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P
rávě jste otevřeli historicky 
první elektronické vydání 
časopisu Dobro.druh. Doba 
se posouvá neustále kupředu 
a mnoho magazínů přechází 

pouze do elektronické podoby.  Prozatím 
vás neplánujeme připravit o tištěného 
 Dobro. druha, nicméně rozhodli jsme se toto 
číslo udělat poněkud speciální. Přeci jen je 
léto už za dveřmi a mnoho čtenářů dává před-
nost elektronickým knihám i magazínům, aby 
ušetřili místo v kufrech, batozích a dalších 
zavazadlech. Proto je i náš letní Dobro.druh 
v tomto ohledu „úspornější“ a tipy na skvělé 
čtení si můžete přečíst takřka kdekoli, ať už 
v telefonu, tabletu či na počítači. Věříme, že 
vás pečlivě zvolenými tématy opět oslovíme.

Přeji vám krásné a slunečné léto plné skvě-
lých zážitků, úsměvů a kvalitního čtení. 
Určitě ale nezapomeňte osobně navští-
vit i v létě naše krásné prodejny, kdy na vás 
čekají knihy, diáře, stolní hry, psací potřeby, 
sešity, notesy, školní batohy, penály, svíčky, 
přáníčka a strašně moc různých dárků pro 
vaše nejbližší.
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JAKÉ KNIHY VLÁDLY NAŠEMU E-SHOPU?
Přinášíme hvězdnou e-shopovou osmičku! Opět se s vámi chceme podělit o TOP tituly, které se 

v poslední době objevovaly ve vašich objednávkách nejvíce. Květen byl ovládnut opravdu různorodým 
mixem žánrů. Však se přesvědčte sami!

Temný experiment
Naprostým vítězem je plá-
novaná knižní senzace. 
Stranger Things je 3. nejsle-
dovanějším seriálem Netfli-
xu a Temný experiment je 
prequel k seriálovému pří-
běhu. Od doby, co jsme vy-
pustili do světa informaci 
o plánovaném vydání knihy 
a spustili předobjednávky, 

strhla se během několika ho-
din hotová lavina! Temný experiment 
tak jednoznačně vítězí co se týče po-
čtu předobjednávek a natěšených čte-
nářů. My se těšíme též a věříme, že 
bude kniha slavit úspěch i nadále.

Furyborn
Furyborn je velice nadějný první díl 
trilogie Empirium. Fantasy sérii uvíta-
li čtenáři hned z kraje června, tudíž se 
stále jedná o nováčka mezi knihami. 
Ani Furyborn nezůstala s předobjed-
návkami pozadu. Těšila se na ní velká 
spousta čtenářů, kteří byli uchváce-
ni obálkou ale i velice slibným příbě-
hem. Její vydání tedy 
bylo velkolepé! Po-
kud snad pochybuje-
te o tom, zda si tuto 
fantasy krásku pře-
číst, ujišťujeme vás, 
že tak spletitý příběh 
jste ještě nečetli!

Outsider
Stephen King je jed-
noznačně mistrem 
ve svém oboru. No-
vinka z jeho pera 
byla čtenáři dlouho 
očekávána. Poprvé 
jste u nás tuto kni-
hu mohli vidět na 

knižním veletrhu Svět 
knihy. Outsider k nám dorazil právě 
v době této velké události a prakticky 
okamžitě nám ze stánku zmizel. Stej-
nou rychlostí se začal ztrácet i z pultů 
kamenných prodejen. Zaslouží si tedy 
jednoznačně třetí místo na našem po-
myslném žebříčku.

Prokurátor
Lechtivá a žhavá 
erotická literatura 
přitahuje mnoho 
čtenářů od nepa-
měti. A co teprve 
detektivní či thri-
llerové příběhy! 
Prokurátor v sobě spo-

juje obě velká témata a možná 
právě proto jeho prodej stále 
stoupá. Žhavý románek a pěkně 
nebezpečný soudní případ jsou 
zkrátka kombinací, která u vás, 
čtenářů (nebo spíše čtenářek), 
boduje. Věříme, že se na před-
ních příčkách udrží dlouho.

Poslední číslo
Ani young adult knihy nezůstaly sa-
mozřejmě pozadu. Poslední číslo 
vstoupilo do čtenářského světa na 
konci letošního ledna a strhlo na se-
be vlnu pozornosti. Není divu, že se 
na předních příčkách udrželo až do 
dnešních dnů – ta-
kový příběh totiž 
jen tak číst ne-
budete! Příběh, 
který vám vyrazí 
dech svou suro-
vostí a odhodlá-
ním přežít, by vám 
rozhodně neměl 
v knihovně chybět.

Remade
I sci-fi pro mládež si našlo v našem 
žebříčku své zastoupení. Je jím kniha 
Remade, kterou jsme na knižním tr-
hu uvítali v úno-
ru. Po rozpačitém 
počátku můžeme 
říci, že se vyšvih-
la mezi hojně ob-
jednávané knihy. 
Virus, který mě-
ní lidi v kapali-
nu a pomalu mu 
podléhají všech-
ny živé organismy, vás 
zkrátka fascinuje.

Dívka ve věži
Nemělo by být překvapením, že zde 
zmiňujeme i toto pokračování skvělé 
fantasy trilogie zimní 
noci. Po Dívce ve věži 
byla velká sháňka na 
veletrhu Svět knihy, 
nicméně kniha samo-
zřejmě nejvíce bodu-
je na našem e-shopu. 
Osud Vasjy na poza-
dí pravé ruské zimy, 
národního folklóru 
a mýtů je u čtenářů mi-
mořádně oblíbený.

V kleci
V kleci je dub-
novou novinkou 
a rovněž thrille-
rem s velkým T. 
Čtenáři se po-
prvé setkávají 
s neurovědkyní 
Sayer Altairo-
vou, která pátrá 
po zlu v nejhlubších 
zákoutích lidské mysli. Určitě se ne-
jedná o tenkou knížečku, ale to mno-
ho čtenářů neodrazuje – možná právě 
naopak. Od dubna jsme zaregistro-
vali, že kniha nechybí v mnoha virtu-
álních nákupních košících. Troufá-
me si tvrdit, že to nebude jen zásluha 
poutavé obálky.

399 Kč

399 Kč

399 Kč

349 Kč

469 Kč

299 Kč

399 Kč

399 Kč

Vychází 8. 7. Předobjednávky 
spuštěny!

Že vám tento název nic neříká? Pak byste to měli 
rychle napravit! Facebooková skupina Knižní zá-
visláci totiž vznikla nejen jako místo k diskuzi a po-
bavení se pro nadšené čtenáře, ale také jako odmě-
na pro náruživé knihomoly. Každou chvíli se v ní 
totiž objeví nějaká ta šťavnatá slevička, kterou si 
pro vás přichystal tým Knihy Dobrovský.

Knižní závisláci vznikli teprve před pár měsíci, ale 
už teď čítají přes 4 500 nadšených čtenářů. V sou-
časné době zažívá tato skupina ohromný boom – 
denně se rozroste o stovky dalších nadšenců, kteří 
se nestydí za svou lásku ke knihám.

Měli byste ale vědět, že členství v Knižních zá-
vislácích s sebou nese i jistou prapodivnost. Neví-
me jistě, jak je to možné, ale spousta příslušníků 
této skupiny si stěžuje na neustálý úbytek místa 

v knihovně. Máme ovšem jisté podezření na pů-
vodce tohoto jevu. Jmenuje se Adam Pýcha – geek, 
knihomol a marketingový ředitel v jednom. Nejen, 
že velmi rád a velmi často realizuje bláznivé slevy, 
ale ještě raději je předtím konzultuje se členy sku-
piny tak, aby byli nad míru spokojení. Stvořil tak 
destruktivní zbraň nekompromisně útočící na vol-
ný prostor vaší knihovničky.

Kromě slev a virtuálních setkání vášnivých 
knihomolů se také můžete seznámit s námi, 
zaměstnanci Knihy Dobrovský. Kromě Adama 
se zde potkáte s Kateřinou – koordiná-

torkou nakladatelských značek nebo třeba 
s duem Kačka a Štěpánka, které mimo 
jiné spravují náš instagram. Tak 
na nic nečekejte a staňte se 
Knižním závislákem!

Přidejte se k nám do 
skupiny Knižní závisláci

DOMOV VŠECH ŠŤASTNÝCH KNIHOMOLŮ? 
PŘECI KNIŽNÍ ZÁVISLÁCI!
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KATARZE

YRSA SIGURDARDÓTTIR (1963)
je celosvětově uznávaná islandská autorka detektivních příběhů, „krá-
lovna severské krimi“, oceněná mnoha cenami. V roce 2005 vydala svůj 
první detektivní román Poslední rituál a zahájila tím úspěšnou šestidíl-
nou sérii s právničkou Tórou Gudmunsdóttir. Pokračovala samostat-
nými thrillery, které byly dosud přeloženy do více než 30 jazyků. Své 
postavení jedné z nejlepších detektivních autorek současnosti upevnila 
v roce 2014 románem DNA (Metafora, 2017), prvním dílem volné série 
se sympatickou dětskou psycholožkou Freyjou a detektivem Huldarem, 
a posléze v roce 2015 druhým dílem Černá díra (Metafora, 2018). V za-
tím posledním díle série, Katarzi (Metafora Grada, 2019), se Yrsa za-
měřila na odvrácenou tvář vztahů mezi teenagery.

„Dobře, dobře.“ Hlas muže zněl zvláštně a trochu se podobal hlasu Dartha Vade-
ra. Chraplavý, jako by měl krk vystlaný smirkovým papírem. K masce zřejmě patřil 
i laciný měnič hlasu. Namířil na ni jejím telefonem, jako by ji chtěl vyfotit, jak sedí 
na záchodě. Po tvářích jí začaly téct slzy. Co to dělá? Proč by zloděj chtěl mít video 
nebo fotku majitele telefonu? „Teď chci, abys do toho dala všechno.“
„Cože?“ Stella se posouvala na míse dozadu, až se zády opřela o tvrdou stěnu, a jak přes tenký svetřík vnímala její mrazivý chlad, ještě víc se roztřásla.
„Řekni, že je ti to líto.“
Ani se nepokusila vzdorovat, jen se přes vzlyky, které se jí draly ven z hrdla, snažila co nejlépe omluvit.
„Chm. To nestačí. Nezní to přesvědčivě. Dokážeš to líp.“
Zkusila to znovu. A ještě jednou. Opakovala slova „omlouvám se“, až jí v uších zně-
la tak divně, jako by to ani nebyla skutečná slova. Ale zdálo se, že muž s tím stále 
není spokojený.
A proto musela zaplatit.

Další kniha z volné série Freyja & Huldar královny islandské krimi! Tentokrát jde o temné vody 
vztahů mezi dospívajícími dětmi a odvrácenou tvář sociálních sítí.

