímco Erika začíná pátrat
na odlehlém ostrově Mackinac, kde sama vyrostla, odjíždí Annie do Paříže,
protože věří, že Kristen se skrývá právě tam. Ale je Krissie opravdu to
jediné, co je dokáže znovu sblížit? Román úspěšné autorky Lori Nelson
Spielmanové vypráví o vztazích mezi matkami a dcerami, o naději a hledání
klidu. O tom, že někdy musíme přijmout život tak, jak se odehrává, a zbavit
se tíživého pocitu viny.
Cosmopolis, cena: 349 Kč

DÍTĚ ŠKOLKOU POVINNÉ: JAK NACPAT
VĚCI DO TATÍNKA
M. M. Cabicar
POZOR! Viki je zpět! Nová kniha autora bestsellerů. Napsáno podle
skutečných událostí! Další skvělá nálož vtipných a roztomilých příhod,
které prožívají všichni dospělí, jejichž dítě se chystá do školy. Okouzlující
a bezprostřední „kousky“ pětileté Viky jsou podané autorem, který má dar
vidět humor běžných situací a vystihnout každodenní zážitky tak, až máte
pocit, že v tom nejste sami! Rozverné příběhy si získaly tisíce příznivců.

CLONA
Samuel Bjørk
V horském jezeře je nalezena
zavražděná baletka. Opodál stojí
prázdný fotoaparát, v jehož čočce
je vyryté číslo. O pár dní později
najde recepční pochybného hotýlku v jednom z pokojů mrtvého
saxofonistu. Stopy ukazují na stejného pachatele, který zanechává
policii podivné vzkazy. Detektiv
Holger Munch proto k případu
přizve zkušenou vyšetřovatelku
Miu Krügerovou. Společně musí
zastavit vyšinutého vraha dřív, než
si vyhlédne další oběť.
Plus, cena: 369 Kč

Cosmopolis, cena: 199 Kč

LÁSKA PRO SAMOUKY
Barbora Šťastná
Jak se liší randění v osmnácti a ve čtyřiceti? Vlastně skoro nijak. Ve čtyřiceti
jste pořád stejně nejistí a zmatení jako v osmnácti, jenom už to nevypadá
tak roztomile. Klára se o tom přesvědčí, když ze dne na den skončí její
manželství a ona se znovu ocitne ve světě nezadaných. Zjišťuje, jak vypadá
seznamování přes Tinder, Facebook, Messenger a Instagram, a že trapasy
online jsou stejně trapné jako ty skutečné.
Motto, cena: 269 Kč

VŮNĚ ĎÁBLA
Mons Kallentoft

Populární herečka Sandra Pogodová představuje svou novou knihu, která
je plná hereččina nezaměnitelného humoru a obrovské energie. „Že napíšu
knihu, jsem věděla vždycky. Byl by hřích zatajit před světem tu hromadu
naprosto šílených historek, které se dějí členům našeho rodu. Jenom jsem
netušila, že to bude tak brzy. Původně jsem si psaní schovávala „na stará
kolena“, ale dnes jsem ráda, že to život zaonačil jinak. A díky tomu mohu
svoji prvotinu vydat spolu s mým tátou. Hoď se do Pogody je naše společné dílo. Humorné, poťouchlé, laskavé a pohodové. Tak jak se na Pogody
sluší a patří!“

Desátý případ inspektorky Malin
Forsové. Malin prochází osobní
krizí a kvůli nevyřešenému případu se utápí v alkoholu. Její šéf
jí nabídne poslední šanci a pošle
ji na několik měsíců do Thajska,
kde má pracovat jako kontaktní
policistka na švédské ambasádě
v Bangkoku. Velkoměsto však není
plné jen vůní, barev a zvuků, ale
i korupce, drog, alkoholu a smrti.
Osamělost v cizím městě je pro
Malin náročnou zkouškou a pokušení ji provází na každém kroku.

Cosmopolis, cena: 249 Kč

Host, cena: 339 Kč

HOĎ SE DO POGODY

DOBRO.DRUH

Sandra Pogodová
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ZLODĚJI DÝMU
Sally Greenová
Princezna, zrádce, lovkyně a zloděj. Čtyři hrdinové mají
v rukou osud světa. Čtyři národy stojí na pokraji konfliktu.
V Brigantsku se princezna Catherine připravuje na politické manželství bez kapky lásky, které pro ni chystá její krutý
a ambiciózní otec. V Calidoru touží zhrzený sluha March po
pomstě knížeti, který zradil jeho lid. V Pitorii cestuje lehkomyslný Edyon od města k městu a krade přitom jednu cetku za
druhou, jen pro ten závratný pocit. A na pusté Severní planině
při lovu démonů utíká třináctiletá Tash o holý život. Každý je
jiný, a přesto je něco spojuje.
CooBoo, cena: 349 Kč

WOODWALKER:
CARAGOVA PROMĚNA
Katja Brandisová

ZLODĚJSKÝ TANEC
Mary E. Pearsonová
Když zemře král Ballengerovy říše, jeho syn Jase se stává
novým vládcem. Okolní říše však nehodlají tolerovat jeho panování, které se řídí vlastními pravidly. Na obzoru se objevuje
mladá královna, která je odhodlaná vše změnit. Na tajnou
misi vyšle bývalou zlodějku Kazi. Ta když narazí na nového
vládce, rozhodne se chopit příležitosti. Oba jsou společně
vrženi do vírů událostí, které nemohou ovlivnit.

Hlavní hrdina Carag není jen tak obyčejný
chlapec. Narodil se jako puma v severoamerických lesích státu Wyoming a prvních jedenáct let strávil se svou rodinou. Už od mala
má ale on i celá jeho rodina velice zvláštní
schopnost – dokáže se proměňovat v člověka.
Carag se ale rozhodne opustit svůj domov
a žít mezi lidmi jako Jay, záhadný chlapec,
který ztratil paměť.
Bookmedia, cena: 299 Kč

CooBoo, cena: 299 Kč

VLAK DO ZÁZRAČNÝCH SVĚTŮ
P. G. Bell

Egmont, cena: 299 Kč

A OCEÁN BYL NAŠÍ OBLOHOU
Patrick Ness
Nový, nádherně ilustrovaný román Patricka Nessa je variací
na knihu Bílá velryba. Hlavní hrdinka velryba Batšeba narazí
na minci s iniciálami T. W. Vedoucí hejna Alexandra se
domnívá, že je tak nejobávanější lidský námořník Toby Wick
vyzývá k souboji. Podle Batšeby to však nemůže být pravda.
Toby Wick je přece mýtus, který si velryby vymyslely. Je možné, aby je nenávidění lidé přemohli v boji?
CooBoo, cena: 269 Kč

LENČINY KATASTROFY:
DRŽ ZAJÍCE, KDYŽ HO
MÁŠ!
Alice Pantermüllerová
Dnes nemusím do školy. Mám totiž neštovice.
Ale taky se přitom dost nudím. Není divu,
protože nemám žádného koníčka. I když
máma říkala, že nějakého přece jen mám:
hru na zobcovou flétnu. Šmankote! Spolu
s Xeňou jsme vymyslely spoustu skvělých
hobby: skákání padákem, potápění se žraloky, vykopávání dinosauřích koster a podobně.
Nevíme však, jak to máme dělat. Tak či tak:
Teď se stejně nejdřív musíme stát slavnými.
Budeme hrát hlavní role ve filmu s Láďou
Plyšíkem, nejúúúúúžasnějším hercem celého
vesmíru (aspoň Xeňa si to myslí)!
Bookmedia, cena: 249 Kč

WWW.KNIHYDOBROVSKY.CZ

Naskočte do kouzelného vlaku a přesvědčte se, že nic
není nemožné. Když uprostřed noci zastaví v obýváku
spícího domu kouzelný expres, Suzy naskočí na palubu
a vyrazí za dobrodružstvím. Neobyčejný vlak řídí trollí
doručovací služba, která dodává zásilky do všech koutů
Unie Zázračných světů. Suzy je jmenována poštovní
agentkou a musí doručit zásilku, která rozhodne o osudu
Zázračných světů…
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Od autorky bestselleru Hana

TICHÉ ROKY
Alena Mornštajnová
Nový román Aleny Mornštajnové je jiný než ty předchozí.
Nejedná se o velké historické téma, nýbrž o intimní rodinné
drama, kde hlavní roli nehrají velké dějiny, ale náhody a lidské
charaktery. Stejně jako u románu Hana však jde o silný, strhujícím způsobem vyprávěný příběh, který si čtenáře podmaní od
první do poslední stránky.
Host, vychází 25. 4.

KORUNA NENÁVISTI
TO NEJLEPŠÍ, CO MÁME

Amo Jones

Griet Op de Beecková

Někdo by řekl, že jako dcera současného prezidenta USA mám skvělý život. Bohatá, slavná
a všechno to, co by si některé holky mohly přát.
Jenomže já sním o obyčejném životě, v němž
bych nebyla nucena provdat se za nejděsivějšího muže, co jsem kdy potkala. Myslela jsem
si, že jsme se právě seznámili, jenže se ukázalo,
že toho o sobě spoustu nevím. A to vinou tak
zvrácené, tak pokřivené minulosti, že ji nemůže
vymazat ani hromada peněz, ani status prezidenta. Jsem rebelka, podle některých spíš zklamání.
Nikdy mi nezáleželo na drahých svatebních
šatech nebo na tom, kolik kdo utratí za oblek šitý
na míru. Je mi fuk, jestli máte šaty ze supermarketu, nebo od luxusní módní návrhářky. Tak proč
se vdávám za ďábla v obleku za tisíce dolarů?
Zjistím, jak se mi to přihodilo. Proč si beru
jednoho z nejmocnějších mužů v zemi. Jenže
abych to zjistila, musím se vydat do temnoty, na
cestu pokrytou krví nevinných, která mě zavede
přímo do pekla. Tohle peklo je však milionové
apartmá v New Yorku, kde na trůnu sedí Bryant
Saint Royal.

Citlivý román o krizi středního věku, stínech minulosti, hledání
sebe sama a nalézání druhých. Lucas je na konci sil. V kariéře
soudce se mu nepodařilo naplnit mladické ideály, ubíjí ho
dlouholeté manželství a straší ho vlastní minulost. Jednoho
dne se uprostřed soudního líčení sebere a uteče — ze soudní
budovy, z dosavadního života. Aniž ví, co přesně hledá, zastaví
se na mostě sebevrahů…
Host, cena: 349 Kč

JENOM LIDÉ
Sylvain Neuvel
Doktorka Rose Franklinová v dětství náhodou objevila v zemi
zakopanou obrovskou kovovou ruku. Později jako vědkyně řídila
tým, který vypátral další části ohromného těla, které společně
tvoří Themis: gigantického robota mimozemského původu. Rose
spolu s lingvistou Vincentem, pilotkou Karou a tajemným neznámým, co s nimi vedl rozhovory, zachránili Zemi před geopolitickými konflikty a cizí invazí. Nyní, po téměř deseti letech v jiném
světě, na vzdálené planetě, se Rose vrací na Zemi, aby zde našla
jen stará zkrachovalá spojenectví a vše naprosto zničené.

Baronet, cena: 249 Kč

Laser, cena: 299 Kč

ZÁKONÍK PRÁCE, PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY
A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY S KOMENTÁŘEM 2019

DOBRO.DRUH

Kolektiv autorů

Tato publikace svým formátem navazuje na
systematiku předchozích komentovaných vydání
zákoníku práce a dalších souvisejících právních
předpisů a přináší čtenářům výklad nejen dosavadních pracovněprávních institutů s ohledem
na aktuální soudní judikaturu, ale též veškerých
legislativních změn v zákoníku práce a dalších
souvisejících právních předpisech, k nimž došlo
v uplynulém roce 2018, a to formou uceleného
souboru téměř čtyř desítek aktualizovaných
úplných znění právních předpisů opatřených komentáři vyjadřujícími právní názory a zkušenosti
osvědčeného a částečně obměněného týmu autorů. Publikace mapuje právní stav k 1. 1. 2019.

Zcela jedinečná a nepostradatelná pomůcka všech mzdových
účetních, o jejíž oblibě svědčí již
29. vydání. Je naprosto ojedinělá
svým rozsahem a způsobem
zpracování. Srozumitelný výklad
mzdové problematiky, zpracovaný špičkovým týmem autorů, je
doplněn desítkami praktických
příkladů, vzory dokumentů,
formuláři s ukázkou správného
vyplnění a v neposlední řadě také
odkazy na příslušná zákonná
ustanovení, které nenarušují
samotný výklad, ale jsou pro lepší
přehlednost umístěny po stranách textu, k němuž se vztahují.

ANAG, cena: 979 Kč

ANAG, cena: 669 Kč

Kolektiv autorů
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Na předměstí Kodaně je nalezena zavražděná
žena. Na místě činu policie objeví panáčka
z kaštanů, na němž je otisk prstu patřící zmizelé
dívce, jejíž případ byl dávno uzavřen. Krátce
nato dojde k další vraždě. Další znetvořené tělo,
další kaštanová figurka. Vyšetřovatelé bojují
s časem, neznají však motiv a pachatel si s nimi
nelítostně zahrává. Dokáží ho zastavit dřív,
než se objeví další panáček? A jak s vraždami
souvisí případ zmizelé školačky?

MINULOST
SI TĚ NAJDE!
Byli mladí a zamilovaní. Na dovolené ve
Francii zastavili u benzinové pumpy a Finn si
odskočil. Když se vrátil, byla Layla pryč a už ji
nikdy neviděl. Aspoň tak vypovídal na policii.
O mnoho let později se Finn zasnoubil
s Laylinou sestrou Ellen. Jenže najednou
zavolala policie, že někdo Laylu spatřil.
Začaly se objevovat dávno ztracené
věci z její minulosti, tajné zprávy,
různé stopy a varování.
Co neznámý chce
a kolik toho ví?
OD AUTORKY BESTSELLERŮ:

VELKÉ DOBRO.TÉMA

PROLEŤTE SE S NÁMI
FASCINUJÍCÍMI
LITERÁRNÍMI SVĚTY
Co nás tolik fascinuje na smyšlených světech? Čím nás okouzlují pohádky, sci-fi a fantasy příběhy, hry,
které jsou zasazeny do imaginárních krajů? Únikem z reality! Všední život umí být krutý, nespravedlivý
nebo mnohdy jen nudný. Do letních měsíců je ještě poměrně daleko, ale díky fantastickým literárním
světům si můžete užít výpravu do neznáma kdykoliv si usmyslíte! Vydejte se s námi na následujících
stranách na ty nejvzrušivější cesty, které cestovní kancelář Úžasný Svět nabízí! Tato dovolená vás finančně
nezruinuje, nemusíte si kvůli ní brát volno v práci ani hledat na cestovatelských seznamkách parťáka, který
s vámi tuto expedici absolvuje!
T

Lucie Černá

ODPOLEDNÍ VÝLETY
Odpolední výlety si cestující zamilovali především díky
jejich nenáročnosti. Není pro ně nutné žádné speciální vybavení a realizovat je můžete kdykoliv máte pár
volných hodin sami pro sebe. Zavazadla není nutno
odbavovat, jelikož hmotnost nákladu, který s sebou
budete mít, je téměř zanedbatelná.

Exkurze mezi vědce, kteří
pracují na kolonizaci vesmíru

Průvodce

DOBRO.DRUH

Robokat – android, který má více rozu
mu než samotná Wikipedie, avšak empatie a schopnost kom
unikovat s lidmi lehce
zaostává. V kolonizaci vesmíru hraj
e zásadní roli – jeho
úkolem je chránit ostatní, jako bezp
ečnostní složka pracuje
na jedničku. Nemusíte se tedy bát, že
by se vám během výletu
něco stalo. Ti, kteří již mají zkušenos
t s tímto průvodcem, si
chválí především jeho humor a vtip
né, a mnohdy sarkastické
poznámky. Pokud jste tedy naladěni na stejnou vlnu, výprava
s robokatem pro vás bude
nezapomenutelnou.
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Fobos
Cena: 249 Kč

Cíl cesty
Podíváte se do míst, kde právě teď
probíhají výzkumy související s kolonizací vesmíru. Navštíví
te prostor, který dosud
viděl málokterý pozemšťan, jeho divo
kou stránku i základnu,
ze které je vše řízeno.

Aktivity
Řízení a sledování dronů, zkouška vesm
írné výzbroje
a obleku, vyhledávání minerálů, pozo
rování nepřítele,
sledování seriálů.

Místa, která navštívíte
Vesmírná základna, mimozemský krát
er.

VELKÉ DOBRO.TÉMA

Drsné místo ve
starověké Skandinávii
plné mytických tvorů
Průvodce
Na této divoké cestě do temných a nebezpečných krajů vás
bude provázet sedmnáctiletá Ósa. Přestože byste čekali, že
dívka v tomto věku se bude zajímat především o sebe a to,
zda dobře vypadá před opačným pohlavím, opak je pravdou.
Ósa se již jako malá stala svědkem rodinné tragédie, která ji
však nezlomila, ale posílila.
Cítí, že jejím posláním je chránit své blízké a i s vámi pravděpodobně naváže důvěrný vztah. Pokud nebudete během
výpravy scházet z cesty a mařit její snahu ukázat vám svou
domovinu, velice brzy si ji získáte a ona sama vám přiroste
k srdci. Bude mít pochopení pro veškeré vaše individuální
potřeby a nebude mít problém kdykoliv vám nabídnout
pomocnou ruku, pokud se budete cítit ztraceni.

Cíl cesty
Ostrov Skan, který se v současné době nachází v nepříliš příznivé situaci. Hrozí mu záhuba, proto je tento výlet
určen především těm, kteří rádi riskují a občas potřebují
impulz k tomu, aby si uvědomili, jak dobře se na tomto světě
mají. Pokud milujete mytologii a věříte na pověry, je tento
výlet skvělou volbou.

Aktivity

King Cool
Cena: 369 Kč

Pozorování hvězd, zpěv
s místními, prohlídka
rybářských bárek, ochutnávka zdejší kuchyně,
čtení starých run.

Místa, která
navštívíte
Tajemné jeskyně, divoké
hory, osady místních.

NĚKOLIKADENNÍ DOBRODRUŽSTVÍ
Občas chcete od reality zmizet na déle než pár hodin. V tom případě doporučujeme návštěvu světů,
které vás vtáhnou natolik, že zde budete chtít strávit více času. To, co zde zažijete, ve vás bude rezonovat ještě dlouho po návratu zpět do skutečnosti. Tyto výpravy si ale užijete natolik, že je budete
chtít absolvovat znovu a znovu.

Staňte se členem posádky, která
letí do vesmíru pro zázračnou hmotu
Emmett – jeden z vás. Emmett
je v podstatě obyčejný mladík,
který však nyní dostal životní
šanci. Jeho dospívání nebylo
jednoduché, a tak dobře ví, jak
krutý život umí být. Vyrůstal
v prostředí, které nenahrávalo
dobrému vzdělání a vzhledem
King Cool
k jeho barvě pleti musel občas
Cena: 399 Kč
bojovat s rasovými předsudky.
S tím vším se však pral důstojně
až do chvíle, než jeho matce
se stal členem posádky na
Nyní
.
rakovinu
diagnostikovali
Eden. Pokud misi dokončí
planeta
je
cíl
jejíž
lodi,
11,
Genesis
jako ten nejlepší, jeho rodinu už nikdy nemusí trápit chudoba
ani chabá zdravotní péče.

Přestože mu dosud život házel klacky pod nohy, nyní je
v plné síle připraven provést vás vesmírnou lodí a ukázat

vám, jaké to je hrát o všechno. Seznámí vás se svými soupeři,
z nichž se již někteří stali jeho přáteli. I vy můžete být jedním
z nich, pokud nezradíte jeho důvěru.

Cíl cesty
Pokud zvládnete všechny úkoly, která vás cestou čekají,
pravděpodobně úspěšné přistanete na planetě Eden, kde se
nachází nejvzácnější surovina ve vesmíru – tajemná Nyxia.

Aktivity
Výcvik v Králičí hale, výuka ovládání hmoty Nyxia – po
výcviku ji dokážete přetvořit v téměř cokoliv, co si usmyslíte.

Místa, která navštívíte
Vesmírná loď, Vododráha, marodka, kajuty soutěžících.

WWW.KNIHYDOBROVSKY.CZ
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Cirkus, ve kterém jde o život
Průvodce

Cíl cesty

Hošikó je mladá dívka, která
vám ukáže, jaká dobrodružství
můžete zažít v alternativní verzi
Anglie. Ve svých letech už zažila
více, než kdokoliv za celý život.
I k ní byl osud krutý. Narodila se
do té části společnosti, kterou
vyšší vrstva neuznává, dokonce
by jí přála smrt.

Anglie, která je rozdělena na Dreky a Čisté, dvě vrstvy
společnosti, které se navzájem nesnáší. Pouze Čistí si zde
zaslouží úctu. Drekové nemají nárok na základní lidská
práva, ale jejich duše je čistá a vůle silnější než kohokoliv, koho jste dosud poznali. Je jen na vás, na které straně
se rozhodnete během výpravy být. Jsme ale přesvědčení, že
Kočka vám správný směr ukáže.

Hošikó přezdívají Kočka, jelikož
Cena: 399 Kč
v cirkusu, kde jde o život, předvádí nádherná akrobatická čísla.
Provede vás tímto temným
místem, ve které mnoho lidí trpí proto, aby se ostatní bavili.
Seznámí vás s nejtalentovanějšími vystupujícími, kteří noc
co noc nasazují svůj život v cirkuse, který je pro mnohé jejich
poslední zastávkou. Osud byl k Hošikó krutý, proto je pro ni
těžké přistupovat k cizím bez předsudků. Vystupovat v cirkuse
totiž nikdy nebylo jejím snem ani životní volbou. Dokáže vám
však ukázat obě stránky života – tu temnou i tu světlou.
King Cool

Aktivity
Trénink cviků na hrazdě, akrobatická show, zkouška kostýmů,
setkání s vysokou
politikou, útěk.

Místa, která navštívíte
Šapitó, tábory Dreků, halloweenská Noc hrůzy.

Výlet na Mars v přestrojení
Průvodce
I při výpravě na Mars bude stát po vašem boku žena. Tato je
však ze všech průvodkyní v našem týmu nejdivočejší! Ráda
rozpustile pobíhá, hraje hry, soutěží a zkoumá vše, co je
kolem ní. Na způsoby si příliš nepotrpí – pukrlata a rukavičky
ji příliš nezajímají, raději vám předvede, co umí marťanští
roboti nebo jaká zábava je pobíhat mezi dunami.

DOBRO.DRUH

Arabella rozhodně není ztělesněním toho, v co její matka
doufá. Přála by si mít ze své dcery vychovanou mladou dámu
a co nejdříve ji provdat. Na to nemá Arabella ani pomyšlení,
takže pokud se nechcete pouštět do žádného románku, ale
užít si pořádné dobrodružství na vesmírné lodi a později na
samotném Marsu, následujte Arabellu převlečenou za kluka,
bude to intergalaktická jízda!
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Cíl cesty
Mars jakožto britská kolonie v roce 1813. Milujete-li cizí
národy a kulturu, zde poznáte společnost, o jaké se vám na

Zemi ani nezdálo. Marťané zde žijí společně s lidmi,
mají jazyk, kterému obě civilizace rozumí a povětšinou
žijí v harmoniii.

Aktivity
Seřizování robotů, plavba vesmírnou lodí a její řízení,
hra na Psa a zajíce,
nácvik maskování
vlastní identity.

Místa, která
navštívíte
Asteroid Paeonia, Fort
Augusta – britské kolonie
na Marsu, doky v přístavu, kajuty lodě Diana.

Knihy Omega
Cena: 399 Kč

VELKÉ DOBRO.TÉMA

DLOUHODOBÁ PUTOVÁNÍ
Chcete se vydat na pouť, která vám změní život? Prozkoumat detailně to,
co fantastické světy mohou nabídnout? Stát se jejich součástí? Naše cestovní kancelář má k dispozici profesionály, kteří s vámi absolvují putování,
jejichž trvání i cíl si můžete zvolit sami – podle toho, na co se budete cítit.
Tato forma výpravy však není pro každého, takže si dobře rozmyslete, zda
chcete svůj život zasvětit nové vášni. Schopnost dorozumět se quenijsky
či černou řečí je zde výhodou.

Fobos
Cena: 449 Kč

Putování do legendární Ardy
Průvodce
David Day. Jste překvapeni? Rozumíme. David totiž sám
ze Středozemě nepochází, avšak jde o průvodce, na něhož
je opravdový spoleh. Veškeré zákonitosti tohoto světa zná
a jeho studiu věnoval výraznou část svého života. Seznámí
vás s nejvýznamnějšími hrdiny, kteří se po tomto světě
potulují, a přiblíží vám bitvy, které formovaly současnou
podobu Středozemě.
David je skvělým prostředníkem mezi naším současným
světem a životem ve Středozemi. Jeho styl vyprávění vás
očaruje stejně, jako samotný fantastický svět.

Cíl cesty
Středozem. Kraj, kde se v bojích znovu a znovu střetávali
nejmocnější vládci a vojevůdci, ať už šlo o války lidí proti
skřetům či skřetů proti trpaslíkům. V tomto místě probíhaly
nejzásadnější boje mezi dobrem a zlem. Najdete zde rozmanitou flóru i faunu a samotné obyvatelsko Středozemě je

dosti
multikulturní.
Pokud máte
tedy nějaké xenofobní sklony, cestu
bychom důkladně zvážili.
Terén samotné trasy je určen pro zdatnější
turisty. Orientace by však díky podrobným (a graficky umě zvládnutým) mapám neměla být problémem.
Určité riziko zabloudění či smrti tu je, ale pokud si pečlivě
prostudujete Tolkienovy bitvy a Tolkienovy hrdiny předem,
nic by vás nemělo zaskočit.

Aktivity

Místa, která navštívíte
Hostinec U Skákavého poníka, Mordor, Hobitín, Helmův žleb.

Fobos
Cena: 449 Kč
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Hledání, střežení a ničení šperků, porada v Roklince, následování stop místních hrdinů, piknik s hobity.
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KLUB KNIHY DOBROVSKÝ

SVĚT VÝHOD NEJEN
PRO KNIHOMOLY
Znáte klub, ve kterém se cítí skvěle knihomolové, filmoví fajnšmekři a milovníci deskovek? Že
žádný takový neexistuje? Nenechte se mýlit! Je tu totiž Klub Knihy Dobrovský. Připojte se k nám
a získávejte odměny za nákup knih, filmů, her, ale i fanouškovského a papírenského zboží.

Jaké jsou výhody klubu?

Jak se stát členem klubu?

Za každý nákup na prodejně nebo e-shopu
Knihy Dobrovský vám na klubovém účtu
přistanou body, které mají platnost 2 roky.
Ty můžete proměnit v poukázky na nákup
a udělat radost sobě nebo vašim blízkým.
Také na vás čekají skvělé slevy a jedinečné
akce určené jen pro členy klubu. Užívejte si
slevu na vaše narozeniny i svátek, nakupujte
za výhodné ceny a nechte se hýčkat. Registraci i členství máte u nás zdarma.

Vstoupit mezi knižní, filmové i herní nadšence můžete velmi jednoduchým způsobem.
Nemusíte pro to podstoupit zkoušky Náležité
Kouzelnické Úrovně nebo projít Mordorem.
Stačí se zaregistrovat u pokladny na kterékoliv naší prodejně nebo online na

www.knihydobrovsky.cz/klub

NOVĚ
Pro členy klubu
každý měsíc
e-kniha zdarma!

Jak nasbírat body a proměnit
je ve slevové poukazy?
Za každou korunu nákupu na prodejnách
Knihy Dobrovský vám připíšeme na klubový
účet body. V případě, že utrácíte zlaťáky
raději on-line, můžete po zadání čísla kartičky body sbírat také za nákupy na našem
e-shopu. Ty pak vyměníte za slevové poukazy
v hodnotě 100 Kč, 200 Kč nebo 500 Kč
a utratit je za knižní i neknižní sortiment.