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 anděla, za jakého ji 
dospělí považovali, opravdu hodně daleko. Ale přesto, kdo by ji mohl nenávidět až tak, že by ji chtěl zavraždit? Jenže pak zmizí 

další teenager a na internetu se objeví nové nahrávky. Freyja s Huldarem se shodnou přinejmenším na dvou věcech: Pravda není 
ani zdaleka jednoduchá. A vrah ještě neskončil. Chce jediné – aby litovali…

Předchozí díly
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SERIÁLOVÝ FENOMÉN 
MÍŘÍ NA KNIŽNÍ PULTY

Vychází 8. července 
jako první díl 
knižní série

Mysleli jsme, že budete pouze 
pozorovat“, řekl dr. Moses. 
Nastavíme nějaké parametry? 
Abychom je připravili na 
vaši návštěvu? Mohlo by to 
narušit probíhající výzkum. 
Některé subjekty jsou pod 
psychedeliky paranoidní.“

“

“

STRANGER THINGS

Dagmar TopolováT
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SERIÁLOVÉ 
ZPRACOVÁNÍ
Pokud milujete akci jako od Spielberga, mys-
tično ve stylu Stephena Kinga, atmosféru 
80. let a tematiku pokusů na lidech, pak 
byste měli rychle zpozornět! Nejen, že v sobě 
 Stranger Things kombinují všechny tyto prvky, 
ale jeho tvůrci z něj udělali tak nabušený 
seriál, že i náruživým čtenářům a prvopláno-
vým odpůrcům tohoto typu zábavy, se dostal 
pod kůži. A to neříkáme jenom tak! Naše 
Kačka, která má pod palcem celého Dobro.
druha, je živým důkazem toho, že i zarytého 
knihomola Stranger Things zkrátka chytnou.

Příběh nás zavede do městečka Hawkins 
v Indianě k partě čtyř kamarádů. Will, Dustin, 
Mike a Lucas spolu tráví téměř veškerý svůj 
čas. Jednoho večera ale dojde k tragédii. Po 
partii deskovek se kamarádi vydávají domů – 
každý po vlastní ose – a jeden z nich beze 
stopy zmizí. Co se Willovi přihodilo? Proč 
policie našla jeho kolo u zapovězeného Mirk-
woodu? (Mirkwood = Temný hvozd, což je 
odkaz na Hobita.)

Chlapci se vyplíží ze svých domovů a pod 
rouškou noci se vydávají Willa hledat. Vystra-
šení bloudí lesem a ve chvíli největšího napětí 
se střetávají s dívkou podivného vzezření. Má 
oholenou hlavu, na sobě nemocniční hábit, 
na ruce vytetované číslo jedenáct a odmítá 
mluvit. I přes počáteční rozpaky se ji Mike 
rozhodne ukrýt v domě rodičů. Jenže na 
povrch začnou vyplouvat Elevenina temná 
tajemství, včetně jejích zvláštních schopností, 
a najednou vyvstávají otázky, jestli byl dobrý 
nápad ji ukrývat. Nakonec ale spojí síly, aby 
našli ztraceného Willa. Jenomže venku číhají 
nejen nebezpeční lidé, kteří udělají cokoliv, 
aby pravda nikdy nevyšla najevo, ale přede-
vším zlo, které nepochází z tohoto světa.

Mezitím Willova matka rozpoutává neú-
navné pátrání. Na pokraji jejích mentál-
ních i fyzických sil se jí začnou dít podivné 
věci. Přichází o rozum, nebo jsou nadpřiro-
zené jevy skutečné?

Proč jsou Stranger Things 
tak populární?
Nejen mezi českými fanoušky se Stranger Things těší veliké oblibě. 
Podle ČSFD se jedná o 19. nejlepší seriál (hodnocení 91 %), při-
čemž Hra o trůny je ve stejném žebříčku na 17. místě. Seriálu hrají 
do karet mimo kingovskou atmosféru, parádní hudbu a tematiku 
pokusů na lidech také skvělé herecké výkony. Ty vytváří natolik silné 
emoce, že zírání na obrazovku s otevřenou pusou, utírání slz i vý-
buchy smíchu nejsou při jeho sledování ničím neobvyklým. Hlav-
ních rolí se zmocnili známí herci jako Winona Ryder nebo David 
Harbour, ale převažují tváře, které byly během natáčení první série 
naprosto neznámé (Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten 
Matarazzo), což dodává celému příběhu na autentičnosti.

STRANGER THINGS – 
TEMNÝ EXPERIMENT
Díky zmiňované popularitě se tvůrci seriálu 
rozhodli natočit i třetí sérii. Ta spatří světlo 
světa letos v červenci. Ale co potom? Čím si 
fanoušci zkrátí čekání do další série, pokud 
vůbec vyjde? Jako odpověď na tuto otázku 
vznikla kniha Stranger Things – Temný expe-
riment. Za jejím vznikem stojí spisovatelka 
Gwenda Bond a samotný Netflix.

Kromě nedočkavých fanoušků nad exis-
tencí Temného experimentu zaplesají čtenáři 
Stephena Kinga, milovníci záhad, nadpřiro-
zených schopností a témat zabývajícími se 
pokusy na lidech. Pokud snad máte obavy, 
že by vám kvůli absenci seriálových zna-
lostí unikly důležité spojitosti, nezoufejte. 
Temný experiment je prequelem k seriálu, 
což znamená, že vypráví o událostech, které 
se odehrály ještě před ním. Není tedy nutné 
nejprve usednout k obrazovce a poté začít číst.

Je léto roku 1969. Ameriku zachvátila panika 
a rozbroje. Svět se mění a mladá studentka 
Terry Ives (Elevenina matka) tomu nechce 
přihlížet zpovzdálí. Proto ukončí studium 
v srdci Indiany – daleko od předních linií války 

ve Vietnamu – a přihlásí se jako testovací 
subjekt do vládního experimentu s kódovým 
označením MKULTRA. Ten probíhá ve spe-
ciálním zařízení uprostřed hlubokého lesa 
městečka Hawkins.

Za jeho stěnami se odehrávají zvrácenosti 
pod taktovkou zlověstného vědec Martina 
Brennera. Ives dojde k rozhodnutí, že musí 
za každou cenu odhalit pravdu. Na rozluš-
tění záhady ale nestačí sama. Bude potřebo-
vat pomoc svých spolupracovníků, včetně 
jednoho natolik tajemného, že nikdo ani netuší 
o jeho existenci. Jmenuje se Kali, mladá dívka 
s nadpřirozenými schopnostmi a vytetova-
ným číslem 008. Stane se klíčovou postavou ve 
válce, jejímž bojištěm je lidská mysl. Ve válce, 
kdy před demogorgonem mělo zlo lidskou tvář.

V seriálovém zpracování nebylo doposud 
pořádně vysvětleno, jaký je původ a osud 
nejen Eleveniny matky, ale také Kali, která 
se objevuje v druhé sérii. Právě v Temném 
experimentu dostávají tyto postavy nejen 
prostor, ale stávají se pro celý děj klíčo-
vými protagonistkami.

STRANGER THINGS
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Pavel Bareš
Kronovy děti
Pokračování sci-fi 
románu Projekt Kronos. 
Občanská válka je na 
spadnutí. A pokud padne 
Downtown, pak celé 
Attiona City padne s ním. 
Ve své nejtemnější hodině 
se město obrátí ke třem 
posledním hrdinům… 

Cara Hunterová
V temnotě
Druhý případ inspektora 
Fawleyho od autorky 
bestselleru Někdo 
blízký. Při rekonstrukci 
domu objeví nový 
majitel v sousedním 
sklepě polomrtvou ženu 
s dítětem. A nikdo neví,  
co jsou zač.

Viktorie Hanišová
Rekonstrukce
Přežít ještě neznamená 
žít. Eliška se zrodila 
z vraždy. Matka zabila 
jejího mladšího bratra 
a následně i sama 
sebe. Když Eliška 
dospěje, rozhodne se 
najít odpovědi na stále 
neodbytnější otázky…

449 Kč
Sci-fi

369 Kč
Krimi

349 Kč
Česká beletrie

Alena Mornštajnová
Tiché roky
Co všechno nevíme o svých nejbližších?

Nový román Aleny Mornštajnové je jiný než ty 
předchozí. Nejedná se o velké historické téma, 
nýbrž o intimní rodinné drama, kde hlavní roli 
hrají náhody a lidské charaktery. Bohdana je 
uzavřená dívka žijící jen s mrzoutským otcem 
a dobrosrdečnou, leč poddajnou Bělou. Trápí ji 
napětí v domě a tajemství, které jí nepřestává 
vrtat hlavou: Proč ji umírající babička při poslední 
návštěvě oslovila „Blanko“? Vedle toho se odvíjí 
příběh Svatopluka Žáka, oddaného komunisty, 
který celý svůj život zasvětil budování socialismu 
a lásce ke své ženě a dceři.

349 Kč
Česká beletrie

Novinky z nakladatelství
od autorky
bestselleru

Hana

225x297---šablona-3+1---Dobrodruh-Tiché roky atd.indd   1 29.4.2019   12:51:58



AURA: DAR
Dar je magická teen story, jež okouzlí napří-
klad čtenáře Johna Greena, jelikož je zde 
nepopiratelná paralela a podobnost hlavních 
postav. Střední škola, první lásky, nedoro-
zumění, poznávání sebe sama, pocity, které 
byly dosud neznámé. Ač jde o knihu zařa-
ditelnou do žánru fantasy, její děj začíná 

v reálném světě, kde vystupují obyčejní lidé 
a řeší všední problémy.

I Z TOHOTO DŮVODU JE 
SKVĚLÝM TIPEM PRO MLADÉ 
 ČTENÁŘE, KTEŘÍ VÁHAJÍ, ZDA 
JE PRO NĚ FANTASY TO PRAVÉ.

Dar nabízí skvělý čtenářský zážitek těm, kteří 
rádi zůstávají nohama na zemi (ač to s touto 
knihou nebude snadné) i těm, které lákají 
magické síly a příběhy plné tajemna.

Šestnáctiletá Hana si užívá školních večírků, 
přespání u kamarádek i vidinu přicházejících 
jarních prázdnin. Může být snad lepší plán 
než vyrazit se spolužačkami pod stan? Až do 
chvíle, než zde Hana potká kluka, do kterého 
je zamilovaná, se zdá, že ne.