JAKÉ KNIHY VLÁDLY NAŠEMU E-SHOPU?
Stejně jako v předchozím vydání časopisu vám i nyní chceme poskytnout malý pohled do zákulisí
našeho e-shopu. Tipli byste si, jaké tituly vládly našemu e-shopu v období únor–duben? Přesvědčte
se sami, které knihy trhaly rekordy v počtu objednávek!
Pravda o hovínku

Tahle velkoformátová a úžasně ilustrovaná publikace ohromila
mnoho čtenářů – a to
nejen těch malých!
Umožní vám totiž stát
se detektivem v divoké přírodě! Naučíte se
329 Kč
vypátrat a určit zvířata podle stop, které nechávají za sebou – od
páchnoucích bobků až po chomáčky pírek. Možná právě proto, že je
kniha natolik kontroverzní, přiměla
mnoho zákazníků
k jejímu pořízení.

DOBRO.DRUH

Umění války
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Umění války je nekompromisně komiks číslo jedna, co
se týče počtu objednání. Milovníci
komiksu, historie
či válečných strate499 Kč
gií nám mohou utrhnout
pomyslné ruce. Kniha
vychází ze slavného Sunova traktátu
o válce, a může tak sloužit jako barevný úvod k tomuto prastarému textu.

Odkaz Stiega
Larssona

Kniha švédského
novináře a spisovatele Jana Stocklassy
nám také bořila
e-shop – a to ne jednou! Pořizují si ji
totiž nejen fanoušci
399 Kč
slavné série Milénium,
ale především lidé, kteří se zajímají o prozatím neobjasněnou vraždu
švédského premiéra Olofa Palmeho.
Kniha odkrývá mnohé, a právě proto
je mezi čtenáři tolik žádaná.

Ledový dech

6. díl série Cizinka je natolik
očekávanou knihou, že se nám
řinulo bezpočet předobjednávek
ještě před samotným vydáním
knihy. Jedná se totiž o vůbec první
vydání tohoto dílu
v českém jazyce,
tudíž není divu, že
ho čtenářky berou takřka útokem. Právem
tedy patří mezi naše
e-shopové trháky.

Předpokládané vydání 29. 4.

499 Kč

Tiché roky

Pokud jsme mluvili o předobjednávkách, nesmíme
také zapomenout
zmínit Tiché roky,
další knihu oblíbené Aleny Mornštaj349 Kč
nové, autorky bestselleru Hana či Slepá mapa, na kterou se
těší celá řada čtenářů. I tato kniha, co
se týče počtu předobjednávek trhala
rekordy a není divu. Vždyť už je to dva
roky od vydání Hany a ta se stále drží
na předních příčkách v oblíbenosti.

Já už budu hodná

Thrillery jsou v podstatě jistotou, co
se týče popularity. Jeden z těch, co
mezi všemi vyčníval,
byl thriller Já už budu
hodná. Psychologický thriller slibuje bizarní příběh a napětí až do
samotného konce knihy! Počet
objednávek toto jen potvrzuje.
379

Kč

Umění žít

Ačkoli je to možná překvapivé, i kniha o vnitřní harmonii a smyslu života
se dokázala umístit poměrně vysoko. I když možná to
v dnešní uspěchané
době ani tak překvapivé není. Umění žít učí
čtenáře dobře porozumět sami sobě i světu. Obsahuje esenci
buddhistického učení a poskytuje životu
duchovní rozměr.

299 Kč

Ráj mrtvých dětí

Ráj mrtvých dětí je kontroverzním
thrillerem minulého roku. Svého vydání se dočkal v září 2018 a od té
doby o něj neklesl zájem. Sebevražedné oběti, inspektorka a církevní vyšetřovatel… Kombinace,
která na čtenáře
evidentně funguje skvěle. My jsme
thriller četli také
a nemůžeme jinak než souhlasit.
299 Kč

ROZHOVOR
S VEDOUCÍM PRODEJNY
MARTINEM MRAVCEM
Je možné, že našeho Martina už znáte. Bývá totiž často vidět v našich youtubových pořadech a zároveň
zastává velmi důležitou pozici. Je totiž vedoucím naší krásné prodejny v OC Arkády Pankrác, která v únoru
tohoto roku prošla velkou změnou a totiž stěhováním o dvě patra výš. Jak tato velká akce probíhala? A jak
se vlastně dostal k natáčení videí? Čtěte směle dále.

Prozradíte nám, jak jste se dostal k práci
s knihami? Toužil jste po podobném zaměstnání již od dětství, nebo se přesměrování ke knihám vyvíjelo postupně?
Já jsem se k práci s knihami dostal v podstatě
náhodou. Když jsem se přestěhoval do Prahy,
tak jako každý jsem si tady hledal práci.
Bydlel jsem nedaleko Arkády Pankrác, a když
jsem si šel koupit jídlo, všiml jsem si, že na
výloze pobočky Knihy Dobrovský je inzerát,
že prodejna shání brigádníky. Řekl jsem si, že
než najdu něco na stálo, brigáda v knihkupectví nebude vůbec špatná. Vedoucí pobočky
mi nabídla práci na plný úvazek. No, a už tu

„Na pozici vedoucího prodejny
nemám čas ani potřebu se
nudit.“
jsem 3 roky. Začínal jsem jako pokladní, poté
jako „ infař“, následně jako vedoucí směny,
a nakonecjako vedoucí pobočky a na této
pozici jsem doposud. Co se týče mé záliby
v knihách a přerod v knihomola, to se u mě
vyvíjelo postupně. Myslím si, že až někdy,
když jsem začal pravidelně dojíždět na
střední školu a strávil jsem denně 2 hodiny ve
vlaku. Samozřejmě byla nasnadě otázka, jak
se zabavit během cesty, a tak jsem asi poprvé
začal číst knihy mimo povinnou školní četbu,
objevil jsem žánr fantasy a už jsem byl lapen.
Nikdy mě tahle vášeň neopustila a myslím,
že ani neopustí.
Jako vedoucí prodejny toho musíte mít
na svých bedrech poměrně dost. Jaké
jsou ve zkratce Vaše povinnosti?
Máte pravdu, pozice vedoucího prodejny
není nejjednodušší na světě, ale mě to baví.
Je to hodně různorodá pozice a nemám-li zabíhat moc do podrobností, tak zjedno-

F

Kateřina Svobodová

dušeně je mou povinností to, aby prodejna
fungovala tak, jak má. Počínaje objednáváním zboží, až po knihkupce, kteří se o naše
zákazníky starají a pomáhají jim při výběru
knih. Na této pozici určitě nemám čas ani
potřebu se nudit.
S čím nejbizarnějším jste se setkal během
své práce v knihkupectví? Často slýcháme humorné historky z prodejen – existuje nějaká situace, která se Vám nesmazatelně vryla do paměti?
Ano, to existuje a je jich hodně. Ale je jedna,
na kterou asi nikdy nezapomenu. Stál jsem
na prodejně a přistoupil ke mně (dle výrazu
velmi nervózní) zákazník a v napřažené
ruce svíral knihu, titul si již bohužel nepamatuji, a velmi plačtivě mi oznámil: „Já si
tu knihu koupím.“ Já: „To jsem velmi rád, že
jste si u nás vybral, pokladna je tímto směrem
vpředu.“ Z
 ákazník po mně hodil velmi vystrašený pohled. Zákazník: „Vy mi nerozumíte, já
si tu knihu fakt koupím…“ Již jsem začínal být
poněkud zmaten. Já: „V pořádku, děkujeme,
že jste si u nás vybral, vpředu můžete zaplatit.“
Zákazník vrhající zmatené pohledy okolo
sebe přistoupil na vzdálenost cca 30 cm, přisunul svůj obličej tak blízko k mému, že více
to nešlo… Zákazník: „Jak chcete já si ji tedy
koupím.“ Tady už jsem si začal připadat velmi
nekomfortně… Já: „Dobře.“ Zákazník: „Ne,
já si ji fakt koupím!“ Já: „Dobře.“ Zákazník
odchází k pokladně, platí, a když odchází
z prodejny, tak se obrátí mým směrem,
usměje se, zamává a poděkuje za pomoc.
Dodnes jsem tu situaci nepochopil a asi
nikdy nepochopím.
Na náš youtubový kanál poměrně aktivně přispíváte vlastními „pořady“ – mluvíte o deskových hrách, fantasy knihách,

ale i komiksech. Jak tato aktivita vlastně
vznikla? Byl to nápad z Vaší strany?
Všechno to vlastně vzniklo mojí debatou
s Adamem Pýchou, marketingovým ředitelem
naší firmy. Je duší geek stejně jako já, jemu
jsem vlastně jako prvnímu přednesl svůj sen
o youtubovém pořadu o fantasy. Adam byl
tomuto nápadu velmi otevřený, a tak jsme
to zkusili. Postupně se k tomu nabalovaly
další projekty, jako jsou pořady o deskovkách a o komiksech. Teď jsme dokonce spolu
s Adamem a Zdeňkem Záleským, s nímž byl
rozhovor v předchozím čísle, stvořili další
věc, a to podcast, kde mluvíme o knihách,
hrách, komiksech a spoustě dalších věcech.

Pokračování rozhovoru, kde se
dozvíte, jak probíhalo stěhování
prodejny v OC Arkády Pankrác,
najdete na našem blogu
www.knihydobrovsky.cz/blog

Přijďte se k nám podívat!
Nově nás najdete v 1. patře!
Praha – Arkády Pankrác
Na Pankráci 86, 140 00 Praha
Jsme tu pro vás denně
od 9:00 do 21:00

WWW.KNIHYDOBROVSKY.CZ
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DOBRÝ ROZHOVOR

JAN-ERIK FJELL

„SOUČASNÁ MAFIE JE JEN
O DROGÁCH. NEMÁ STYL ANI ŠARM.“
Jan-Erik Fjell, nejmladší spisovatel, jenž
získal norskou cenu knihkupců, nám bez
obalu vyprávěl o své spisovatelské cestě.
Debutoval knihou Práskač, která se velmi
rychle stala bestsellerem a jde o první
díl ze série se svérázným detektivem
Antonem Brekke. Vydání 2. dílu
v českém jazyce – Pokoj stínů se chystá
již letos v dubnu.

DOBRO.DRUH
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Sabina Bubníková

F

Archiv

V knize Práskač se střídají dvě časové roviny – Amerika 60. let a současné Norsko. Proč jste pro příběh zvolil
právě tato místa?
Chtěl jsem napsat o italsko-americkém mafiánovi, který přijde do malého Norska a miniaturního městečka Fredrikstadu. Na současné mafii ale není nic přitažlivého. Nemá
„šarm“ ani „styl“, tak jak tomu bylo za její
zlaté éry. Vždycky jsem miloval mafiánské filmy, které se odehrávají v 50., 60. a 70.
letech. Je to doba, o níž jsem chtěl psát.

„nekázat“. Pokud jde o mafii: myslím, že
to téma je stále přitažlivé a má cenu se
k němu vracet. Ale – a to velké ale – nejde
o současnou mafii. V dnešní době je to je
o drogách. Nemá to styl ani šarm. Když jsem
byl mladší, mafie mě fascinovala, pořád to
tak je. Ta stará škola. Trilogii „Kmotr“ jsem
viděl nesčetněkrát a ještě ji nejspíš mnohokrát shlédnu. Tyhle staré filmy mafii ukazují
v romantickém světle a to podle mě přitahuje
obyčejné lidi. Proto jsou někteří z nás tak fascinovaní mezinárodními zločineckými bossy,
které vidíme v televizi.

„Nejdůležitější pro mě je
vypovědět dobrý příběh.“

Anton Brekke je postavou, která celou
sérii propojuje. Nejde však o typického klaďase – má rád ženy, je drzý a taky
tak trochu gambler. Co bylo inspirací pro
stvoření této postavy?
Vzpomínám si, jak jsem v jedné knihovně
mluvil o „Práskači“. Shromáždilo se tam
celkem dost lidí a knihovnice, která diskuzi
moderovala, řekla: „S Antonem Brekkem jste
stvořil postavu, která má nevymáchanou pusu.
Někdy dokonce překročí hranici a je hrubý
a nezdvořilý. Zakládá se na někom ve vašem

Výraznou roli v příběhu sehrává mafie.
Máte dojem, že je toto téma stále aktuální a čtenářsky atraktivní? Nebo stojí za
jeho zakomponováním do děje spíše snaha o osvětu společnosti?
Nikdy se nesnažím někoho poučovat. Nejdůležitější pro mě je vypovědět dobrý
příběh. Jistě: pokud se někdo chce při čtení
mých knih poučit – skvělé! Snažím se ale

životě? Nejsem si totiž jistá, jestli se mi takový
člověk zamlouvá.“
A já odpověděl: „Hehe… Nejspíš na mně.“
Ona: „Aha…“
Lidi: „Ha-ha-ha!“
Ona: „No… určitě je to milý chlapík.“
Já: „To si pište.“

Knihy Omega, cena: 349 Kč

1. DÍL
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„Máma si o mě vždycky dělala
starosti. Žádná práce. Žádné
vzdělání. Jenom jeden velkej
průser.“
Věřím, že Jørn Lier v sobě má pořádný kus
Williama Wistinga a Jo Nesbø zase Harryho
Holea. Ve mně se zase skrývá řádná dávka
Antona Brekkeho. Je to hlavní postava, která
dostává nejvíc prostoru, takže je přirozené,
že v sobě má značnou dávku autora.
Nebylo by jednodušší čtenářům
předložit sympatického a pokorného vyšetřovatele?
Určitě. A taky trochu nudné.
Vaše tvorba bývá mnohdy srovnávána s Joem Nesbøm. Co vy na tuto komparaci říkáte a je pro vás Jo Nesbø
jakýmsi vzorem?