Jenže kdykoliv se Hana setká s Janem, 
klukem z vyššího ročníku, který ji okouz-
lil, dějí se zvláštní věci. Kromě nervozity 
cítí i něco jiného – jako kdyby ji Jan nená-

viděl. Zdá se, že tady nejde jen o poblázně-
nost vzbuzující neznámé emoce, je to něco 
víc. A spolu s kouzelnými silami, které Hana 
objevuje, tvoří tato shoda okolností zvláštní 
a tajemný koktejl, který jako čtenáři budete 
chtít ochutnávat více a více. S každou kapito-
lou budete lačnit po odkrytí dalších tajem-
ství a čekat, jak se mladá, magickou mocí 
obdařená Hana dokáže vypořádat s tím, jak 
se věci vyvíjejí. Nejenže budete doufat, že se 
naučí ovládat své schopnosti, ale budete jí 
povzbuzovat i jako obyčejnou lidskou bytost, 
protože vztahy s jejími nejbližšími jsou 
křehčí a křehčí…

FANTASY S ŽENSKÝMI 
HRDINKAMI. DRSNÉ 
A NĚŽNÉ ZÁROVEŇ.

I za tvorbou druhé fantasy knihy stojí 
Klárka. Přesněji řečeno Clara   Benedict, 
spisovatelka, jejíž pravé jméno je Ann 
Kristin-Gelder. Ta se také kromě psa-

ní věnuje notám a zpěvu, konkrét-
ně jejich výuce na německém gymná-
ziu. Série Aura je jejím spisovatelským 

debutem. Nutno poznamenat, že 
velice vydařeným.

T Lucie Černá

FURYBORN
Fantasy z dob minulých, alternativní histo-
rie, několik světů navzájem propojených, 
magické elementy a dvě ženské hrdinky, 
které budete buď milovat, nebo nenávidět – 
to je Furyborn.

Otevřete tuto knihu, dobře si prohléd-
něte mapu, kterou dílo začíná a pusťte 
se do začátku série Empirium, jež má 
opravdu co nabídnout.

Spisovatelka si nebere servítky, a tak jsou její 
popisy často drsné a velice přímočaré.

SYTĚ POPISUJE BITVY, POCI-
TY, VÁLKU, MILOSTNÉ SCÉNY 
I VNITŘNÍ OSOBNÍ BOJE.

Pokud přemýšlíte nad knižním či seriálo-
vým ekvivalentem k Furyborn, jistě vám na 
mysli vytanula Martinova série Píseň ledu 
a ohně. Ač je troufalé ji zde zmiňovat jako 
související titul, po přečtení zjistíte, že tato 
drzost není žádným přešlapem. A pokud si 
již teď libujete v dílech Cassandry Clare, 
Kiery Cassové nebo Sarah J. Maasové, Fury-
born je dalším dílem, které ve své knihovně 
zkrátka musíte mít.

New 
adult

King Cool, 
cena: 399 Kč

Claire Legrand je kreativní duše – ačko-
liv dřív ji to táhlo k hudbě, brzy neodo-
lala nutkání pustit se do tvorby nových 

světů a psaní svých příběhů. Literatura ji 
okouzlila a na svém kontě má již něko-
lik fantasy knížek. Českým čtenářům se 
však letos představuje poprvé, a to svou 

knihou Furyborn.

Young 
adult

King Cool, 
cena: 349 Kč
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PROVAZ LŽÍ
Christopher J. Yates

Patrick, Matthew, Anetta. Dva nejlepší kámoši, jedna holka, a jeden 
zločin, kterým jim navždy změní život. Horký srpnový den roku 1982, 
idylická osada na sever od New Yorku. V horách, kde se zastavil čas, 
mezi skalnatými útesy a průzračnými ledovcovými jezery, se odehraje 
strašlivý a zdánlivě nesmyslný zločin. Známe oběť, známe pachatele. 
Ale proč se to všechno stalo, se nikdy nikdo nedozvěděl. O dvacet šest 
let později potkáváme Patricka a Anettu. Onen zločin je spojuje, ale 
Patrick nedokázal Anettě nikdy říct celou pravdu. Ani ona k němu 
nebyla zcela upřímná. Jednoho dne se v Patrickově životě znovu objeví 
Matthew, který chce klubko lží, započaté onoho letního dne, konečně 
rozplést. Ale odpuštění se nedočká…

Cosmopolis, 379 Kč

BEZE SVĚDKŮ
Lisa Jewellová

Patnáctiletá Ellie byla zlaté dítě. Všemi mi-
lovaná, obdivovaná. Jen pár dní zbývalo do 
začátku letních prázdnin. A najednou byla 
pryč. Zmizela. Po deseti letech policie objeví 
její ostatky a Elliina matka Laurel se s její 
smrtí pomalu smiřuje. Seznámení se šar-
mantním 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 její zmizelou dceru?

Cosmopolis, 339 Kč

ILUZE PRAVDY
Michal Vaněček

Pravda je to, čemu jste ochotni uvěřit… 
Fascinující a naprosto strhující příběh, který 
vyvolává obavy i úvahy o tom, kam až může 

zajít manipulace s informacemi! Věříte všemu, 
o čem se v médiích píše? Jste si skutečně jistí, 
že vás zveřejňované informace neovlivňují? 

Nebo si dokážete představit, že s vámi a s vaším 
osudem může v podstatě kdokoliv manipulovat? 
A to docela snadno… Šéf odboru kybernetické 

kriminálky plukovník Marek se pouští do svého 
posledního případu. Proti své vůli je zatažen do 

spletité hry, v níž zjišťuje, že pravda praktic-
ky neexistuje a téměř všechno, co se dá najít 
na internetu, prochází důslednou kontrolou 

a záměrným zkreslováním. V průběhu pátrání 
jde svéráznému Markovi doslova o krk. Jedinou 
záchranou pro něj zůstává, že i jeho protivníci 
budou nuceni uvěřit tomu, co jim na oplátku 

připraví za realitu on.

Cosmopolis, 249 Kč

DovCča s knihou

^

Léto se blíží závratnou rychlostí! Ale co vlastně číst? Po jakých knihách 
sáhnout, pokud chce čtenář objevit něco nového a nespoléhat jen 
na „top bestsellery“? Vydali jsme se s našimi skvělými knihkupci mezi 
knižní regály, abychom se porozhlédli po knihách, které by vás mohly 
zaujmout. Vybrali jsme od každého něco – thrillery, detektivky, čtení 
pro ženy i young adult, historické romány i motivační tituly. Tak dovče 
zdar a skvělé počtení!

aneb po jakých knihách 
sáhnout v létě?

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

DOVČA S KNIHOU

Temný a fascinující 
thriller, vyprávěný 
z pohledů všech 

tří postav

ANDĚLÉ SMRTI
Patricia Gibneyová

V katedrále je nalezena zavražděná žena a o několik 
hodin později je objeven oběšený muž. Oba mrtví 
mají na vnitřní straně stehna stejné, amatérsky 
udělané tetování. Ti dva měli cosi společného, jenže 
co? Případu se ujímá inspektorka Lottie Parkerová 
a stopy ji zavedou do kláštera svaté Anděly, bývalého 
dětského domova, nešťastně propojeného s minulostí 
její vlastní rodiny. Zatímco si inspektorka začíná 
uvědomovat souvislost mezi současnými oběťmi 
a nevyřešenými dávnými vraždami, ztratí se dva 
dospívající chlapci. Lottie musí najít vraha dřív, 
než znovu zaútočí. Jenže nevystavuje kvůli pátrání 
smrtelnému nebezpečí i své vlastní děti?

Kalibr, 399 Kč
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A NA NEBI ČEKAJÍ HVĚZDY
Lori Nelson Spielmanová

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 Kris-
ten 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

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

TERAPIE – PSYCHOTHRILLER
Sebastian Fitzek

Josy, dvanáctiletá dcera renomovaného psychiatra Vik-
tora Larenze, za nejasných okolností zmizí z ambulance 
vyšetřujícího lékaře, zatímco na ni otec čeká v čekárně. 
Lékař i sestra shodně tvrdí, že tam nikdy nevstoupila 
a že ten den nebyla ani objednaná. Od té doby nikdo 
netuší, kde se dívka zdržuje a co se s ní stalo.

ANAG, cena: 339 Kč

VYPŮJČENÁ MINULOST
Naďa Pischová

Sedmnáctiletá Tereza je rozmazlené dítě 
z bohaté rodiny. V době hledání sama sebe, kdy 
prožívá neobvyklý vztah s přítelem Petrem, ob-
jeví deník matky z roku ’85, kdy byla ve stejném 
věku. Začíná rozkrývat příběh matčina dospí-
vání a událostí, které matku vedly k rozhod-

nutí, jenž poznamenalo její budoucnost. Když 
Tereza stojí před rozhodnutím, jehož důležitost 
si zpočátku neuvědomuje, pochopí, že matčin 

deník může být poučením. Dokáže toho využít 
a rozhodne se lépe, než matka před lety?

XYZ, cena: 249 Kč

MUŽ, KTERÝ UŽ NIKDY 
NEBUDE SPÁT VEDLE MĚ
Silvia Araziová

„Dívám se na muže spícího vedle mě, který od zítřka na-
vždycky bude mým bývalým manželem a pravděpodobně 
už nikdy nebude usínat po mém boku…” Příběh začíná 
během poslední noci společného života po jedenácti 
letech manželství, které pomalu dozrálo k rozchodu. 
Lucie posléze prochází situacemi, bolestnými a někdy až 
komickými, které jí tato změna přináší do života.

Metafora, cena: 199 Kč

SÓLO DRUHÝCH HOUSLÍ
Tea Olivová

Tajemství, jež mělo zůstat skryté navždy. V pozůstalosti po mámě Markéta 
nachází deník z Londýna. Vznikl před dvaceti lety a má dvě verze… Co se dá 
z deníku vyčíst? Co vlastně v rodině o sobě víme? Můžeme opustit své zabě-
hané role? Kdo je muž se záhadnou zkratkou? A je láska jen doplněk, nebo 
smysl života? Čtení o ženách i mužích, o tom, že jeden bez druhého nejsou 
nic a role jsou jen kompromis.

Jonathan Livingston, cena: 249 Kč

TICHÁ SRDCE
Gwen Floriová

Strhující příběh z válkou zmítaného Kábulu, na 
jehož napínavé rozuzlení jen tak nezapomenete. 
Autorka doslova přenese čtenáře do Afghánistánu 
zničeného válkou, odkrývá těžký úděl místních lidí 
i kulturní napětí vznikající s nevítaným příchodem 
Američanů. Barvitě líčí krásy i složitosti afghánské-
ho každodenního života.

Metafora, cena: 399 Kč

Seznamte se s trojicí sympatických profesionálních knihkupkyní z nové prodejny 

v Karlových Varech! Knihám zde vládnou: Bára, která považuje knihy za vědomí 

lidstva a jejím snem je vydat jednou knihu vlastní. Moc dobře ví, jak je důležité, aby 

byl zákazník spokojený a už teď se těší na vaši návštěvu. Karolína miluje především 

fantasy, sci-fi, historické romány a v poslední době si oblíbila i horory – zvládne 

vám tedy doporučit vhodnou knihu (nejen) z těchto žánrů. A nakonec Petra, zarytý 

fanoušek Harryho Pottera, knihomol v pravém slova smyslu. Čte za každé situace, 

a to nejen Bradavické příběhy, ale vlastně cokoliv, co se jí zalíbí. I ona se na vás těší!

Tým knihkupců 

OC Fontána, Karlovy Vary

Pro fanoušky knihy 
Tisíce planoucích 

sluncí Khaleda 
Hosseiniho.

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

Tato veselá trojice knihkupců a vedoucích sídlí v naší krásné prodejně v Kolíně. 

Celý kolektiv knihkupců, včetně brigádníků, miluje knihy! Možná si řeknete, 

že láska ke knihám je přece základ – ale v Kolíně to berou doslova. Jsou zde totiž 

tři členové týmu, kteří mají knihkupeckou školu. O knihách velmi rádi disku-

tují se zákazníky, kteří to často velmi oceňují. Svou práci berou vážně a je pro ně 

srdcovou záležitostí. Vzhledem k jejich preferencím v četbě, jsou schopni pokrýt 

téměř všechna témata a poradit každému typu čtenáře.

Tým knihkupců 

OC Futurum, Kolín

SEROTONIN
Michel Houellebecq

Nový román kontroverzního francouzského 
spisovatele Michela Houellebecqa je životním 

bilancováním šestačtyřicátníka, který vzpomíná 
na své bývalé lásky. Nepřekvapí, že nechybí 
naturalistické popisy sexuality, ale i lyrické, 

melancholické úvahy nad vztahy obecně, 
pojmy láska, přitažlivost apod. Houellebecq má 
nezaměnitelný, osobitý styl, pracující zejména 
s nenápadnými, ale promyšlenými asociace-
mi. Opět dokazuje, že každé jeho nové dílo je 

literární událostí a že se mu stále daří udržovat 
své čtenáře v očekávání a napětí.

Odeon, 329 Kč

STÁLE KRÁSNÁ
Estelle Lefébureová

Co dělat pro krásu a dobrý pocit na jaře, v zimě, na podzim a v létě? Jak se 
chovat k pleti a vlasům, co si připravit dobrého, co udělat pro své tělo a co pro 
svou duši? Estelle čtenářkám krok za krokem představuje tipy, jak dosáhnout 
přirozené krásy a zdraví. Její návody pro každé roční období nabízejí celostní 
přístup a filozofii založenou na všímavosti a uvědomění si vlastních potřeb.

Mladá fronta, cena: 369 Kč

6MINUTOVÝ KOUČ – DARUJ SI SEBELÁSKU
Pierre Franckh

Autor pokračuje ve svých úžasných, rozumově vyrovnaných a hluboce účin-
ných šestiminutových cvičeních – snad vůbec nejdůležitějším tématem: láskou 
k sobě samému. Měli bychom se ptát: Miluji se takový, jaký jsem? Důvěřuji 
sobě a svým schopnostem? Nebo bažím po lásce a respektu zvnějšku, místo 
abych si ji dal sám? Pak je načase věnovat 6 minut denně jen sám sobě!

ANAG, cena: 269 Kč

HLAVA SVĚTA
Rebecca Gablé

Píše se rok 929. Většina Evropy již přijala křes-
ťanskou víru, ale bojovní Slované stále uctívají 
svá prastará božstva. Poté, co jeho osada padne, je 
slovanský kníže Tugumír odveden do Branibor coby 
vězeň východofranského krále Oty. Tugumírovy 
rozsáhlé znalosti léčivých bylin z něj však brzy uděla-
jí nejen králova osobního léčitele, ale taky přítele…

Ikar, 499 Kč

ERNEST HEMINGWAY: 
SVĚDECTVÍ JEDNOHO ŽIVOTA
Michael Katakis

Unikátní obrazová biografie

Pro mnoho lidí představuje Ernest Hemingway spíše 
mozaiku mýtů než člověka: vojáka, sportovce, lovce, 
expatriota a samozřejmě spisovatele. Ale pod těmito 
legendami stále uniká jeho skutečný život. Tato bohatě 
vypravená kniha, osvětlující autorův život ze všech 
možných stran, vypráví příběh jeho nesmírně úspěšné 
spisovatelské dráhy prostřednictvím předmětů, jichž 
se dotýkal, okamžiků, které prožil, myšlenek, jež se mu 
každý den honily hlavou.

Odeon, 499 Kč

Střet křesťanství a pohanství 
na počátku středověku

ČOKOLÁDA KAŽDÝ DEN
Bennett Coffey, Kyleen Keenan

Autorky této knihy vám ukážou, co je čokoláda 
skutečně zač: je výborná a neuvěřitelně bohatá na 
antioxidanty, vitaminy a živiny. V jejich skvělých 
receptech nenajdete rafinované cukry, mléko ani 
lepek, které bývají běžně obsaženy v tradičních 
čokoládových pochoutkách.

ANAG, cena: 349 Kč

CESTA NA SEVER
Virginie Grimaldi

Když Anna nečekaně dostane výpověď a vysoké 
odstupné, má dvě možnosti. Splatit všechny dluhy, 
najít si novou práci a zůstat ve svojí bezpečné 
bublině. Nebo naložit dcery do karavanu a vydat 
se na okružní cestu po Skandinávii. Během cesty 
nacházejí cesty samy k sobě i k sobě navzájem. To, 
co se v životě stalo, sice nelze vrátit, ale je možné 
zvolit si jinou cestu.

Cosmopolis, cena: 299 Kč

DOVČA S KNIHOU
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Pomstu, vášeň, přátelství, spory i šťastné konce, to 
vše najdete ve volné trilogii Simony Ahrnstedtové. 
Ponořte se do příběhů, které mají všechny atri-
buty dobrého čtení, od zajímavých, vícevrstevných 
hrdinů až po nečekané zápletky a rychle se odvíjející 
košatý děj v nevšedním prostředí, ať už jde o vysoké 
finance a byznys, humanitární pomoc v Africe 
nebo švédský sever.

ŽÁR A LED
ÚSPĚŠNÁ ŠVÉDSKÁ AUTORKA UZAVÍRÁ VOLNOU TRILOGII NOVODOBÝCH 
ROMANCÍ O SILNÝCH HRDINKÁCH PRO CHYTRÉ ŽENY.

Metafora, cena: 449 Kč

„Ambra se nedokáže vzpamatovat z toho, že s ní Tom Lexin-
gton flirtuje. Ten jeho úsměv… Je tak vzácný, že má o to sil-
nější efekt. Když se usměje, Ambra má chuť schoulit se mu 
do náruče a tulit se k němu. Vlastně je to docela nedůstojné. 
Že na ni má takový vliv. Mělo jí být jasné, že na sebe narazí, 
Kiruna není nijak zvlášť velká. Přemýšlela, jestli mu má 
zavolat. Ale s Tomem je to tak komplikované a Ambra má 
svých dramat tak nějak dost. Ale pak ji zahlédla Freja a teď 
před ní stojí Tom a je krásný a ohromující a zve ji na večeři. 
Na dnešní večer si nic nenaplánovala. Ani na žádný jiný, 
co bude v Kiruně. Jít s Tomem na večeři zní jako vynikající 
nápad. Ale taky je to možná to nejhloupější, co může udělat.“

Ve volné trilogii Simony 
Ahrnstedtové najdete pomstu, 
vášeň, přátelství, spory 
i šťastné konce.

UKÁZKA Z KNIHY ŽÁR A LED:

ŽÁR A LED

PŘEDCHOZÍ 
DÍLY

Redaktor nakladatelství GradaT

ArchivF
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Švédské spisovatelské duo 
Lars Kepler, pod kterým se 
skrývají manželé Alexander 
a Alexandra Ahndoril zaví-
talo na jaře k nám do České 
republiky. Jedna z nejpopulár-
nějších krimi sérií současné 
doby slavila nový přírůstek – 
totiž vydání již sedmé knihy, 
Lazara. Při té příležitosti jsme 
autorům položili pár otázek.

DOBRÝ ROZHOVOR

LARS KEPLER
„OD CHVÍLE, KDY JSME ZAČALI PSÁT 
SPOLU, CÍTÍME, ŽE NÁM NIKDY NIC 

NEDĚLALO VĚTŠÍ RADOST.“

Karin VápeníčkováT F Archiv

V České republice jsou právě velmi oblí-
bené detektivky a thrillery, především se-
verská krimi. Zajímalo by nás, jak je na 
tom švédský trh. Co dominuje jemu?
Alexander: Švédsko má dlouhou tradici 
nejen v psaní, ale také čtení detektivek. Tato 
tradice je ve Švédsku velmi silná. Připomíná 
téměř lidové hnutí. Detektivky čtou všichni.

V některých rozhovorech jste říkali, že 
milujete filmy, že v nich hledáte inspira-
ci, ale když si to tak vezmeme, moderní 
doba tíhne spíše k filmům než ke knihám. 
Nebojíte se o budoucnost toho, že knížky 
ztratí svou popularitu?
Alexandra: O tom lze vždy diskutovat, ale 
příběhy z lidského života nikdy nezmizí. 

Je to v naší přirozenosti. Rádi příběhy 
vyprávíme, rádi jim nasloucháme nebo je 
čteme či sledujeme. 
Alexander: Knihám byl v historii předpovídán 
konec už mnohokrát, ale zatím vždy přežily.

Oba jste spojení s divadlem. Jak psa-
ní knih, tak divadelní činnost je poměrně 
velký tvůrčí proces. Mohli byste říct, kde 
spatřujete rozdílnost a kde propojenost?
Alexander: Propojenost je v tom, že na divadle 
musíte chápat všechny postavy. I ty záporné. 
Nejen hrdiny, ale i pachatele těch nejhorších 
činů. I ti musí z něčeho vycházet. Nejde to 
odbýt a říct, že se jako netvor někdo narodí, 
a proto jedná zle. My musíme jejich jednání 
pochopit. V tom je divadlo stejné. I v Shake-

spearovi někdo musí hrát zápornou postavu. 
Alexandra: A musí v osobnosti oné postavy 
vytvořit logiku. Takže podobností je zde 
hodně. Na knihách je pak úžasné to, že se 
celé to drama odehrává v nás. Když čteme, 
vytváříme si svět.

„Thriller se odehrává 
v současnosti. Ztvárňuje 
člověka tady a teď.“

Proč vás učaroval právě žánr detek-
tivky a thrilleru?
Alexander: Je to velmi bohatý žánr.     Thriller 
se odehrává v současnosti. Ztvárňuje 14
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DOBRÝ ROZHOVOR

člověka tady a teď. Obyčejní lidé se ocitnou 
v extrémních situacích, jsou vystaveni životní 
zkoušce. Myslím, že na tuhle cestu se čtenář 
i spisovatel rád vydává.