Knihy Omega,
vychází: duben 2019

2. DÍL

Jo Nesbø je jedním z nejlepších krimi autorů
a já se od něj hodně naučil (a pořád učím),
tudíž jsem na to srovnání patřičně pyšný.
Moje nejoblíbenější kniha od Nesbøho je
SYN. Pokud jste ho nečetli – do toho. (Samozřejmě poté, co si přečtete „Práskače“
a pokračování!)
Práskač je váš debut. Byla cesta za vydáním knihy dlouhá a trnitá, nebo si vás
štěstí v tomto případě našlo samo?
Měl jsem kamaráda na Facebooku, o kterém
jsem věděl, že čte rukopisy pro jedno nakladatelství. Napsal jsem mu: „Ahoj! Právě dokončuju jednu detektivku. Mrknul by ses na ni?“
„Jasně, ale jestli už ji několikrát odmítli, nezajímá mě.“ Neodmítli, protože ji zatím nikdo
neviděl. Dokončil jsem ji a poslal mu ji. Za
nějaký čas mi přišel mail od Anne-Kristin Strømové (ženy, která je už téměř deset
let mojí editorkou). Psala, že se jí román
strašně líbil a ráda by se mnou podepsala
smlouvu. Ve smlouvě stálo, že první náklad
bude 3000 kopií. Podepsal jsem a odešel
domů s úsměvem od ucha k uchu. Potom
jsem nervózněl. Hlavou mi vířilo tisíc myšlenek. Byl jsem si jistý, že to bude velký propadák. Kniha se nikomu nebude líbit. Kritici ji
zabijí dřív, než se vůbec dostane do obchodů.
Zavolal jsem Anne-Kristin. Vzpomínám si,
že byla středa a bylo vážně pozdě. Dnes je
jednou z mých nejbližších přátel a volám jí
i na Štědrý den, pokud musím, ale tenkrát
jsem si ani nebyl jistý, jak se píše její jméno.
Bylo mi jedno, kolik je hodin. (Anton by
na to nedbal o nic víc, haha). Takže jsem jí
zavolal a řekl: „Asi to není dobrý nápad.“
„Co tím myslíš?“ zeptala se.
„Vydat tu knihu. 3000 kopií… to je spousta,
pokud to bude propadák. Jestli z té dohody
chcete vycouvat, je to v pohodě. Klidně vám
vrátím i zálohu.“
Na to odpověděla jen: „Klid. Bude to v pohodě.“
V roce 2010 jste se stal nejmladším držitelem Ceny knihkupců. Jde o čest
i velkou zodpovědnost. Jak jste to v té
době vnímal vy?
Můj vydavatel byl úplně bez sebe. Zavolal
mi a řekl: „Právě tě nominovali na Cenu Knihkupců! Gratuluju!“ Tou dobou jsem se v tom
světě pohyboval teprve pár měsíců. A abych
byl upřímný, nic jsem o něm nevěděl. O té
ceně jsem slyšel poprvé. Byl jsem jen chlapík,
co nemá absolutně žádné literární pozadí
nebo zkušenosti s psaním knih. Takže jsem

celkem pitomě odpověděl: „No, to je fajn.“
Později toho dne jsem zahlédl jména devíti
ostatních, které nominovali. Byli to slavní
lidé. Velikáni literatury. Pomyslel jsem si:
„Fajn, nikdy nevyhraju, ale je sranda, že mě
zmíní mezi všemi těmi hvězdami.“
O pár týdnů později mi volala jedna členka ze
Svazu Knihkupců. Chtěla mě pozvat do Osla
na 1. prosince. Odpověděl jsem zase pitomě:
„Jo, plánoval jsem, že se tam objevím.“ To jsem
řekl, protože jsem si myslel, že tam bude
všech deset nominovaných. Jako na Oscarech
a vítěze vyhlásí až na místě. Jaké překvapení
bylo, když se z telefonu ozvalo: „To je dobře.
Protože přebíráte cenu.“
„Ne, ne. Nominovali mě.“
„Hlasy jsou sečteny. Cena připadla vám. Gratuluju.“ Zavěsil jsem a zavolal mámě, která byla
tak šťastná, že se rozplakala (vždycky si o mě
dělala starosti. Žádná práce. Žádné vzdělání. Jenom velkej průser). Pořád jsem byl
úplně klidný. Teprve o týden později, když
mi ministr kultury předával cenu, mi došlo,
jak velká věc to je. Do dnešního dne jde o stěžejní bod mojí kariéry. Přes noc jsem se stal
slavným autorem a za to budu navěky vděčný.

„Až když mi ministr kultury
předával cenu, došlo mi, jak
velká věc to je.“
V České republice vychází na jaře druhý díl série s Antonem Brekkem. Na co
se čtenáři mohou těšit, změnil se nějak
náš hlavní hrdina?
Nezměnil se, ale jako osobnost rozhodně
vyrostl. V „Práskači“ je Anton Brekke detektivem s velkou pusou a ještě větším egem.
Hodně čtenářů mi říkalo: „Rád bych Antona
poznal trochu líp.“ Tak jsem jim vyhověl.
Jaké jsou vaše spisovatelské ambice do
budoucna? Zůstanete věrný krimi žánru?
Ano, Anton Brekke má ještě spoustu
případů k řešení.
Sever Evropy plodí samé výborné autory
detektivního žánru. Klademe si otázku,
jaké magické vlivy ve Skandinávii působí.
Dokážete to nějak vysvětlit?
Na to už se ptali lidí, kteří jsou mnohem chytřejší než já, a ještě jsem neviděl ani neslyšel
odpověď, u níž bych si pomyslel: „Aha, tak
proto.“ Vážně nevím.

WWW.KNIHYDOBROVSKY.CZ

V žánru krimi je mnoho různých detektivů. Skoro všichni mají problém nebo dva.
Často je to alkohol. Chtěl jsem vytvořit
něco nového, něco, co se v žánru neobjevuje. Detektiva se (skvělým!) smyslem pro
humor. Detektiva, který nechodí a nelituje
se. Samozřejmě ale nemohl být „šťastný“.
Musel mít nějaký problém. Tak jsem mu dal
takový, o němž jsem dokázal přesvědčivě
psát: hazard. Dnes jsem pokerový hráč, který
je v pohodě. 10-15 let zpátky to bylo jinak.
Takže vím, jaké to je, ztratit peníze, které si
nemůžete dovolit. Bolí to jak čert.

29

KNIŽNÍ PATRONI

NAŠI KNIŽNÍ PATRONI
Všichni ví, že dobrá kniha patří na dovolenou, do vlaku či autobusu, do nákupní tašky i každé tašky dárkové. Slavní
herci, zpěváci, modelky i moderátorky nejsou výjimkou. I oni každý měsíc dostávají od našich knihkupců tipy na čtení
pro sebe a pro děti, které pak můžete každý měsíc vídat na jejich instagramových profilech. Přečtěte si více o našich
knižních patronech, o jejich postoji ke knihám motivačním i dětským.
T

Andrea Kerestešová

@andrea_kerestesova_ruzickova
Filmovou a seriálovou herečku, fotografku a maminku malého Tobiáška, Andreu Kerestešovou sledují
na instagramu desítky tisíc fanoušků. Sdílí s nimi
nejen střípky ze zákulisí
natáčení, ale také ze svého osobního života. Tipy
na to, jak probouzet v dětech lásku k sobě samým,
k hudbě i ke knihám.

1) Jaká kniha Vás v poslední době nejvíce zaujala?
Momentálně žiju znovu dětský svět se svým synem.
Do nekonečna čteme například Gerdu, příběh velryby
od Adriána Macho. Také Svět ptáků s jejich zvuky.

3) Jakou knihu by si podle Vás měl přečíst každý
/ každé dítě? Proč?
Malýho prince. Protože je to něco jako Bible. Je to jedna z nejdůležitějších knih v mém životě. Je tam všechno. Život i smrt. Radost i smutek. Je plná snů i reality.
Je to prostě geniální dílo.

Nikola Razakowská

@maripracharova

@booklover.niky

Mariana Prachařová, herečka, zpěvačka a mimo jiné také influencerka. Své
fanoušky baví cestovatelskými střípky
na svém instagramu, mnozí ji znají především ze seriálů Comeback, Trapasy
či Horákovi. Také ona nám prozradila,
jaká byla její první kniha a která ji v poslední době skutečně oslovila.

Že mladí nečtou? Opak je pravdou!
Knižních profilů náctiletých knihomolů na instagramu stále přibývá, každopádně šestnáctileté Nikoly Razakowské, vystupující pod nickem
Booklover Niky, jste si dozajista všimli. Její profil je plný originálních koláží a obsáhlejší recenze pak zveřejňuje na svém blogu.

Tipy na knihy:
Mléko a med,
Květy slunce

1) Jaká kniha Vás v poslední době
nejvíce zaujala?
Asi Nyxia. Moc sci-fi nečtu, a proto jsem byla k Nyxii před čtením trochu skeptická, ale velmi mile
mě překvapila a jsem zvědavá na další díly. Také
mě zaujala kniha Květy slunce od autorky Rupi
Kaur, která napsala ještě Mléko a med, kterou právě čtu a zatím se mi moc líbí.

1) Jaká kniha Vás v poslední době
nejvíce zaujala?
Musím se přiznat, že času na čtení teď není moc,
ale alespoň před spaním se snažím něco málo přečíst, nejvíce čtu na dovolené. Poslední dobou mě
baví poezie, mám ráda básně a oslovila mne například autorka Rupi Kaur. Mám od ní už knihu
Mléko a med a teď i nově přeloženou sbírku Květy
slunce. Líbí se mi tyhle výstižné básně/citáty a ráda si je čas od času čtu.
2) Pamatujete si na úplně první knihu, kterou
jste přečetla sama?
Tak to byla podle mě kniha Děti z Bullerbynu.
Zrovna nedávno jsem na ní myslela a říkala si, že
bych si ji moc ráda přečetla znovu.
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Tipy na knihy:
Zvuky zvířat: Svět
ptáků, Malý princ

2) Pamatujete si na úplně první knihu, kterou
jste přečetla sama?
Myslím, že to bylo moje oblíbené dětské leporelo „Housátka v tričku“. Mám ji dodnes, mamka
mi ji uchovala.

Mariana Prachařová
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Kateřina Valterová

3) Jakou knihu by si podle Vás měl přečíst každý? Proč?
Malého prince nebo 1984 od Orwella. Já bych po
takové knize, jako je právě 1984 nikdy nesáhla,
ale povinná četba k maturitě mě donutila. A já byla úplně unešená. Je to kniha, která se dá krásně
vztáhnout na jakoukoliv dobu. Je děsivá, ale do
dnešního světa krásně přenesitelná. Zvlášť v době
sociálních sítí.

Tip na knihu:
Nyxia

2) Pamatujete si na úplně první knihu, kterou
jste přečetla sama?
Myslím si, že to bylo Povídání o pejskovi a kočičce.
V první třídě jsme dostali za úkol ji přečíst a napsat
zápis do čtenářského deníku, který mám dodneška
někde schovaný.
3) Jaká filmová adaptace knihy je podle Vás
ještě lepší než kniha samotná?
Tak tohle je velmi těžká otázka. Myslím, že jsem
ještě nenarazila na filmovou adaptaci, která by
se mi líbila více než kniha. Velmi často jsem z filmových adaptací zklamaná, nebo když se mi líbí,
tak stejně nepřekonají knihu. Mezi mé oblíbené
filmy, jejichž předlohou byla kniha, patří Harry
Potter 1– 7, Hunger Games, Já, Simon… Ale ani
u jednoho z těchto filmů však nemohu říct, že je
lepší než kniha.

Druhý díl
vyjde na
podzim 2019

KNIŽNÍ TRAILERY

I KNIHY SI ZASLOUŽÍ SVÉ

TRAILERY

„Dost bylo nadržování filmům! Žijeme ve 21. století, chceme
stejná práva!“ vzbouřily se jednoho dne knihy. „Ale notak, vždyť
filmy se po vás často jen opičí. Co se děje?“ zeptali jsme se překvapeně. „Trailery! Všude jsou samé trailery! Trailery v kinech,
trailery v televizi, trailery na YouTube! A na nás knihy si nikdo
nevzpomene. To snad nejsme tak důležité? Chceme také vlastní
upoutávky!“ povzdechla si smutně jedna z knih. No a co bychom to byli za čtenáře, kdybychom se jejich zoufalé volání nepokusili splnit, viďte? A tak vznikla myšlenka na knižní trailery.
T

Dagmar Topolová a Štěpán Zahálka

F

Kreatika

Spojili jsme se s naší kreativní
agenturou, jejíž název Kreatika
odpovídá schopnostem tvořit
neotřelé zázraky téměř na
počkání, a dali se společně do
díla. A jak vlastně takové video
upoutávky vznikají?

OD NÁPADU K NATÁČENÍ

Při tvorbě knižního traileru přichází na řadu
jako první četba samotné knihy. Pro lepší
představu o jednotlivých postavách, ději,
atmosféře apod. je nezbytné prostudovat
alespoň první třetinu. Poté už nic nebrání
napsání scénáře a jeho předání ke schválení.
Poté přichází na řadu nejkomplikovanější část – shánění herců, kostýmů, rekvizit a lokace, což často stojí ohromné úsilí.

Jakmile je vše zařízené, může se začít
natáčet. Když je tato práce hotová, přichází
na řadu postprodukce. To znamená vybrat ty
nejlepší záběry, sestříhat je, přidat barevné
korekce, zvolit hudbu a zvukové efekty tak,
aby vše podtrhlo atmosféru knihy. Někdy je
potřeba do natočených záběrů přidat i 3D/2D
efekty – například v teaseru na Duch domu
Ashburnů bylo nutné nahradit oční duhovku
za pouhé bělmo.

Fobos, cena: 349 Kč

Děsivá duchařina z domu opředeného tajemstvím a probouzejícím se zlem. Po jeho
přečtení se budete bát zhasnout světla –
prověřeno samotnými čtenáři!
Naskenuj mě chytrým telefonem
pro zhlédnutí videa!

NESNÁZE PŘI NATÁČENÍ

Štáb se často musí potýkat s nepříjemnými
situacemi. Například při natáčení traileru ke
knize Bez kůže bylo potřeba scénu zasypat
umělým sněhem. Ten však nedržel na kapotě
auta. Kreatika se ale nezalekla a místo něj
použila nastrouhaný kokos, což celou scénu
krásně provonělo.

DOBRO.DRUH

Fobos, cena: 399 Kč
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Historický román založený vás vezme na
krvavou vikingskou výpravu, která se vám
na dlouhou dobu vryje pod kůži.

Naskenuj mě chytrým telefonem
pro zhlédnutí videa!

KNIŽNÍ TRAILERY

Knihy Omega, cena: 249 Kč

Osm jemně propletených povídek, které
budete v ruce držet opakovaně. Témata jsou
velmi aktuální a v uspěchaném 21. století
stále důležitější. Autor se nevyhýbá peprným
výrazům, sexu či historickým křivdám.
Naskenuj mě chytrým telefonem
pro zhlédnutí videa!