Měla jsem možnost dělat rozhovory 
s  autory, kteří pracují spolu, ale mají prá-
ci rozdělenou – někdo vytvářel příběh, 
druhý se věnoval stylistické stránce nebo 
si různě v psaní střídali. Vy pracujete 
jako jeden organismus, přesto by mě za-
jímalo, jestli někdy nemáte chuť napsat 
si něco sami za sebe?
Alexandra: Od chvíle, kdy jsme začali psát 
spolu, cítíme, že nám nikdy nic nedělalo 
větší radost. Je to jako si spolu zajamovat, 
taková jazz session. Už na to nejste sama. 
Spisovatel bývá jinak velmi osamělé povo-
lání. Řekla bych, že je to jedno z nejosamě-
lejších povolání na světě. Najednou můžeme 
být spolu, společně vymýšlet příběhy. 
Alexander: Moc rádi děláme všechno dohro-
mady. Sdílíme všechno, od prvního nápadu, 
přes všechny rešerše po poslední větu. 
Když dopíšeme knihu, nejde říct, že jeden 
z nás napsal některou konkrétní větu. 
Sdílíme úplně všechno.

Lazar je vaše poslední knížka v sérii. Kde 
se vzal nápad biblické postavy Lazara, 
postavy, která vstane z mrtvých?
Alexandra: Když jsme psali čtvrtý díl, Píseč-
ného muže, věděli jsme, že napíšeme tuto 
knihu. A ten čas nyní přišel. Je to tak trochu 
jako kdybychom v tom příběhu měli jasno už 
od samotného začátku. Takže bylo vlastně 
snadné ji napsat, protože jsme přesně věděli, 
co se stane. Paradoxně byl ale ten proces 
psaní velmi dlouhý. Pro nás je to zatím naše 
nejlepší kniha.

„Máme dvě hlavní posta-
vy, které sledujeme v prů-
běhu celé série.“

Velký prostor dostala tentokráte žena, 
konkrétně Saga Bauerová. Proč jste se 
rozhodli dát právě jí tak velký prostor?
Alexander: Máme dvě hlavní postavy, které 
sledujeme v průběhu celé série. Každý díl lze 
číst samostatně, ale pokud čtete všechny, 
vzniká epický příběh těchto dvou postav. 
Čtenář je sleduje po významnou část jejich 
života a poznává je. V knize Lazar jsou Joona 
a Saga postaveni před určitou volbu. Co 
udělat v případě, že je to skutečně tak, jak se 
Joona domnívá. Pokud se ten člověk vrátí, 
co si počít. Joona zvolí jedno řešení, Saga 
druhé. Saga za své rozhodnutí musí zaplatit 
velmi vysokou cenu.

„Kvalitní literatura podle 
mě vždycky zkoumá, jací 
jsme jako lidé.“

Kdybychom měli definovat českou litera-
turu jako takovou, vévodí pojmy jako iro-
nie, sarkasmus, humor. Dokázali byste 
takové zastřešující pojmy najít pro švéd-
skou literaturu?
Alexandra: To je velmi dobrá a velmi těžká 
otázka. Když jste ve své zemi, je obtížné vidět 
její literaturu pohledem zvenčí. Ale kvalitní 
literatura podle mě vždycky zkoumá, jací 
jsme jako lidé. Pak už je jiná otázka, do jaké 
míry se toto podaří spisovatelům zachytit. To 
musí posoudit čtenáři. 
Alexander: Existují také určité proudy v čase. 
Co je aktuálně moderní. 
Alexandra: Jaká témata jsou aktuálně 
vnímána jako důležitá.

Proč by lidé měli číst o násilí, které je hoj-
ně zastoupeno i ve vašich knihách?
Alexander: Myslím, že pro čtenáře i spisova-
tele, alespoň tedy pro nás dva, je tento typ 

knih cestou od chaosu k řádu. Konfrontují 
vás s něčím strašlivým, s nepochopitelným, 
nesnesitelným násilím. Přesně s takovým, 
s jakým se člověk setkává, když se dívá na 
zprávy. Ale v knihách, jako jsou naše, se 
člověku dostane odpovědí. Nakonec je nasto-
len řád. Pachatel je zastaven. Postavy, na 
kterých čtenáři záleží nakonec vyváznou. Pro 
nás je násilí něco strašného. V našich knihách 
jde o empatii. Silně soucítíme s obětmi 
v nich. Proto chceme popisovat násilí přesně 
takové, jaké je ve skutečnosti: strašlivé. Pro-
vádíme pečlivé rešerše, abychom dosáhli oné 
autenticity, o níž nám jde. Proto je to násilí 
tak odpudivé. Tak, jak vypadat má. 
Alexandra: Často píšeme z perspektivy oběti. 
Připadá nám to důležité, ukazovat násilí tak 
hrozivé, jaké je. Myslím, že takové příběhy si 
lidé vypráví už od dob, kdy se naučili mluvit. 
Alexander: Setkáváme se s čtenáři, kteří 
pracují u policie nebo řídí sanitku a podobně. 
Oceňují způsob, jakým násilí popisujeme. 
Takhle to vypadá, když přijedou k zásahu.

Takhle prostě píšeme.

Host, cena: 399 Kč W
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Populární herečka Sandra Pogodová představuje 
svou novou knihu HOĎ SE DO POGODY, která je 
plná hereččina nezaměnitelného humoru a obrov-
ské energie. Knihu autorka napsala se svým otcem 

 Richardem Pogodou. Jednotlivé povídky vám dovolí 
nakouknout až do obýváku této neobyčejné rodiny.

„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 netu-
šila, 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 tatou. Hoď se do Pogody je 
naše společné dílo. Humorné, poťouchlé, 
laskavé a pohodové. Tak jak se na Pogody 
sluší a patří!“

Sandra Pogodová se narodila v roce 1975 
Olomouci. Vyrůstala v rodině se silným 
vztahem ke kultuře a umění. Dědeček 
Rudolf Pogoda byl inspektor kultury. 
Otec Richard Pogoda je skladatel, pia-
nista, zpěvák, moderátor. Během studií 
na Státní konzervatoři v Praze začala 
hrát v divadle i filmu. V roce 1998 se 
odstěhovala na rok do N. Y., a po svém 
návratu se opět začala věnovat své 
profesi. Moderovala Dámský klub v rádiu 
Frekvence 1. Vedle herectví se také 
živí zpěvem a momentálně jí vychází 
první literární počin, povídková knížka 
„Hoď se do pogody“, kterou napsala 
spolu se svým otcem.

Cosmopolis, cena: 249 Kč

O autorce:

Nakoukněte 
až do obýváku 
neobyčejné rodiny 
Pogodových.

Hoď se do pogody je 
kniha plná humoru 
a obrovské energie.

HOĎ SE DO POGODY
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MALÉ DOBRO.TÉMA: KNIŽNÍ HOROSKOP

Beran
Berani si jdou stejně jako Býci tvrdě za svým. Svých cílů by ale 
nejraději dosáhli hned a pokud nejde vše podle plánů, probouzí 
se v nich frustrace. Měli by tedy občas zpomalit, nadechnout se 
a uvědomit si, že se svět nezboří. Ideální Beraní čtení na léto, 
kdy máme za nejlepší příležitost vypnout a načerpat energii, je 
Důmyslné umění, jak mít všechno u pr**le. Mark Manson 
v ní říká, že je v pohodě, když se věci neodvíjí tak, jak si předsta-
vujeme, že není potřeba se neustále smát. Autor se přitom opírá 
o reálný vědecký výzkum a tvrdí, že šťastnější život nespočívá ve 
schopnosti proměnit hromadu citrónů ve sladkou limonádu, ale 
naučit se s tou kyselou příchutí na jazyku žít.

Býk
Práce hraje v životě Býků velmi významnou roli. Jsou neúnavnými 
a tvrdými pracanty, kteří si za vytyčeným cílem hrdě kráčí. Není nic neob-
vyklého, že se s vervou vrhají do vlastního podnikání. Pro tyto odvážné 
jedince bude velmi užitečná kniha S potížemi je jedna potíž.

Ben Horowitz v ní analyzuje závažná témata podnikání jako je propouštění 
nebo přeřazení zaměstnanců na nižší pozici, kdy je čas na prodej vlastní 
firmy a jak to udělat, jak zvládnout vlastní psychiku a mnohé další otázky. 
Kniha je napsaná humorným, upřímným stylem, a především čerpá z auto-
rových cenných zkušeností, což z knihy dělá neocenitelnou pomůcku pro 
zkušené obchodní veterány i začínající podnikatele.

T Dagmar Topolová

Knizní horoskop
Horoskopy – často předvídatelné a opakující se prognózy, jak na tom letos budeme se zdravím, jak s penězi 
a co nás čeká v lásce. Jenže my knihomolové máme v těchto záležitostech jasno. Trápí nás bolavá záda od 
neustálého čtení v prapodivných pozicích. Romanci neprožíváme jenom jednu, ale hned několik podle toho, 
jaký příběh zrovna čteme. A v otázkách financí jsme na tom často špatně. Máme totiž hluboko do kapsy, 

protože většinu rozpočtu utratíme za knihy. Přesto existuje horoskop, který si většinou 
rádi přečteme – horoskop týkající se knih. Ten náš vám prozradí, 

do jaké knihy se začíst v létě.

^

Via, 399 Kč

Knihy Omega, 329 Kč

Pokud byste hledali ve zvěrokruhu větší knižní drsňáky, 
než jsou Býci, Berani, Kozorozi a Lvi, patrně byste neuspěli. 
Jsou dominantní, vzpurní a často nekompromisní. Ve výběru 
knih upřednostňují nejen řízné thrillery, ale rádi sáhnou 
i po seberozvojové literatuře, která je může o krok přiblížit 
k životnímu úspěchu.

Býk  Beran Kozoroh Lev` ` `
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Lev
Lvi jsou rození vůdci plní nepopsatelného charismatu. Zároveň jsou 
ale trochu marniví, a tak v literatuře vyhledávají především bestsel-
lery a horké novinky. Proto Lvům doporučujeme populární thriller 
Vzorný syn od korejské autorky Čong Judžong. Vypráví o Judži-
novi, dospívajícím chlapci, kterého jednoho rána probudí podivný 
kovový zápach a ustaraný telefonát jeho bratra. Judžinova matka 
leží pod schodištěm v kaluži krve. Nedýchá a nevykazuje známky 
života. Co se předešlou noc stalo? Proč si nic nepamatuje? Začíná 
tak třídenní pátrání na vlastní pěst po tom, co se té noci stalo. 
Zároveň odhaluje i děsivá tajemství sebe a svojí rodiny.

Kozoroh
Pro Kozorohy je důležitý úspěch a uznání. Mohou působit až autorita-
tivním a nepřístupným dojmem, ale ve svém nitru jsou poměrně zrani-
telní. V literatuře preferují především velmi promyšlený a sofistikovaný 
příběh s nečekaným koncem. Přesně takový je i thriller Patrioti. Napsal 
ho bývalý novinář Pascal Engman, který do příběhu promítl své zkušenosti 
z nehostinného populistického prostředí. Příběh se odehrává v redakci 
novin. Vražda mladé novinářky způsobí mezi jejími kolegy paniku a strach 
o vlastní život – a zcela oprávněně. Pachatel totiž nehodlá zůstat u jedné 
oběti, ale plánuje se pomstít všem, kteří veřejně schvalují nebezpečný příliv 
uprchlíků do jeho vlasti. Zdá se, že švédský terorista je nezastavitelný – 
dokud se na scéně neobjeví další postava ochotná všechno obětovat.

Rak
Raci jsou nenapravitelní romantici, kteří by svým milovaným snesli modré 
z nebe. Bez pochyby jim skvěle sedne Bůh pláče potichu. Tento román 
od slovenské autorky Hany Repové vypráví dojemný příběh Anny a Eve-
retta, kteří se snaží vyrovnat s bolestnou skutečností. Do života jim vstoupí 
přátelé Stela a Philip. Jejich osudy a city se začnou postupně proplétat 
a tato čtveřice musí čelit realitě života. Kniha je dojemným příběhem 
o ztrátě, přátelství, a především o prozření, že ke šťastnému životu musíme 
primárně dávat a ne jen brát.

Vendeta, 399 Kč

Kontrast, 369 Kč

Vendeta, 399 Kč

Knihy Omega, 399 Kč

MALÉ DOBRO.TÉMA: KNIŽNÍ HOROSKOP

Znamení, která na první pohled definuje vodní živel, přestože 
se Vodnář oficiálně řadí pod element vzduchu. Charakteris-
tické je pro tuto čtveřici hluboké citové prožívání, odhalová-
ní záhad a zkoumání jiných světů.

Rak  Stír Ryby Vodnár` ` `
^ ^

Stír
Štíři svou náturou připomínají Raky. Jsou citliví, empatičtí a pokud 
se zamilují, je to navždy. Narozdíl od Raků jsou ale vybaveni jedo-
vatou zbraní, kterou v případě zrady neváhají použít. Není tedy pře-
kvapením, že v roli čtenářů vyhledávají především pořádné zvraty 
a tajemství. Kniha Šesté zastavení v sobě snoubí přesně tyto při-
tažlivé prvky. Vypráví o novinářce Alessandře, která míří k soudu se 
známým teroristou, aby napsala reportáž o soudním procesu století. 
Neplánovaná cesta ji zavede do Francie a Itálie, kde se skrývá klíč 
k možná největšímu tajemství, jež sahá dva tisíce let zpátky.

^
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MALÉ DOBRO.TÉMA: KNIŽNÍ HOROSKOP

Vodnár
Vodnáři mají bystrou mysl a rádi se o svá poznání nadšeně dělí 
s ostatními. Přesto se často potýkají s nepochopením – stejně jako 
se s ním setkával Jules Verne. Jeho futuristické dílo Plovoucí 
ostrov bude pro Vodnáře naprosto skvělou volbou. Čtyři hudebníci 
se ocitají proti své vůli na fantastickém plovoucím ostrově. Ten byl 
uměle vytvořen jako místo pro rekreaci amerických a evropských 
milionářů. Tento vynález v sobě skrývá i řadu technických vymo-
žeností a novinek, díky kterým se původně tvrdilo, že Jules Verne 
předpověděl vynález internetu.

Ryby
Ryby jsou snílci s mimořádně silně vyvinutou intuicí. Rády se noří do smyš-
lených světů a nechávají se unášet na vlnách fantastiky. Proto jim Arabella 
z Marsu může snadno padnout do noty. Příběh se odehrává v alternativní 
historii prodchnuté steampunkem. Dívka jménem Arabella žije pokojný 
život na Marsu. Tráví čas s otcem na stavbě a šmíruje svého staršího bratra. 
Nechová se jako správná anglická dámička, což její matku vytáčí. A tak 
vyšle svoji dceru do Londýna, kde se má naučit správným způsobům. Jenže 
Mars se ocitá v ohrožení. Arabella podnikne všechny možné i nemožné 
kroky na jeho záchranu. V přestrojení za chlapce se připojuje k posádce lodi 
a vydává se vstříc námořní válce mezi Británií a Francií.

Panna
Jedinci narození ve znamení Panny jsou zatvrzelí realisté. Není tedy pře-
kvapující, že v roli čtenářů vyhledávají především literaturu faktu. Skvělou 
volbou pro ně bude historický román Cestující, který se odehrává v období 
druhé světové války. Židovský obchodník Otto Silbermann je během listo-
padových pogromů vyhnán ze svého domova. Bezcílně cestuje s kufříkem 
zachráněných peněz a setkává se s uprchlíky, nacisty, dobrými i zlými lidmi. 
Autor zde dokonale líčí pochmurnou atmosféru a děsivou realitu života, 
které v té době panovala.

Knihy Omega, 399 Kč

Kontrast, 349 Kč

Knihy Omega, 299 Kč

Knihy Omega, 349 KčStrelec
Střelci sice vynikají silným idealismem, ale zároveň touží po 
poznání. Jsou zvídaví a v literatuře často sahají po populárně nauč-
ných knihách. Zázrak tam dole pro ně může být skutečnou vzdělá-
vací lahůdkou. Tato kniha vysvětluje vše, co jste chtěli vědět o žen-
ských pohlavních orgánech, ale báli jste se zeptat. Ať už jste muž 
nebo žena, zjistíte, že spousta věcí, o kterých jste si mysleli, že je 
znáte, jsou ve skutečnosti úplně jinak. Publikace spojuje lékařská 
fakta s moderní vědou a odkrývá vše důležité, co byste měli vědět.

^

Tato čtyři znamení se zdají na první pohled zcela odlišná, ale přes-
to je něco spojuje. Ve výběru literatury je žene kupředu především 
jejich touha po poznání. Sem tam se ale nechají unést i odlehčeněj-
šími záležitostmi, jako jsou například lechtivé romány.

Panna Strelec Blízenci Váhy` ` `
^ ^

^
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Váhy
Váhy jsou umělecky nadané a rády se obklopují krásnými věcmi. 
Často jsou ponořený do svých myšlenek a mají tendenci se před 
světem uzavírat. Skvělým tipem na knihu je pro ně Introvertův 
rok, který je potěší nejen právě díky krásnému grafickému zpraco-
vání, ale vezme je na dobrodružnou výpravu, na jejíž konci dokáží 
přijmout sebe sama. Váhy ocení i nestandardní zpracování – nejedná 
se totiž o klasickou knihu seberozvojové literatury, ale o jakýsi mix 
deníku a průvodce, který introvertům pomůže snáze proplouvat 
výzvami a radostmi života v extrovertním světě.

Blízenci
Blíženci jsou tak trochu rozporuplné znamení. Ukrývají v sobě dvě osob-
nosti, které často svádí boj o to, kdo bude mít zrovna slovo. Není tajem-
stvím, že toto znamení si libuje především v erotických románech. Byl by 
hřích, kdybychom v tomto případě nedoporučili knihu Prokurátor. Kinga 
Błońská se snaží vzpamatovat z manželovy nevěry a bratrova těžkého 
zločinu. Po noci strávené u naprosto cizího muže, kterého poznala v baru, 
se vytrácí z domu. Jenže o pár hodin později zjišťuje, že onen „milenec“ 
je prokurátor, který vede vyšetřování případu jejího nevlastního bratra. 
A všechno nasvědčuje tomu, že jejich mimopracovní styky nezůstanou 
jen u jednoho žhavého setkání. Připravte se na drsný jazyk, žhavý sex 
a pořádnou jízdu!

Kontrast, 299 Kč

Via, 299 Kč^

MALÉ DOBRO.TÉMA: KNIŽNÍ HOROSKOP
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ČTENÍ
LETNÍ

ZDARMA

… A MNOHO DALŠÍCH

PLATÍ OD 1. 6. 2019 DO 31. 7. 2019
Vyberte si jakékoli 2 knihy z nabídky letního čtení a zaplaťte jen tu dražší.

ČTENÁŘSKÝCH HITŮ!



KARVINÁ – TESCO
Dobrovské knihkupectví najdete na třídě 17. lis-
topadu v NC Tesco. Oblast, ve které se naše nová 
prodejna nachází, se nazývá příznačně – Ráj. Tedy 
Ráj nejen pro Karviňáky, ale také ráj pro všechny 
knižní duše. Nová prodejna je totiž vybavena vším, 
na co osoba milující knihy pomyslí – novinkami, 
nestárnoucími knižními hity, bestsellery a vůbec 
literaturou všeho druhu. Kromě beletrie jsme neza-
pomněli knihkupectví vybavit kuchařkami, zásobo-

vat seberozvojovou literaturou, pomysleli jsme i na 
milovníky ezoteriky nebo třeba zdravého životního 
stylu. Nezapomněli jsme ani na obrázkové, naučné 
i pohádkové knížky. Pokud rozmýšlíte, že byste jako 
svou dovolenkovou či víkendovou destinaci vybra-
li něco netradičního, Karviná je (ač se to nemu-
sí na první pohled zdát) skvělou volbou! Málokdo 
ví, že v tomto městě najdete luxusní lázně Darkov, 
kde pomocí jodobromové vody léčí nejen pohybo-
vou a nervovou soustavu. Chcete-li tedy najít klid-
né místo pro relaxaci, utéct od shonu velkoměsta, 

vydejte se právě do tohoto pohraničního regionu, 
odkud je to jen kousek na nákupy k polským souse-
dům. Nezapomeňte v Karviné navštívit zámek Fryš-
tát, který vás ohromí především svými interiéry, 
nebo šikmý kostel Sv. Petra z Alkantry. Pokud jste 
sportovně založení, byl by hřích nezkusit si trefit 
jamku v Golf Resortu. A co se týče Černého lesa? 
Stavte se zde třeba pro léčivou vodu ze studánky.

Dvě města. Obě začínají písmenem K. Vzdušnou čarou jsou od sebe vzdáleny přes 
410 km. Jedno je klenotem na západě, druhé na samých hranicích s Polskem. Kdo sleduje 
naše sociální sítě nebo má dobrý odhad, ten už ví, že jde o Karlovy Vary a Karvinou. 
Právě zde jsme otevřeli naše nová knihkupectví. Karlovarští a karvinští čtenáři na tuto 
událost již jistě čekali, ale my myslíme i na ty, kteří o cestě do těchto končin uvažují.