Další specialitou při natáčení jsou thrillery.
V nich se často objevují těla obětí. Ač byste
to možná nečekali, hrát mrtvolu je těžká
dřina. Není příjemné v mrazivém počasí ležet
na mokrém břehu se zády politými umělou
krví, nechat se vláčet po zemi přes studenou
zem a kořeny stromů nebo třeba viset hodiny
v postroji pár metrů nad zemí.
Často jsou problém i lokace. Některé vypadají hezky na videu, ale realita se zásadně
liší. Například v traileru ke knize Vikingové:
Pomsta synů stojí v jedné scéně na hradbách
král. Natáčení ale ve skutečnosti probíhalo
u parkovacího domu v centru Hradce Králové
a vyžadovalo veliké úsilí. Jakmile se kamera
pohnula kousek do strany, v pozadí se rázem
objevily lampy, elektrické vedení, značky
apod. Krále tak bylo možné zabrat v podstatě
z jediného úhlu.
Ani natáčení se zvířaty není jednoduché.
Kůň z Bubnů podzimu se nechtěl asi hodinu
pohnout z místa, králíček z vánoční kampaně
byl naopak tak hyperaktivní, že nevydržel stát pár sekund na místě. Kapr v akváriu
ignoroval celou dobu kameru a věčně se
k ní otáčel zády.

Často také dochází k prekérním situacím.
„Jednou jsem šel tisknout fotky do Fotolabu. Jednalo se o kontroverzní snímky
pro trailer ke Sběrateli trofejí. Automat se
bohužel v průběhu tisku rozbil a já musel
zavolat obsluhu. Těžko se mi vysvětlovalo,
proč chci takový typ fotek na veřejnosti
vůbec tisknout,“ říká Štěpán Zahálka, Art
Director z Kreatiky.
Trailer ke knize Společnosti zase vyžadoval
natáčení v ohradníku se stádem krav. Záběr
se podařilo natočit těsně před tím, než se
stádo začalo nebezpečně přibližovat a celý

Knihy Omega, cena: 499 Kč

štáb raději odevzdaně vycouval. Ve stejném
traileru bylo potřeba, aby herečka olizovala
stěnu veřejných toalet, což se jí samozřejmě
nechtělo. Naštěstí pro ni Kreatika nechala
vyrobit kus stěny, který byl natřen kukuřičným těstem. Herečka tak mohla stěnu
s klidem olizovat, a ještě si podle jejích slov
docela pochutnat.

Už jste naše knižní trailery
viděli? Najdete je na YouTube
kanálu, Facebooku či Instagramu Knihy Dobrovský.

Knihy Omega, cena: 399 Kč

Čtvrtý díl populární série Cizinka plný
zvratů, překvapení a dobrodružství. Bubny
podzimu jsou důkazem, že má Diana
Gabaldon stále co nabídnout.

Další kniha od autorky Maminčina mazánka
je surovější, drsnější, propletenější a nechybí jí napětí s překvapivým koncem. Podle
vašich reakcí dokonce předčila první díl!

Naskenuj mě chytrým telefonem
pro zhlédnutí videa!

Naskenuj mě chytrým telefonem
pro zhlédnutí videa!

WWW.KNIHYDOBROVSKY.CZ

NEBEZPEČÍ A TRAPASY
ČÍHAJÍ NA KAŽDÉM ROHU
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Leze na vás jaro?
T

Lucie Černá

Odpusťte nám ten nadpis, ale nemohli jsme si nevšimnout, že na
ulicích v poslední době potkáváme stále více úsměvů. Se sluncem
v zádech a zářivějšími výrazy ve tváři se vše najednou zdá jednodušší,
přístupnější, hezčí. Jakmile je západ slunce v době, kdy malá hodinová
ručička již překročí sedmičku na ciferníku, zdá se, že je na všechno
více času. Na čtení, na lásku…

Jaro znamená nový začátek,
nová očekávání a naději.
Užívat si příchod jara je neuvěřitelné privilegium nás, kteří žijeme v mírném podnebném pásu.
Uvědomili jste si někdy, že ti, kteří žijí v tropech nebo na pólech tuto možnost nemají a jaro
pro ně znamená úplně něco jiného než pro nás? My totiž vnímáme mnohem víc než pouhou
změnu počasí. Jaro znamená nový začátek, nová očekávání a naději.

Za všechno může serotonin
Nemusí se stát nic přelomového. Zkrátka jen zasvítí slunce, lidé odhodí pár
vrstev oblečení a na scénu přichází prachobyčejná chemie. Najednou jde racionální uvažování stranou a my se začínáme chovat více podle svých instinktů.
Jistě jste si všimli, že počet iracionálních rozhodnutí se v této době zvyšuje,
a přestože v zimě by vám jeden přešlap dokázal navodit špatnou náladu na
několik dní, teď tomu tak není. Tělo dobře ví, co dělá. Serotonin, hormon,
který se v těle uvolňuje během pobytu na sluníčku nebo při fyzické aktivitě,
které je na jaře nesporně více než v zimě, nás má ve své moci.

DOBRO.DRUH

Pocity radosti přicházejí zdánlivě bezdůvodně a lidé mají větší chuť se družit,
smát se a společensky žít. Není tajemstvím, že hladina dalšího hormonu – oxytocinu, který uvolňuje v těle příjemné pocity, roste nejen v počátcích zamilovanosti, ale i během důvěrných rozhovorů, při dotycích nebo ve chvíli, kdy cítíme
sounáležitost s dalšími lidmi. Není debat o tom, že právě těmto situacím příznivější
počasí nahrává.
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Jaro je inspirací umělců a radostí
milovníků umění
Není to jen Máj od Máchy, nádherná lyricko-epická báseň, která nám v souvislosti s tímto
ročním obdobím vyvstane na mysli pravděpodobně jako první. Jsou to lidové písně, říkadla
a velikonoční koledy. Jsou to festivaly jako například Pražské jaro, knižní veletrhy, kde načerpáte inspiraci od současných autorů a samozřejmě literatura, jejímž hlavním motivem je láska.

MALÉ DOBRO.TÉMA: ROMANTICKÁ LITERATURA

Poezie, která
vyvolává emoce
napříč generacemi
Rupi Kaur už dávno není neznámé jméno ani
ve zdejších literárních vodách. Svou první
sbírku poezie s názvem Milk and Honey
vydala v roce 2014 a okamžitě se stala New
York Times bestsellerem. V roce 2017 se čeští
čtenáři mohli radovat nad českou verzí Mléko
a med, která tuto sbírku původní insta-poezie zpřístupnila i těm, kterým není angličtina blízká. Není divu, že krátké neveršované
skladby s impozantními jednoduchými ilustracemi na téma láska ve všech jejích podobách okouzlila i Českou republiku a stejně
jako v zahraničí, i zde se vyhoupla na přední
příčky nejprodávanějších knih.

V březnu 2019 vychází v českém jazyce
další sbírka této talentované básnířky, která
se nebojí kontroverze. V originále ji znáte
pod názvem the Sun and Her Flowers,
v češtině Květy slunce. Nabízí to, co na díle
Rupi Kaur tolik milujete, přesto je v něčem
jiná a mnohým čtenářům bližší, než byla
sbírka předchozí.

mezi
prózou,
která do svého
příběhu promítá
to, jak těžký život může
být, a přitom nevynechává
jeho krásy a rozmanitost. Jde zde
o dokonalou rovnováhu.

Beletrie, do
níž se zamilujete

Ladným krokem přeskočíme z reality všedního života do téměř pohádkového příběhu
s ještě kouzelnějším názvem. Beznadějné
romantičky a jarem popletené zamilované hlavinky mohou jásat, Zámek u řeky je
typickým ženským románem, ve kterém je
v hlavní roli láska.

Hana Repová napsala dojemný příběh, který
nazvala Bůh pláče potichu. Už jméno díla
napovídá, že próza, kterou tvoří „slovenská Radka Třeštíková“ je plná emocí a osloví
všechny citlivé duše, které ví, jaké nelehké
situace umí život přichystat.
Ústřední postavy tvoří čtveřice mladých
lidí, kteří se již v útlém věku museli potýkat
se životními zkouškami, které jim naprosto
změnily pohled na život. Ztráta partnera
i dítěte, zrada blízkého člověka, nestabilní
rodinná situace… Osud, který může potkat
každého z nás, a s jehož následky není lehké
se vypořádat. Naštěstí Annu, Everetta, Stellu
a Philipa pojí dlouhá léta přátelství, které, zdá
se, překoná vše. I jejich vztahy jsou ale narušeny starými křivdami a city, které překvapují je samotné.

Knihy Omega
Cena: 399 Kč
Chloé Duval, autorka knihy, psala už jako
malá holčička. Stránky svých sešitů plnila
příběhy rytířů, kteří zabíjeli děsivé draky,
aby zachránili princeznu v nouzi. Dnes
je z holčičky dospělá žena, ale ve
svých románech se stále snaží
objevit opojné kouzlo
pohádek svého dětství.

Knihy Omega
Cena: 349 Kč
Možná je to právě Rupi Kaur, která změnila
pohled na poezii i dospívajícím generacím. Její verše jsou jednoduché, přesto se
přímo dotýkají nelehkých témat a vzbuzují
emoce, které máme spojené nejen s krásným
obdobím zamilovanosti, ale i bolestí, která
mnohdy vztahy doprovází.

Knihy Omega
Cena: 349 Kč

Bůh pláče potichu však není jen
románem, který tematizuje bolest,
ale také příběhem lásky a hlubokého
přátelství. Některé pasáže vás rozněžní, jiné rozesmějí, další vás
dojmou a naladí na romantickou notu. Je jen málo
knih, které se věnují lásce
a nesklouzávají ke kýči
a klišé, avšak Bůh pláče
potichu je skvělým
kompromisem

WWW.KNIHYDOBROVSKY.CZ

Kontrast
Cena: 369 Kč
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Vyprávění nás zavede do
čarokrásné Francie, přímo do
zámku Château de la Mothe-Chandeniers (který skutečně existuje!). Seznámí nás
se dvěma ženami – Alexandrou a Gabrielle.
Obě žily v jiné době, ale obě se zapletly do
komplikovaných vztahů s tajemnými Francouzi. Pokud máte tedy v tomto období chuť
na hřejivý příběh na pozadí nádherných francouzských kulis, sáhněte po Zámku u řeky.

Z příběhu
hřejivých až po
ty žhavé
Každý jistě zná příběh Evžena Oněgina. Představte si jeho zápletku zasazenou do současné
doby a okořeněnou pořádnou dávkou erotiky.
I tak by se totiž dala popsat kniha Temnota
v něm. Ona ho chtěla, on ji ne. On ji chtěl,
ona jeho ne. Ale mezi těmito dramatickými
body si to spolu náramně užívali.
Začalo to nevinně, Rebecca, stydlivá majitelka knihkupectví si předsevzala, že se naučí
hrát na klavír. Její lekce u nadaného klavíristy
Nicholase se však velice rychle zvrhly v něco
nečekaného. Zdá se, že s tímto mužem se
Rebecca na klavír hrát nenaučí. Zato zažije
neskutečné vášnivé chvíle se svým lektorem. Problém vězí v tom, že Nicholas se
rozhodně nechce vázat a jeho preference
v intimních záležitostech jsou pro Rebeccu
dost neobvyklé.

Erotické romány buď milujete, nebo
odsuzujete. Patříte-li k první skupině,
Temnota v něm je výbornou volbou pro ty,
kterým se na jaře obzvláště zapalují lýtka.

Extra tip na závěr
Knihy Omega
Cena: 349 Kč

Jak na lásku
Nejen, že je na jaře láska všude kolem nás,
ale měla by být i v nás samotných. Ačkoliv
je sebeláska pojmem, který díky medializaci
už možná nechcete ani slyšet, pravdou je,
že právě u ní vše začíná. Bez radosti ze sebe
samých nebudete nikdy 100% spokojení.

DOBRO.DRUH

Už jste lásce podlehli? Pak tu máme extra tip
na závěr! V praktickém maličkém vydání do
kapsy vychází KámaSútra, která je přes svou
stručnost obohacena o pozice, které byste
v antické KámaSútře nenašli. Preference
v oblasti milování se od té doby totiž značně
proměnily a to, co dřív bylo tabu, dnes zbožňujeme. Obrázky a popisky jsou doplněny
citáty slavných.

Své o tom ví Barbara de Angelis, autorka
bestselleru Tajemství mužů, která by každá
žena měla znát. Ve své knize Volba lásky

Přestože to Rebeccu k Nicholasovi láká, on se
snaží od vztahů co nejvíce distancovat. A tak
spolu hrají hru na kočku a myš, avšak netrvá
dlouho a role se promění.
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napovídá, jak zlepšit vztahy s partnery, přáteli a jak mít rád sám sebe.
Barbara nekáže a netvrdí, že existuje jen jeden
způsob, dokonce zdůrazňuje, že jedna kniha
vám život nezmění. Začít musíte u sebe.

Knihy Omega
Cena: 169 Kč

Knihy Omega
Cena: 399 Kč

ČLÁNEK: MALÉ SLADKÉ LŽI

OPRAVDU CHCETE ZNÁT PRAVDU?
Fascinující debut přenese čtenáře do Londýna
do vyprávění mladé policistky, jež musí překonat temná tajemství pohřbená hluboko
v rodinné minulosti, aby mohla vyřešit
vraždu a také zmizení, které se odehrálo
před mnoha lety.
Cat Kinsellová bývala tatínkova holčička až
do dne, kdy svého otce přistihla, jak flirtuje se sedmnáctiletou Maryanne ze sousedství. Když pár dní nato Maryanne beze
stopy zmizí, Catin otec zapírá, že by ji
znal. Od té doby se Cat tím tajemstvím
užírá a jejich vztah tahle malá sladká lež
navždy poznamená…

Táta je lhář. Ale je taky vrah?
I lháři někdy říkají pravdu. Někdy…
O osmnáct let později se šestadvacetiletá
Cat Kinsellová z tlusté zvědavé holčičky stala
detektivem u londýnské Metropolitní policie,

přesto si nikdy nebyla schopná vyřešit temné
stíny z minulosti, které ji sžírají. Nejnovějším případem jejich týmu je zavražděná žena
Alice, která byla nalezena nedaleko hospody,
již provozuje její otec. Alice Lapaineová byla
žena v domácnosti, která málokdy opouštěla
vesnici, kde žila. Co tedy dělala v Londýně,
sama, v noci? A je možné, že spolu souvisí
tato vražda a ono záhadné zmizení Maryanne,
které se událo před osmnácti lety v Irsku?
Cat se navíc musí ptát i na jinou znepokojující otázku – může s tím mít její otec
něco společného?