KARLOVY VARY – 
OC FONTÁNA
U léčivých pramenů ještě chvíli zůstaneme. Kar-
lovarské knihkupectví neminete, navštívíte-li nád-
herné obchodní centrum Fontána, které zde stojí 
již od roku 2003. Pro karlovarské je to sázka na 
jistotu, pokud chtějí vyřídit vše v krátkém čase 
a na jednom místě, je tu totiž více než 40 obchodů 
a služeb, venkovní parkování je zdarma a díky dět-
skému světu se zde nebudou nudit ani ti nejmen-
ší. V našem knihkupectví si můžete vyzvednout 
objednávku z e-shopu nebo si nechat poradit od 
zkušených knihkupců – ti rádi předají své zkuše-
nosti a tipy nadšeným čtenářům. Byla by škoda mít 
 Karlovy  Vary zaškatulkované jen jako cíl ruských 

turistů. Toto město nabízí totiž mnohem více než 
kolonádu a lázeňské oplatky! Pokud zde neplánuje-
te navštívit filmový festival a ubytovat se v hotelu 
Pupp, máme pro vás i dostupnější verzi výletu. Až 
zvládnete výše zmíněné lázeňské klišé, navštivte 
městské divadlo, úžasnou novobarokní stavbu, kte-
rá stojí za prohlídku i v případě, že na představení 
zrovna nemáte čas nebo chuť, jde totiž o opravdo-
vý architektonický klenot.

Cestou z našeho knihkupectví nepřehlédněte sklár-
nu Moser, která funguje též jako prodejní galerie 
a je otevřena 7 dní v týdnu! Nedaleko OC Fontána 
je také nádherné místo pro sportovní nadšence – 
Golf & Racing Club Karlovy Vary. Sportu zdar řek-
něte i v Lanovém centru Svatého Linharta.

Lucie ČernáT

PŘEDSTAVENÍ NOVÝCH PRODEJEN

Třída 17. listopadu 883/2a, Karviná

Po–Ne 9.00–20.00 

Po–Ne 10.00–20.00 

Chebská 370/81A, Dvory, Karlovy Vary

JAKÁ KNIHKUPECTVÍ 
JSME OTEVŘELI V PRVNÍ 
POLOVINĚ ROKU 2019?
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Zaprvé – má podezření, že jeden ze členů 
terapeutické skupiny před lety napo-
mohl k nespravedlivému odsouzení nevin-
ného člověka za žhářství s následkem 
úmrtí. Za další – na Ellery se obrátila žena, 
která přežila brutální znásilnění, a očekává 
od ní pomoc. Muž, který ji přepadl je 
stále na svobodě.

Ellery žádá o radu svého přítele agenta FBI 
Reeda Markhama, který ji kdysi osvobodil ze 
spárů úchylného vraha a později jí pomohl 
s prvním opravdu náročným případem v její 

kariéře a opět jí zachránil život. Reeda tato 
nepředvídatelná žena stále přitahuje, ale 
potíž je v tom, že nyní ho očekává velké kari-
érní povýšení a jeho šéf má jedinou pod-
mínku: Reed se musí držet stranou od Ellery

ČLÁNEK: BEZ SMILOVÁNÍ

BEZ SMILOVÁNÍ
Redaktor nakladatelství GradaT

Nový případ policistky Ellery 
a agenta FBI Reeda.

Poté, co policistka Ellery chladnokrevně zastřelila sériového 
vraha, který ji chtěl zabít, odmítla vyjádřit lítost a musela si vzít 
nedobrovolné volno v práci. Jakožto oběť brutálního násilí, kterému 
byla vystavena ve svých čtrnácti, musí také podstoupit skupinovou 
terapii. Jenomže Ellery má mnohem důležitější věci na práci než 
„poznat, co v jádru cítí.“

Metafora, cena: 379 Kč

ArchivF



Přemýšleli jste někdy nad tím, jaké by to bylo vést život s detektivem z vaší oblíbené knížky? Vyšetřovatelé 
z populárních krimi sérií mají totiž většinou jeden společný znak: Jsou velice charismatičtí. Ovšem mít 
romantický vztah s detektivem a žít s ním je velký rozdíl. Jak už vás totiž jistě napadlo, většina z nich je 

plně oddána své práci, ve které také tráví většinu svého času. Ale i oni si zaslouží lásku, nemyslíte?

Ona hledá jeho

Evelyn
Jsem:
Psychiatrička těsně před čtyřicít-
kou, která si prošla peklem.
Povaha:
V profesním životě jsem cí-
levědomá, tvrdá a neústup-
ná. V osobním životě velice os-
tražitá a plachá.

Kladné vlastnosti:
Vysoká intteligence

Záporné vlastnosti:
Jsem trochu asociál

Zájmy:
Psychopati

Čím si mě získáš:
Sadistické sklony to nebudou. 
Mám ráda něžné muže, kte-
ří jdou na vše pomalu a postup-
ně. Nebuď mou nejhorší noč-
ní můrou a zažiješ se mnou 
ten nejsladší sen.

Vzkaz pro tebe:
Budu ráda, když mi nebudeš při-
pomínat mou minu-

lost, ale ukážeš mi, jak krásná 
může být má budoucnost s te-
bou. Respektuj mou práci, ale 
buď tu pro mě ve dne v noci. Na 
rande se mnou si nezapomeň ter-
moprádlo a rukavice. Bydlím 
totiž na Aljašce.

Oblíbený citát (citáty):
„Všichni představujeme ur-
čitou formu zla.“

„Zabij jednoho a možná jich zabi-
ješ i dvacet jedna.“

Dílo:
Nejhorší noční můra, Jsem zpět
Řekli o ní:
Evelyn Talbotová vede nápravné 
zařízení v nehostinné a kruté Al-
jašce. Dnes a denně se zde tvá-
ří v tvář setkává se zločinci, pře-
devším vrahy, toho nejhoršího 
ražení. Ptáte se, co ji k této prá-
ci přivedlo? Odpověď je jedno-
duchá, přesto překvapivě krutá. 
Její první láska byl sériový vrah, 
jehož mučení neunikla ani ona. 
Vyvázla však živá a nyní bojuje 
za spravedlnost.

Charlie
Jsem:
29letá žena s mozkem 
muže a duší dítěte

Kladné vlastnosti:
Citlivost

Záporné vlastnosti:
Magnet na průšvi-
hy, nedochvilnost

Zájmy:
Adrenalin, domácí násilí

Čím si mě získáš:
Buď zásadový a organizovaný – 

stejně jako můj šéf Hunter.

Vzkaz pro tebe:
Nejsem žádná zmalovaná bárbí-

na, které záleží jen na šatičkách 

nebo na tom, v jaké pětihvězdič-

kové restauraci si dá večeři. Můj 

slovník není zrovna vybíravý, ale 

vůbec by mi nevadilo, kdybys byl 

tak trochu můj protiklad. Uzná-

vám, že potřebuji občas trochu 

usměrnit. Nechci doma žádného 

maminčina mazánka. A rozhod-

ně ti nedoporučuji, abys mi říkal 

Charlotto, jsem Charlie.

Oblíbené citáty:
„Vy ženy jste nejdřív miloučké 

a sladké a přátelské.“

„My, sérioví vrazi, jsme vaši syno-

vé, manželé, jsme všude. A zítra 

budou další vaše děti mrtvé.“

Dílo:
Maminčin mazánek, 
Sběratel trofejí

Řekli o ní:
Konstábl Charlie Staffordová je 

hrdou členkou týmu Londýnské 

metropolitní policie, kde oprav-

du vzhlíží ke svému šéfovi Hun-

terovi. Nesnáší pondělky a svými 

pozdními příchody je pověst-

ná. Občas vás možná vydě-

sí její nevybíravý slovník nebo 

to, jak jí je ukradený její ze-

vnějšek, ale je to hodná holka. 

Zažila mnoho nepěkných věcí 

včetně toho, že v dětství unes-

li jejího malého bratříčka.

T Lucie Černá

Knihy Omega 

Cena: 349 Kč

Knihy Omega 

Cena: 329 Kč

Knihy Omega 

Vychází na podzim 2019

Knihy Omega 

Cena: 399 Kč

Knihy Omega 

Cena: 399 Kč

VELKÉ DOBRO.TÉMA: SEZNAMKA S DETEKTIVEM
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Hulda
Jsem:
64letá skorodůchodkyně

Kladné vlastnosti:
Pozitivita, neústupnost

Záporné vlastnosti:
Neustálý pocit nedoceněnosti

Zájmy:
Příroda, odložené případy

Čím si mě získáš:
Peníze, aktivní přístup k životu

Vzkaz pro tebe:
Možná si říkáš, že nejlepší věk 
mám už za sebou. Já se ale roz-
hodně tak odepsaně necítím, 
udržuji se v kondici. Miluji pří-
rodu a možná bych se zamilova-
la i do cestování, ale vzhledem 
k dluhům po nebožtíku manželo-

vi si nemůžu moc vyskakovat. Ty 
to můžeš změnit.

Oblíbené citáty:
„Jako blesk z pekel vztek zkrou-
tí člověku všechny údy, zažehne 
 záhubu v jeho očích…“

Dílo:
Temnota

Řekli o ní:
Hulda pracuje u policie celý svůj 
život, ale zdá se, že žádný z přípa-
dů, který jí svěřili, nebyl ten „osu-
dový“. A teď má jít do důchodu, 
s čímž se, vzhledem k závidění-
hodné kondici, nechce smířit. To, 
jak to ve světě chodí, jí není lho-
stejné. Miluje přírodu a vyjížď-
ky ve své staré škodovce, přes-
to si myslím, že si zatím života 
neužívá naplno a nežije tak, jak 
by si zasloužila.

Erika
Jsem:
Slovenka žijící v Británii, která má 

už mnoho za sebou

Kladné vlastnosti:
Snaživá v touze po spravedlnosti, 

empatická ke svým blízkým

Záporné vlastnosti:
Tvrdohlavost, přitahuji až příliš po-

zornost vrahů – často se „pozvou“ 

přímo ke mně domů

Zájmy:
Setkávání se tváří v tvář s vrahy

Čím si mě získáš:
Neměj: Žádnou profesi, ve které mu-

síš nasazovat život. Měj: Obrovskou 

trpělivost a pochopení.

Vzkaz pro tebe:
Nebude to se mnou jednoduché. 

Ale věřím, že i mě jednou trefí Amor 

a konečně to dopadne dobře. Odmě-

nou ti může být celkem pěkná štíh-

lá blondýnka, která tě nebude neu-

stále zahlcovat smskami a telefonáty. 

Řešit malichernosti ve vztahu zkrátka 

vzhledem ke svému pracovnímu na-

sazení nemám čas.