Jde o vraždu.
Jde o lež, celou litanii lží, které řekl před osmnácti
lety o Maryanne Doyleové. A jde i o skutečnost, že
se její mrtvola objevila kousek od jeho vlastních
dveří. Ale svírá mě strach. Mnohem silnější, než
by kdy mohl být stisk, kterým mi sevřel čelist.

Strach, co by z něj mohlo vypadnout, kdybych
na něj dál tlačila. A strach, že jestli se mýlím,
navždy ho ztratím.
Malé sladké lži jsou neuvěřitelně propracovaným a dechberoucím thrillerem, který vás
během čtení překvapí hned několikrát a který
své napětí udrží až do poslední stránky.
I proto se stal v Británii bestsellerem, odnesl
si několik ocenění kritiků i čtenářů a zvítězil v literární soutěži Richard & Judy Search
for a Bestseller. Richard jeho umístění
komentoval výstižně:

Debuty obvykle takhle
skvělé nebývají, což vyvolává
otázku: Caz Frearová, kde jsi
sakra byla doteď?

WWW.KNIHYDOBROVSKY.CZ

Cosmopolis, cena: 399 Kč
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DESKOVÉ HRY

Jarní hraní

Vítejte u našeho pravidelného herního
okénka, ve kterém vám doporučíme ten
nejlepší deskovkový nářez a další společenské hry.
Dnes se podíváme na absolutní klasiky jako je
Carcassone, ale seznámíme vás také s méně známými počiny, jako je například Decrypto. A v neposlední řadě potěšíme i zaryté Potterheads
a fanoušky Hry o trůny. Až nebudete příště zase
vědět, co si zahrát, mrkněte na náš článek!
T

Dagmar Topolová

Munchkin
Už máte dost složitých her s komplikovanými postavami? Pak
vás Munchkin mile překvapí. Jedná se totiž o parodii přesně
na tento typ zábavy. Není divu, že se po celém světě těší velké
oblibě. A co vás v této hře čeká? Například lítý boj s draky pomocí
gumové kačenky, obírání spoluhráčů o jejich předměty, a především vtipné texty a krásné animace. A co je nejdůležitější?
Nemusíte se učit složitá pravidla, která často působí spíše jako
test inteligence.
Základní hra Munchkin má několik herních rozšíření, která
u nás samozřejmě můžete zakoupit. Vyzkoušejte Zombíky, Ujeté
jeskyně, Kněžské poklesky nebo třeba Půlkoně.
3–6 hráčů

10

let

90 minut

Winning Moves
999 Kč

Monopoly Hra o trůny
Myslíte si, že právoplatným dědicem Železného trůnu je Jon Snow?
Nenechte se mýlit. Tahle hra vám dá jedinou šanci se ho zmocnit.
Dobývejte města a pevnosti Západozemí, procházejte se známými
místy z televizní série, tedy Castle Black, Winterfell či King’s Landing.
Cesta na vrchol sice nebude procházkou růžovou zahradou, ale rozhodně se u ní pobavíte i pocítíte zdravé napětí.
Stejně jako v základní hře Monopoly bude vaším úkolem nakupovat,
měnit a prodávat. Pravidla jsou v podstatě stejná, pouze se díky hře
pomyslně ocitnete ve světě Hry o trůny.
2–6 hráčů

8

let

60 minut

Decrypto
Pokud hledáte nějakou tu herní zábavičku na párty, zkuste sáhnout po
hře Decrypto. Je jednoduchá, zábavná, rychle připravená a po celou
dobu jsou do ní zapojeni úplně všichni hráči. Jak už název lehce napovídá, vaším úkolem bude uhodnout zašifrovaný kód, který vysílá druhý
tým rychleji, než se to povede soupeři.
A jak se Decrypto hraje? Před každou skupinku hráčů se postaví stojánek se čtyřmi obrazovkami. Na nich se objeví klíčová slova přiřazená
k číslům 1 až 4. Hráč, kterého tým určí jako tzv. „kódovače“, obdrží
kartu s kódem, ke které musí vymyslet nápovědu, která bude souviset
se slovy na obrazovkách jeho týmu.
4–8 hráčů

Scorpion Masqué
599 Kč

12

let
15–45 minut

ADC Blackfire
399 Kč,
(cena základní hry)

DOBRO.DRUH

Escape 2
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Escape 2 je žhavou novinkou mezi únikovými hrami. Obsahuje 4 napínavé scénáře
(Tajný agent, Vesmírná stanice, Záhadná vražda, Dentista), přičemž se každý skládá
ze 3 částí. V každé z nich musíte najít správnou kombinaci 4 klíčů z 16 možných.
A stopy, které budete nacházet, vám mohou pomoci k rozluštění záhady, nebo vám
naopak pěkně zamotat hlavu…
Hra začíná otevřením obálky. Objevíte v ní různé druhy šifer, které je nutné rozluštit pro odhalení správné kombinace klíčů. Ale pozor! Máte jen 60 minut k nalezení
správné kombinace klíčů! Proto je naprosto nezbytná spolupráce všech členů týmu.
3–5 hráčů

15

let

60 minut

ADC Blackfire
999 Kč

U mnoha her nabízíme také
varianty v anglickém jazyce

DESKOVÉ HRY

Carcassonne
Carcassonne bez pochyby patří k celosvětově nejoblíbenějším stolním hrám. Od jejího uvedení na trh v roce
2001 se prodalo přes milion kusů. Není divu, že vzniklo spoustu rozšíření, na které si jen vzpomenete. Existuje Carcassonne Hostinec a katedrály, Kupci a stavitelé, Princezna a drak, Věž či Opatství a starosta. Je jich ale
mnohem, mnohem více. Najdete mezi nimi dokonce i verzi Star Wars. Opět jsou k dostání na našich vybraných
prodejnách i na e-shopu.
A jak se Carcassonne hraje? Hráči jeden po druhém vynášejí karty s motivem krajiny. Vznikají tak cesty, města,
kláštery a louky, na které umístí své figurky, aby nasbírali body. Ty se započítávají jak v průběhu
hry, tak na jejím konci. Proto je vítěz určen až po finálním sčítání.
2–5 hráčů

7

let

Mindok
599 Kč
(cena základní hry)

30 minut

Desítka
Jedna z nejpopulárnějších deskových her současnosti. Nažhavte mozkové
závity a připravte se na pořádnou vědomostní hru. Ke každému tématu patří 10
otázek a 10 různých odpovědí. Každý hráč má šanci odpovídat v každém okruhu
otázek, což hru proměňuje v napínavou záležitost. V případě, že je vaše odpověď
správná, získáte jeden z žetonů odpovědí jako bod. Jakmile jste znovu na tahu,
můžete se snažit najít další správnou odpověď. V ten okamžik se ale vystavujete
riziku, že dříve získané body v tomto okruhu ztratíte. Troufnete si riskovat, nebo
budete raději hrát na jistotu?
2–8 hráčů

Mindok
599 Kč

10

let
20 minut

Cluedo: Harry Potter
„Je to Leviosa. Ne Leviosááá.“ Taky milujete svět
Harryho Pottera? Navíc vás baví deskové hry? Pak
pro vás máme 3 slova: Cluedo Harry Potter. Tahle
skvělá deskovka, ve které se vžijete do role hlavních
hrdinů je konečně k dostání také v českém jazyce!
Vyberte si Harryho, Rona, Hermionu, Ginnu nebo
třeba Nevilla a s jeho pomocí se dopátrejte pachatele, který drze unesl jednoho ze studentů Bradavic. Najděte kouzlo či předmět, jež únosce
použil, a také místo činu. Příběh navíc vychází ze
situací, které se objevily v posledních dvou filmech
o Harrym Potterovi.
2–4 hráčů

Century I. a Century II.
Pokud jste umělecká duše, vaše estetické cítění potěší hry Century I. – Cesta
koření a také Century II. – Zázraky východu. Ilustrace jsou totiž dílem mezinárodně uznávané výtvarnice Fernandy Suárez.

8

let

30 minut

Winning Moves
899 Kč

2–4 hráčů

8

let

30 minut

Piatnik
999 Kč

Piatnik
899 Kč

Hry jsou k dostání ve
vybraných prodejnách
a také na našem e-shopu
www.knihydobrovsky.cz

WWW.KNIHYDOBROVSKY.CZ

Obě hry jsou jednodušší a dají se vzájemně kombinovat. Hráči pomocí akčních
karet sbírají předměty, které poté prodávají kupcům. Hra trvá tak dlouho, dokud
některý z hráčů nenasbírá 5 karet kupců. Jakmile dojde k této události, dohraje se
kolo a všichni zúčastnění si spočítají body. Hráč s nejvyšším počtem bodů vítězí.
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NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ
CODE 93
Olivier Norek

První případ kapitána Victora Costy!

KRVAVÝ
THRILLER
Z PAŘÍŽSKÉ
PERIFERIE

Dvoumetrový černošský překupník ožije
na pitevním stole, mobilní telefon zvoní
v těle uhořelého mrtvého feťáka a anonymní dopisy se vracejí k nevyřešeným případům vražd…
Cynický kapitán Victor Costa cítí, že vyšetřování
tentokrát překročí běžnou rutinu departementu
93. Debutový thriller napsaný skutečným pařížským kriminalistou šokuje svou autentičností.
Cena: 299 Kč

PENÍZE A ZDRAVÝ
SELSKÝ ROZUM
Dan Ariely

Jak se vyhnout chybám při rozhodování ve finančních záležitostech a jak utrácet peníze rozumnějším způsobem.

DOBRO.DRUH

Co nás ovlivňuje při dělání zásadních nákupních
rozhodnutí?
Proč při jakémkoliv placení tak strašlivě trpíme?
Proč je tak jednoduché na dovolené zaplatit za
totožný produkt několikanásobné částky, než které bychom za něj byli ochotni dát doma?
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Behaviorální ekonom Dan Ariely se při vzniku knihy
Peníze a zdravý selský rozum spojil se spisovatelem
Jeffem Kreislerem, aby společně zpochybnili naše
základní představy týkající se ošidných vztahů mezi
lidským mozkem a penězi. Ve své knize s humorem
boří mnohé všeobecně rozšířené názory z oblasti nakládání s penězi a ukazují nám, jak překonat instinkty,
které nás strhávají špatným směrem při rozhodování
ve finančních záležitostech.
Cena: 369 Kč

OD AUTORA
CELOSVĚTOVÉHO
BESTSELLERU
JAK DRAHÉ JE
ZDARMA?

PŘEDSTAVENÍ NOVÝCH PRODEJEN

Najdete nás v 1. patře!

T

Lucie Černá

F

Kateřina Svobodová

KNIHKUPECTVÍ S DLOUHOLETOU
TRADICÍ OBLÉKLO NOVÝ KABÁT

Ze suterénu jsme se přestěhovali do 1. patra vedle Datartu.
Ze suterénu obchodního centra jsme se tedy
na začátku března přestěhovali do malebnějších a klidnějších prostor 1. patra. Najdete
nás vedle Datartu. Prodejnu jsme pro vás
zrekonstruovali, zmodernizovali a lépe
uspořádali. Každý knihomol bude nadšený
z místa, které voní nejen novými knihami,
ale i novým nábytkem a dalším, pro knihkupectví nezbytným, vybavením. To nejlepší

jsme samozřejmě zachovali – tisíce skvělých
knížek, literární novinky i bestsellery a tým
šikovných knihkupců.
Mezi Pankrácí, centrem a periférií města
korzují tramvaje, autobusy a metro téměř
neustále. Jste z Prahy a ptáte se, proč na
Pankrác? Kromě tisícovek knih všech žánrů
je právě tady nejširší nabídka neknižního sortimentu ze všech našich knihkupectví. Na
jednom místě kromě knížek seženete školní
a papírenské potřeby, designové doplňky do
bytu, vychytávky pro správné knihomoly jako
lampičky na čtení, stylové záložky do knih
a mnoho dalších věcí.

Sami knihkupci nám pomáhali
se stěhováním!
Navíc zde najdete tým zkušených a sympatických lidí, kteří u nás pracují dlouhá
léta, takže s knihkupectvím doslova vyrostli
a přání zákazníků zvládají levou zadní.
Dokonce samotné stěhování prodejny stálo
celé na jejich bedrech! Po poslední směně
v původním knihkupectví se všichni sešli
a pustili se do práce. Vzhledem k tomu, že
Arkády v prvním patře byly největším jednopodlažním knihkupectvím v České republice, rozhodně nebylo možné vše přestěhovat
za týden. Náš tým ale odvedl obrovský kus
práce a za necelý měsíc jste již mohli navštívit prodejnu novou.

Máme zde jednu z nejširších
nabídek neknižního sortimentu
ze všech našich knihkupectví.

Zajímá vás, jak takový proces vypadá? Více
vám o tom v rozhovoru na straně 27 povypráví vedoucí samotného knihkupectví Martin
Mravec, kterého můžete znát nejen z návštěv
naší pankrácké prodejny, ale také z knižních pořadů. Dosud jste neviděli To nejlepší
z fantasy s Martinem nebo STRIP? Dožeňte
to na našem youtube kanálu nebo naší facebookové stránce.

Otevřeli jsme pro vás
také novou prodejnu
v Karlových Varech!
Najdete nás
v OC Fontána.

WWW.KNIHYDOBROVSKY.CZ

Naše knihkupectví v Obchodním centru
Arkády Pankrác v Praze jste si oblíbili především díky jeho rozloze, výborným knihkupcům a dostupnosti nejen autem, ale
i městskou hromadnou dopravou. Nyní
vám můžeme představit pankráckou prodejnu ve zbrusu novém kabátu. Ono oblíbené knihkupectví jsme zde totiž otevřeli
téměř před deseti lety! Jistě souhlasíte, že si
změnu zasloužilo.
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EXKLUZIVNÍ ROZHOVOR

„Skutečným klíčem k úspěchu je
vyváženost mezi prací a časem
stráveným mimo kancelář.“
SIR RICHARD BRANSON
Sir Richard Branson, zakladatel holdingové společnosti Virgin Group,
je britský podnikatel a miliardář. Značka Virgin zahrnuje více než 400
společností jejichž hlavní byznys se dotýká cestování, telekomunikace
nebo například i zdravotnictví. Přinášíme vám exkluzivní rozhovor,
v rámci kterého jsme siru Richardu Bransonovi položili otázky týkající
se jeho osobního života i kariéry.

DOBRO.DRUH

Ve dvaceti letech jste založil značku Virgin. Podle čeho vznikl tento název?
Když jsme v sedmdesátých letech diskutovali
o tom, jak nazvat naši hudební společnost,
byli jsme jen partička vtipkujících teenagerů.
Velkým favoritem mezi názvy bylo jméno
Slipped Disc Records (slovní hříčka odkazující na vyhřezlou plotýnku a zároveň hudební
disk, pozn. překladatelky). Nezní to špatně
a pro novou, přidrzlou hudební značku to byl
dobrý název, jenže by bylo obtížné aplikovat ho i na jiná odvětví. Dovedete si představit třeba leteckou linku Slipped Disc
Airlines? Jméno Virgin (panna, panenský,
pozn. překladatelky) původně vzniklo tak,
že někdo poznamenal, že jsme v podnikání
úplní panici. Značka se posléze rozrostla na
stovku společností v nejrůznějších odvětví
a svět, ani my, jsme se za jejím vznikem
jedinkrát neohlédli.
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Jaký je život na soukromém ostrově? Co
Vás vedlo k tomu uchýlit se zrovna na tak
„odříznuté“ místo?
Necker Island je jedním z nejkrásnějších míst
na světě, což je také důvod, proč jsme se tam
s manželkou Joan přestěhovali nastálo. Už
mnoho let ho považujeme za svůj domov.
Oběma nám dává možnost prožít pár dalších
produktivních desetiletí a zároveň pečovat
o své zdraví. Pokud chcete zůstat aktivní,

neexistuje lepší místo: můžu tu plavat, hrát
tenis a věnovat se kitesurfingu.
Jak se vypořádáváte se stresem? Máte
vlastní osvědčenou metodu, která Vám
pomáhá zachovat chladnou hlavu?
Každý podléhá stresu a já nejsem žádná
výjimka. Proto si myslím, že je důležité
střídat období, kdy jednáte pod velkým
tlakem, s dostatečným množstvím času na
odpočinek, rozjímání a zotavení. Kdybych
to nedělal, nedokázal bych vypnout a získat
nadhled. Proto je vyváženost mezi prací
a časem stráveným mimo kancelář skutečným klíčem k úspěchu.
Jaký je běžný den miliardáře? Existuje
pro Vás nějaký zaběhnutý režim, anebo
je každý den úplně jiný?
Rád vstávám brzy, obvykle kolem páté hodiny
ranní. Vstanu a jdu sportovat – může to být
cokoliv od tenisu po kitesurfing. Potom si
dám snídani a trávím čas s rodinou. Sport
a rodina mě mimořádně dobře naladí na
budoucí pracovní den. Důvod, proč rád
vstávám tak brzy, je ten, že se stihnu probrat

Vyváženost mezi prací a časem
stráveným mimo kancelář je
skutečným klíčem k úspěchu.

Knihy Omega, cena: 599 Kč

Před padesáti lety začal sir
Richard Branson podnikat.
Ve své nové autobiografii
sdílí zakladatel firmy Virgin
své osobní, intimní myšlenky a zkušenosti, které za
padesát let podnikání nabyl.

s firmou Under Armour, která nám navrhne
skafandry pro SpaceShipTwo. Under Armour
zároveň pro klienty Virgin Galactic vyvine
tréninkové a fitness programy.
Za svůj život jste dosáhl nevídaných
úspěchů. Co je vaším hnacím motorem, abyste ve svém usilovném počínání i nadále pokračoval a „neusnul na vavřínech“?
V tuhle chvíli nemám ani v nejmenším chuť
zpomalit; pořád je tolik věcí, kterých bych
chtěl dosáhnout, ať už jde o práci na nejnovějších neziskových iniciativách Virgin Unite,
účast na prvním komerčním letu do vesmíru
nebo hledání řešení rozličných problémů
s některými z nejvlivnějších světových myslitelů. Pohání mě potřeba pozitivním způsobem změnit svět.

emaily dřív, než je většina světa na síti.
Protože žiju na Britských Panenských ostrovech, jsem rád brzy online, abych byl
dostupný a k dispozici našim kancelářím
v jiných časových zónách. Ať už jsem kdekoliv, vždycky mám u sebe notebook, takže
si můžu okamžitě zapsat nápady, které mě
napadnou. Mé dny končí rodinnou večeří
a zhasínám mezi desátou a jedenáctou,
abych se prospal alespoň 6 nebo 7 hodin,
než to druhý den všechno (byť s malou
obměnou) začne nanovo.
Váš příběh je velkou motivací a Vy
sám jste vzorem pro spoustu lidí. Kdo
však inspiruje Vás?
Mou největší inspirací, nejpovzbudivější
šampionkou a parťačkou do diskuze je moje
matka Eve. Kromě toho, že mi pomohla na
mé cestě k úspěchu, je sama velmi úspěšnou podnikatelkou – průkopnicí. Vždycky
mě učila, ať nikdy ničeho nelituji a neohlížím se za sebe, ale vždycky hned začnu pracovat na něčem novém. Myslím, že schopnost inspirovat druhé by nakonec měla
být cílem nás všech. Nic není tak uspokojující, jako když můžete povzbudit své
přátele, rodinu nebo následovníky v tom, aby
dosáhli úžasných věcí.
Razíte heslo „Sky is the limit“. Zdá se
ale, že Vaše hranice neexistují, dokon-

Archiv autora

ce plánujete komerční lety do vesmíru. Je nějaká oblast, kam vaše pole působení prozatím nesahá, ale brzy byste
to chtěl změnit?
Vždycky rád nabízím novátorská řešení,
i když to znamená proniknut do nových průmyslů a odvětví. Jsem hluboce oddaný iniciativám, která si berou na mušku globální
problémy od změny klimatu po neúspěšnou
válku proti drogám. Svůj život žiju od jedné
výzvy k druhé, ať už to znamená obletět svět
v balonu nebo posunout hranice k zavedení komerčních letů do vesmíru. Vždycky
hledám nové výzvy.
Rezervaci na turistický let do vesmíru s vaší společností Virgin Galactic učinilo přes 600 potenciálních cestujících. Ještě před Vánoci 2018 váš tým
uskutečnil úspěšný testovací let. Jak
projekt pokračuje?
V prosinci Virgin Galactic vyslali do vesmíru
první komerční loď s posádkou. Když jsem
stál u letecké čáry a spolu s úžasnými týmy
Virgin Galactic a The Spaceship Company
sledoval, jak odlétá, byl to jeden z nejpyšnějších okamžiků mého života. Minulý měsíc
(22. února) podnikla naše překrásná loď
VSS Unity svůj druhý vesmírný let – čím dál
více a rychleji se blížíme snu vycvičit tisíce
soukromých astronautů ze všech koutů
světa. Nedávno jsme oznámili partnerství

Vaše rodina musí občas šílet strachy. Jak se s takovými situacemi
dokáže vypořádat?
Bez své rodiny bych nikdy nebyl tam, kde
jsem dnes. Moje rodina ví, že rád překračuju hranice, a jak toho lépe dosáhnout, než
se vydat na vzrušující cesty, které skutečně
ozkouší vaše schopnosti? Mou dobrodružnou náturu má z velké části na svědomí moje
matka – vždycky vnímala každý den jako
novou šanci dosáhnout něčeho neobvyklého
a vzrušujícího. Mé děti rovněž přijaly tento
způsob myšlení a konání a já měl to štěstí, že
mi při mnohých z mých nejděsivějších dobrodružstvích stály po boku. Když vedle sebe
máte své milované, skutečně věřím, že lze
dosáhnout úplně čehokoliv.

Celý rozhovor najdete
na našem dobrém blogu
www.knihydobrovsky.cz/blog
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Rád se vrháte do nebezpečí – skočil jste
do ledové vody v Antarktidě, koupal se
se žraloky, podstoupil náročný let v odstředivém simulátoru, rotoval s letounem Spitfire, a dokonce jste málem přišel
o život po nehodě na kole. Máte vůbec
nějaké hranice?
Šestasedmdesátkrát jsem se ocitl blízko
smrti – můj život byl vždycky o výzvách.
Jen pokud se vybičujete k maximálnímu
výkonu, zjistíte, čeho jste doopravdy schopní.
Pocitu úspěchu poté, co jste se střetli se
svými strachy tváří v tvář, se nevyrovná
žádná jiná emoce, kterou můžete zakusit.
Neměli bychom se bát nebezpečí – je to
palivo, s jehož pomocí dokážeme pokračovat až k úspěchu.
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DOBRO.MĚR

DOBRO.MĚR
Jarní dobro.měr vám doporučí knihy, které by neměly uniknout vaší pozornosti. Naši redaktoři
vybrali knihy, které je v poslední době nejvíce oslovily a přiřadili jim hodnocení v procentech.
Pojďte se s námi podívat, jaké tituly si pro dobro.měr zvolili!

SMRTÍCÍ TAJNOSTI
ROBERT BRYNDZA
V nejnovější knize ze série s vyšetřovatelkou Erikou Fosterovou Robert Bryndza
opět dokazuje, že s každým dílem dokáže
vymyslet novou, originální zápletku. Tentokrát ukáže, co se stane, když skrýváte
SMRTÍCÍ TAJNOSTI.
I v šestém díle série se vrátíme do jižního Londýna
na stanici Lewisham Row. Jsou Vánoce, svátky
klidu a pokoje. I když – jak pro koho…

Cosmopolis, cena: 399 Kč

Na Boží hod v mrazivém ránu nalezne po probuzení matka svou dceru v kaluži krve zmrzlou na
malé předzahrádce. Kdo mohl provést takovou
věc – zavraždit dívku na prahu jejího vlastního
domu, ještě k tomu během vánočních svátků?
Po posledním, velmi bolestném případu se detektiv šéfinspektor Erika Fosterová cítí zranitelná, ale
nakonec se rozhodne, že se ujme i tohoto vyšetřování. Jakmile začne se svým týmem na vraždě
krásné tanečnice burlesky pracovat, najdou sou-

90 %

PATRIOTI

Radmila Hušková

DOBRO.DRUH

PASCAL ENGMAN

96 %
Markéta Princová

vislosti s útoky ve stejné, dosud poklidné čtvrti
Londýna. Všechny spojuje jeden detail – oběti
byly napadeny černě oblečenou postavou s nasazenou plynovou maskou. Jen toto napadení však
skončilo smrtí…

Kdo Marissu zavraždil a proč?
Kdo skrývá smrtící tajnosti?
Detektivní sérii s odvážnou a tvrdohlavou vyšetřovatelkou Erikou Fosterovou od britského autora
Roberta Bryndzy si oblíbily již miliony čtenářů po
celém světě. Přidejte se k nim i vy a pátrejte po
vrahovi, který nechává své oběti v londýnských
vodních plochách v knize Dívka v ledu nebo „loví“
zdánlivě bez souvislostí vážené muže v Nočním
lovu. Přečtěte si také, do jak Temných hlubin se
bude muset Erika Fosterová ponořit, aby vyšetřila šestadvacet let starý případ, nebo spolu s ní
Do posledního dechu pátrejte, kdo si své oběti
vytipovává na sociálních sítích. V pátém díle pak
Chladnokrevně sledujte, jak spolu souvisí nálezy
mrtvých těl v kufrech.

ODKAZ STIEGA
LARSSONA

V redakcích švédských novin panuje strach.
Výhrůžky představitelům „prolhaného tisku“
jsou na denním pořádku a populistická propaganda atmosféru v zemi značně přiostřuje.
Po vraždě mladé novinářky, která bojovala za
svobodu slova, se nejhorší hrozby stávají realitou. Jen mladičkou žurnalistku Madeleine
Wintherovou jako by děsivé události neděsily.
Dál chladnokrevně plánuje svůj kariérní postup.
I ona však bude muset pohlédnout pravdě do
tváře, protože u jediné oběti nezůstane.

JAN STOCKLASSA

Vendeta, cena: 399 Kč

Kontrast, cena: 399 Kč

Deset let po smrti Stiega Larssona, autora slavné
severské krimi série Milénium, se poprvé otevřel
jeho osobní archiv, do té doby po mnoho let zapomenutý. Poté, co do něj získal přístup, objevil
novinář Jan Stocklassa dvacet kartonových krabic
s dokumenty vztahujícími se k neznámu projektu, jemuž se Larsson věnoval – šlo o důkladný
výzkum a vyšetřování atentátu na známého švédského premiéra Olofa Palmeho.
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BEZE SVĚDKŮ
LISA JEWELL
Patnáctiletá Ellie byla zlaté dítě. Všemi
milovaná, obdivovaná. Jen pár dní
zbývalo do začátku letních prázdnin.
A najednou byla pryč. Zmizela.

JAK SE STÁT
DIKTÁTOREM

Po deseti letech policie objeví její ostatky
a Elliina matka Laurel se s její smrtí pomalu
smiřuje. Seznámení se šarmantním Floydem
a zejména s jeho dcerou Poppy však otevírá
hluboké rány a Laurel začne pátrat po
odpovědích, kam Ellie opravdu zmizela.
Opravdu utekla z domova? Kdo je vlastně
Floyd? A proč jeho dcera tak moc připomíná
zmizelou Ellie?

89 %

Cosmopolis, cena: 339 Kč

MIKAL HEM

Petra Soukupová

Tento praktický průvodce na příkladu těch
nejúspěšnějších lídrů a režimů v branži
typu Kim Čong-ila, Roberta Mugabeho,
Muammara Kaddáfího, Nicolae Ceausesca,
Francoise „Taťky doktora“ Duvaliera a mnoha
dalších nabízí deset lekcí na téma, jak se stát
a chovat se jako diktátor – a to od zmanipulování voleb přes vytváření kultu osobnosti až
po tipy v oblasti diktátorské módy.

CO KDYŽ
84 %
ZEMŘU,
NEŽ SE PROBUDÍM

Adéla Jarolímová

EMILY KOCH

Knihy Omega, cena: 249 Kč

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, on 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.

95 %
Petra Soukupová

Vendeta, cena: 369 Kč

PRASOPOLIS

98 %
Vojtěch Záleský

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, cena: 299 Kč

82 %
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MARTIN KLUSOŇ
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BAVTE SE
ZVÍŘECÍ SPOJOVAČKA
Přiřaď živočichy k popisku.

3

Neradi loví lidi, ale
občas omylem zakousnou nějakého
plavce

a)

1
Mají neustálou
po
třebu jíst, do káž
spát pouze čty ou
ři
diny v kuse, p hoak se
opět vzbudí a
mus
hledat další p í
otravu

2

5

f)

d)

6
4

ládá
Ve svém hrbu si uk lo jej
zásoby tuku, jeho těu, a tak
umí rozložit na vod hé
dokáže přežít i dlou
cesty napříč pouští

b)

Během zimního
spánku ztrácejí
až třetinu váhy

Ve svém chobotu mají více
než 100 000
různých svalů

Tento jasně zbarvený
živočich žije mezi chapadly sasanky – žhavého mořského živočicha, který vzhledem
připomíná květinu

DOBRO.DRUH

e)
S DĚTMI SOUTĚŽÍME O DVĚ
VELKOFORMÁTOVÉ PUBLIKACE
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c)

Správné odpovědi nám pošlete do 31. května
na adresu: souteze@knihydobrovsky.cz.
Do předmětu napište Soutěž Dobrodruh.

DOBRO.ZÁBAVA

MÁJOVÁ DOPLŇOVAČKA
Odhal chybějící slova.

Máj

1) BOL
2) BŘEH
3) HLADKÉ

Karel Hynek Mácha

Byl pozdní __ – první __,
večerní máj, byl __ čas.
__ zval, ku lásce hlas,
kde borový zaváněl __.
O lásce __ tichý mech,
květoucí strom lhal lásky __,
svou lásku __ růži pěl,
__ jevil vonný vzdech.
Jezero __ v křovích stinných
zvučelo temně tajný __,
__ je objímal kol a kol;
a slunce jasná __ jiných
bloudila __ pásky,
planoucí tam co slzy __.

4) HRDLIČČIN
5) HÁJ
6) VEČER
7) MÁJ
8) LÁSKY (2x)
9) SLAVÍK
10) BLANKYTNÝMI
11) RŮŽINU
12) SVĚTŮ
13) ŽEL
14) ŠEPTAL

S DOSPĚLÝMI
SOUTĚŽÍME O KNIHY:
SUPER SNÍDANĚ
A SALÁTOVÉ VARIACE

1

JAN NERUDA

a) Krysař

2

JAROSLAV SEIFERT

b) Čert a Káča

3

BOŽENA NĚMCOVÁ

c) Host do domu

4

KAREL ČAPEK

d) Král Lávra

5

MILAN KUNDERA

e) Směšné lásky

6

BOHUMIL HRABAL

f) Ze života hmyzu

7

KAREL HAVLÍČEK BOROVSKÝ

g) Moc bezmocných

8

VIKTOR DYK

h) Býti básníkem

9

JIŘÍ WOLKER

i) Slavnosti sněženek

VÁCLAV HAVEL

j) Písně kosmické

10

WWW.KNIHYDOBROVSKY.CZ

SPOJOVAČKA
Přiřaď české autory k jejich dílu.
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DOBROVSKÝ DÁREK

'
'
DARKY Z LASKY

Tak jako každý rok v tomto jarním čase se nám blíží dva důležité sváteční dny – Den matek
a Mezinárodní den dětí. Připočítejme k tomu fakt, že květen máme spojený s měsícem lásky a to
znamená jediné – inspirace na krásné dárky pro každého se bude jistě hodit! Vybrali jsme pro
vás zajímavé produkty, které jistě osloví celou řadu z vás.
NÉ
VHOD I
ĚT
PRO D T
E
OD 3 L

PLYŠOVÁ ZVÍŘÁTKA BEANIE BOOS FLIPPABLES

RAZÍTKA: KONĚ + STATEK

Kolekce plyšových zvířátek, vyznačujících se velkýma očima,
jejichž hloubku podtrhuje růžová třpytivá duhovka. Plyšáčci
jsou příjemní na dotek a vybízejí děťátka k pomazlení. Rozvíjejí
tak v dětech city.

Razítkovací set v plastové dóze – 15 ks, koně + statek,
výška motivu 1,5 × 1,5 cm.
Kanorg, cena: 99 Kč

Meteor CEE, cena: dle zvolené varianty

INTELIGENTNÍ MODELOVACÍ
HMOTA: MAGNETICKÁ

OMALOVÁNKY: JARNÍ MOTIVY

Inteligentní plastelína s unikátními
vlastnostmi vhodná k uvolnění napětí
nebo jako bláznivá hračka do kanceláře
i domácnosti. Tato je navíc magnetická.
Plastelína podporuje kreativitu, logické
myšlení a tvořivost. Natahuje se jako
žvýkačka, skáče jako míč, trhá se jako
papír, tříští se jako porcelán!

Dětské omalovánky s obrázky o jaře obsahují 8 obrázků s jarní tématikou. Ke každému obrázku je básnička.
Dětské omalovánky z edice NA DVORKU jsou s obrázky mláďátek zvířat. Najdete zde 8 obrázků a na nich
kachňátko, hříbátko, koťátko, králíčka, kuřátko, kůzlátko s jehňátkem, štěňátko, telátko. Tyto omalovánky
jsou jednoduché s velkými obrázky tudíž vhodné i pro
ty nejmenší děti.

Teddies, cena: 99 Kč

MFP, cena: dle zvolené varianty

ŠKOLNÍ BATOH PREMIUM T-REX

HRNEK S UCHEM: KRTEK

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 popruhy jsou navrženy tak, aby dokonale přilnuly a rovnoměrně
zatížily ramena dítěte. Aktovka se skládá z jedné prostorné
komory, kam se pohodlně vejdou všechny školní pomůcky
pro děti v 1. a ve 2. třídě.

Smaltovaný hrneček s obrázkem krtečka
v meruňkové barvě. Velikost: 8 × 8 cm.

Karton P+P, cena: 1 499 Kč

ANATOMICKÝ BATOH ERGO MINNIE
Batoh má pevné dno, anatomicky tvarovaná, polstrovaná záda i polstrované ramenní popruhy. Součástí je i několik kapes: boční kapsy na lahev, vnitřní kapsa na zip, boční kapsa
se zipem a karabinou na klíče a samostatná kapsa na svačinový box. Na batohu jsou reflexní prvky v souladu s ČSN.

Teddies, cena: 209 Kč

AKVARELOVÉ PASTELKY 72 KS
Umělecké soupravy akvarelových pastelek. Vynikají světlostálostí, čistotou
barev a barevnou škálou čítající až
72 různých barevných odstínů. Při
aplikaci štětce a vody lze jejich stopu
zcela rozmalovat a následně aplikovat techniku akvarelové kresby.
KOH-I-NOOR, cena: 559 Kč

Karton P+P, cena: 999 Kč
SADA 10 HLAVOLAMŮ KOV
Sada 10 kovových hlavolamů, které
potrápí vaši hlavu i ruce. Sada obsahuje kovové hlavolamy ve více obtížnostech, nudit se tedy
nebudou zkušení ani hlavolamoví nováčci. Široká
věková škála zajistí zábavu
pro malé i velké.

STABILO PASTELKY COLOR 30 KS
Klasická kvalitní pastelka, intenzivní výdej barvy, průměr tuhy je 2,5 mm.

DOBRO.DRUH

Stabilo, cena: 219 Kč
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KOVOVÝ HLAVOLAM
GREAT MINDS

Složité kovové hlavolamy řady Grand Masters. Kovový hlavolam je určen pro všechny šikovné děti a dospělé řešitele
hlavolamů. Hlavolam rozvíjí motoriku, představivost a logické myšlení.

Kovové hlavolamy od samotných filosofů a slavných osobností zaměstnají vaše ruce i
hlavu. Jako bonus na krabičce
najdete, čím se slavná osobnost proslavila.

Albi, cena: 149 Kč

Albi, cena: 129 Kč

HLAVOLAM GRAND MASTERS

Albi, cena: 299 Kč

Sortiment z této dvoustrany
je dostupný na našem
e-shopu a ve vybraných
kamenných prodejnách.

DOBROVSKÝ DÁREK
YANKEE CANDLE: RŮZNÉ VŮNĚ

YANKEE CANDLE VOSKY: RŮZNÉ VŮNĚ

Klasický a nejoblíbenější design svíček Yankee Candle se skleněným víčkem. Vyrobeno za použití nejlepších surovin, včetně
čistých přírodních vonných výtažků. Rovnoměrně a zcela provoněný parafín v potravinové kvalitě. Každý knot je ručně narovnán. Zcela vyhoří.

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 aromalampě pomocí běžné čajové svíčky. Vosk nepokládejte do vody. Po sfouknutí svíčky vosk ztuhne a dá se znovu použít.

Yankee Candle, cena: dle zvolené varianty

Yankee Candle, cena: 79 Kč

DŘEVĚNÁ CEDULKA HAFANI

FOTOALBA

Cedulka na pověšení pro všechny
milovníky pejsků.

Univerzální fotoalbum zasunovací na
100 fotografií o velikosti 10 x 15 cm.

Nekupto, cena: 149 Kč

Fandy, cena: 109 Kč

HERNÍ KARTY
HARRY POTTER
Herní karty pro
všechny Potter
fans!

PLAKÁTY: RŮZNÉ DRUHY

Winning Moves,
cena: 149 Kč

Europoster, cena: dle zvolené varianty

Nejrůznější plakáty s motivy známých
filmů, seriálů či komiksů.

BOHEMIAN RHAPSODY (DVD)
Film Bohemian Rhapsody je oslavou rockové skupiny Queen,
jejich hudby a především Freddieho Mercuryho, který svou
tvorbou i životem vzdoroval všem myslitelným stereotypům,
díky čemuž se stal jedním z nejvýraznějších umělců na světě.
Snímek mapuje raketový vzestup nekonvenční skupiny prostřednictvím jejich revolučního zvuku a ikonických písní, jako
jsou „We Will Rock You“, „We Are the Champions“ nebo právě
„Bohemian Rhapsody“.

DÍVKA V PAVOUČÍ SÍTI (DVD)
Lisbeth Salanderová, kultovní postava a hlavní protagonistka
slavné knižní série „Milénium“ Stiega Larssona, se vrátí na plátno jako Dívka v pavoučí síti v první adaptaci nedávno vydaného
úspěšného bestselleru Davida Lagercrantze. Držitelka Zlatého
Glóbu Claire Foy, hvězda seriálu The Crown, hraje svéráznou
ochránkyni práv v režii Fede Alvareze.
Bontonfilm, cena: 299 Kč

Bontonfilm, cena: 299 Kč

HRA O TRŮNY: INTRIKY ZÁPADOZEMÍ

HRA O TRŮNY: 1. SÉRIE (DVD)

Pokuste se v každém kole vyložit co nejvíce karet, ale buďte
na pozoru – pokud vám na konci kola zbydou karty na ruce, čeká vás postih! Hráč, který jako poslední vyloží kartu, usednul
v tomto kole na Železný trůn, čímž výrazně ovlivní své bodové
skóre.

Slavná adaptace fantasy bestselleru George R. R. Martina Píseň
ledu a ohně z dílny HBO® se odehrává ve světě, kde léta trvají
desetiletí a zimy se mohou protáhnout na celý život. Od pletichářského jihu a barbarské země východu až po ledový sever
a prastarou Zeď, která chrání říši před tajemným nebezpečím,
se mezi mocnými rody odehrává nekonečný boj o Železný trůn.

ADC Blackfire, cena: 299 Kč

MagicBox, cena: 699 Kč

Plnící pero kuličkové
bombičkové, 4 bombičky
v ceně.

Exkluzivní stírací mapy tě provedou všemi zákoutími a krásami naší malebné země a celého světa. Objevuj nové zážitky, stírej místa, která jsi navštívil,
a staň se zkušeným průzkumníkem!

Laura, cena: 99 Kč

Travelmap, cena: dle zvolené varianty

POUZDRO NA PERA: RŮZNÉ VARIANTY
Exkluzivní pouzdro na psací potřeby od Paperblanks. Pochází
z kolekce Still Life Burst. Zavírá se pomocí překlápěcího magnetického víka. Obsahuje vnitřní vyjímatelnou krabičku s dvěma přihrádkami.
Hartley & Marks, cena: 259 Kč

PILOT FRIXION CLICKER: RŮZNÉ VARIANTY
Nový stiskací přepisovatelný roller. Speciální inkoust – napsaný
text lze vymazat a znovu přepsat na tomtéž místě. Text zneviditelníte zahřátím na 65 °C, které vznikne třením („gumováním“) plastového zakončení rolleru na papíře.
Pilot, cena: 99 Kč

PUZZLE 1000 DÍLKŮ:
DRON COLLECTION
Exkluzivní puzzle kolekce
z perspektivy dronu!
Dino, cena: 299 Kč

MOLESKINE ZÁPISNÍKY: RŮZNÉ VARIANTY
Zápisník má pevnou, ve hřbetu šitou vazbu v kartonových deskách. Obepíná ho pružná páska proti samovolnému otevírání.
Každý zápisník je dále vybaven pořadačem poznámek, který je
vyroben z tkaniny a kartonu, textilní záložkou a letákem s historií Moleskine.
Moleskine, cena: dle zvolené varianty
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STÍRACÍ MAPA TRAVEL MAP

PLNÍCÍ PERO
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Zásilka z Knihozemě

Dárek
k náku
pu
do 30.
6.

Šupky dupky do knihkupectví
V prodeji od 23. 5. 2019

Retro edice
Albatros slaví sedmdesát!

www.albatrosmedia.cz

`
`

Objevujte zazraky
prirody a ty nejvetsi
svetove vynalezy!

`

^^

^
^

`

`

S našimi interaktivními knihami objevíte svět kouzelné
fauny i flóry a také ty nejvýznamnější vynálezy.
Soucˇástí knih
je také model
k sestavení

Prohlédněte si pomocí
trˇí kouzelných cˇoček
zvírˇata a prostrˇedí, ve
kterém žijí!

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

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