Oblíbené citáty:
„Život je to, co se děje, když si člověk 

maluje jiné plány.“

Dílo:
Inspektorka Erika Fosterová – série

Řekli o ní:
Jak už jste si mohli všimnout, Erika je 

poznamenaná ztrátou svého manže-

la Marka, který přišel o život během 

vyšetřování jejího případu. I nyní, 

o mnoho let později, je rána stá-

le otevřená a Eričiny emoce jsou 

křehké. Zanedbává sama sebe 

a příliš se upnula k práci. Probo-

ha, zachraňte to nebohé děvče.

Knihy Omega 

Cena: 329 Kč

Cosmopolis 

Cena: 399 Kč

VELKÉ DOBRO.TÉMA: SEZNAMKA S DETEKTIVEM
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Anton
Jsem:
Borec ze severu

Kladné vlastnosti:
Kladné vlastnosti? Mám, ale 
magnet na ženský jsem díky 
úplně jiným věcem.

Záporné vlastnosti:
Co to je? Neznám, nemám.

Zájmy:
Poker a ženy

Čím si mě získáš:
Mám rád všechny ženy, kte-
ré vědí, jak se postarat o to, 
aby vypadaly reprezenta-
tivně, ale zároveň nemají 
v hlavě prázdno.

Vzkaz pro tebe:
Nepokoušej se dělat mi před-
nášky o tom, že hazard je zlo. 
Vím, já taky nejsem žádný svě-
tec. Proto po svém boku potře-
buji pořádnou hříšnici.

Jak bych se popsal jedním slovem:
Nejlepší

Dílo:
Práskač, Pokoj stínů

Řekli o něm:
Anton rozhodně není žádný 
princ z pohádky, s tím je po-
třeba počítat. Mám ale ten do-
jem, že občas je ten jeho postoj 
ala drsňák jen póza. Skrývá 
tím to, že i on je zranitelný. Na 
to, že miluje hazard, není pyš-
ný, ale jako všichni muži mu 
jeho ješitnost nedovoluje uka-
zovat své citlivé stránky. Po-
kud ale vytrváte, budete pří-
jemně překvapeni.

On hledá ji

Joona
Jsem:
Stále ještě mladý Fin se 
světle šedýma očima

Kladné vlastnosti:
Skromnost, vstřícnost, vysoký 
emoční kvocient, rodinný typ

Záporné vlastnosti:
Neschopnost 
zvládat své migrény

Zájmy:
Složité případy svěře-
né někomu jinému

Čím si mě získáš:
Buď dobrý člověk a dávej to, 
co chceš, abys dostávala. Ne-
hledám jen zábavu, přál bych si 
potkat někoho, s kým budu rád 
trávit své občasné volné chvil-
ky, i když nebudu zrovna nej-
lepším společníkem.

Vzkaz pro tebe:
Mám finský přízvuk, kterého 
se asi nikdy nezbavím. Věřím 
ale v to, že pokud jsi ta pra-
vá, zaujmou tě na mě napros-
to jiné stránky.

Jak bych se popsal jedním slovem:
Sympaťák

Dílo:
Joona Linna – série

Řekli o něm:
Joona si zaslouží jen to nej-
lepší. Na případech, které si 
vždy vydupe, pracuje neúnav-
ně. Pálí mu to natolik, že se 
ještě nenašel nikdo z jeho ko-
legů, který by mu mohl konku-
rovat. Nicméně málokdo už za 
tím pohledným Finem vidí také 
člověka, který má své skry-
té démony, a i když je většinu 
času spíše samotář, občas po-
třebuje odreagování a pocho-
pení od druhého.

Knihy Omega 

Cena: 399 Kč

Knihy Omega 

Cena: 349 Kč

Host 

Cena: dle zvolené knihy

VELKÉ DOBRO.TÉMA: SEZNAMKA S DETEKTIVEM
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Robert
Jsem:
Ten, který tě zachrání

Kladné vlastnosti:
Genialita, milá povaha

Záporné vlastnosti:
Nejsem sdílný ohled-

ně svého soukromí

Zájmy:
Nasazování života

Čím si mě získáš:
Jižanské tipy, které umí dobře 

vařit, to je moje. Pokud mě na-

víc potěšíš dobrou whisky a mi-

nimem otázek na můj osobní 

život, jsem tvůj.

Vzkaz pro tebe:
Má přítomnost je pro tebe 

hrozbou, vztah se mnou pří-

mo nebezpečím. Dobře to vím, 

a tak si raději držím lidi od těla.

Jak bych se popsal jedním slovem:

Výjimečný

Dílo:
Robert Hunter – série

Řekli o něm:
Muže s takovým intelektem 

abyste pohledali! Jako dítě pře-

skakoval ročníky ve škole, kde 

pro něj nebyla žádná úloha do-

statečně složitá. Nyní se utká-

vá se zločinci toho nejvyššího 

kalibru a mnohdy bývá jedinou 

nadějí na záchranu lidských ži-

votů. Nerad o tom však mluví 

a v oblasti milostných vztahů je 

poměrně vybíravý.

Harry
Jsem:
Chlap v nejlepším věku

Kladné vlastnosti:
Dokážu vyřešit vše. Kromě 

svých problémů.

Záporné vlastnosti:
Neuznávání autorit a pravidel

Zájmy:
Dobré pití a krásné ženy

Čím si mě získáš:
Nebuď jednoduchá žena ani pří-

liš komplikovaný případ, těch už 

mám za sebou v osobním i profes-

ním životě mnoho.

Vzkaz pro tebe:
Jsem výzva a katastrofa zároveň. Ku-

řák se sklony k alkoholismu a divo-

kému střídání žen. Pokud máš ku-

ráž, ukaž mi, že život je i něco víc.

Jak bych se popsal jedním slovem:

(Ne)napravitelný?

Dílo:
Harry Hole – série

Řekli o něm:
Harryho musíte poznat osobně, 

abyste si udělali obrázek, jaký je to 

člověk. Nic pěkného pravděpodob-

ně neuslyšíte od jeho kolegů, žád-

ná špatná slova naopak nevypustí 

z úst jeho mladší sestra Ses. Harry-

ho nejlepším přítelem je Jim Beam. 

Je třeba dodávat víc? Snad jen to, 

že Harry by do života potřebo-

val víc optimismu.Kniha Zlín 

Cena: dle zvolené knihy

BB art 

Cena: dle 

zvolené knihy

VELKÉ DOBRO.TÉMA: SEZNAMKA S DETEKTIVEM
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Yankee Candle: Různé vůně

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

Yankee Candle, cena: dle zvolené varianty

DÁRKY ZA VÝZO SEŽENETE 
NA JEDNOM MÍSTĚ!

Blíží se konec školního roku a s tím spojené časté spekulování, čím odměnit děti, studenty 
a v neposlední řadě učitele, učitelky, profesory a profesorky. Tak, jako každý rok, přiná-
šíme řešení! Věděli jste, že na vybraných kamenných prodejnách a e-shopu Knihy Dob-
rovský máte možnost vybírat ze širokého sortimentu papírenského zboží, her a dalšího 
neknižního zboží? Vybrali jsme pro vás novinky i populární produkty, které se u vás těší 

celoročně velké oblibě a věříme, že vás budeme inspirovat!

ČÍM ODMĚNIT VAŠEHO TŘÍDNÍHO UČITELE ČI UČITELKU?
Květina to jistí vždy – ale co když hledáte „něco víc“? Malou pozor-
nost, kterou dáte najevo, že si vážíte celoroční náročné práce, kterou 
učitelská role obnáší? Mrkněte na naše tipy!

Yankee Candle vosky: Různé vůně

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.

Yankee Candle, cena: 79 Kč

Lindor pralinky

Objevte neodolatelně jemnou a lahodnou 
řadu čokolád Lindor. Nechte se unést bo-
hatou nabídkou lákavých příchutí pralinek.

Lindt, cena: dle zvolené varianty

Espresso hrníčky

Vychutnejte si své espresso z barev-
ného hrníčku, vyrobeného na míru 
ve velikosti espressa. Objem 100 ml.

Albi, cena: 99 Kč

A CO PRO DĚTI A STUDENTY ZA ZÍSKANÉ JEDNIČKY?
Blíží se léto – co takhle poohlédnout se po nějakých hrách, ať už po 
maličkých vhodných na dlouhé cesty, nebo třeba po nestárnoucích 
klasikách? Či byste raději chtěli objevit kouzlo stíracích map?

Hadara

Hra Hadara vás zavede do světa různých 
kultur a zemí. Ve třech epochách prožije-
te vzestup nového světa z malé osady až 
k výšinám civilizace. Své území zabydlí-
te rozličnými osobnostmi, pocházející-
mi z různých kulturních oblastí, konti-
nentů i časových období. Abyste své říši 
zajistili co největší čest a slávu, musí-
te si osobnosti vybírat pečlivě. Komu se 
podaří vytvořit novou, kvetoucí kulturu 
nejvyšší úrovně?

Mindok, cena: 999 Kč

Pán prstenů: Putování po Středozemi

Vydejte se na své vlastní Tolkienovské dobrodruž-
ství do ikonického světa Pána Prstenů s plně koo-
perativní, deskovou hrou s aplikací pro jednoho až 
pět hráčů – Putování po Středozemi. Čekají vás bi-
tvy s lecjakými zlořády a mnoho herních možností, 
jak uštědřit ránu zlu, ohrožujícímu okolní kraje.

ADC Blackfire, cena: 2  599 Kč

Cestovní hry Dino

Vyzkoušejte si zábavnou rychlou 
variací na pohybové hry, kde vy-
zkoušíte pružnost vaší a vaše-
ho partnera. Nebo si procvičte 
váš postřeh a zároveň si prohlub-
te vaše základní znalosti ze svě-
ta zvířat. Stačí si vybrat z variace 
cestovních her!

Dino, cena: dle zvolené varianty

Piatnik Activity: Original

Čeká vás spousta báječné zábavy a salvy smí-
chu. Předveď, popiš, nakresli, máš celkem 2 640 
možností. Předveďte roj včel, popište chuchva-
lec, nebo nakreslete kozí bradku…troufnete si? 
Díky možnosti vyvolat bitvu se soupeřem, získá-
vá tato jedinečná hra vzrušující náboj.

Piatnik, cena: 799 Kč

Školní batoh PREMIUM

Jednokomorový batoh s anatomicky 
tvarovanými polstrovanými zády. Sou-
částí jsou boční kapsy se zipem na láhev 
na pití a bezpečnostní reflexní prvky.

Karton P+P, akční cena: 1 049 Kč
 1 499 Kč

Školní taška Loop – Džungle

Herlitz Loop zaujme svou nízkou hmotností, která je 
nižší než 1 kg. Jedná se o lehký model s ergonomicky 
tvarovaným a prodyšným polstrováním zad, nastavi-
telnými ramenními popruhy poskytují flexibilitu.

Herlitz, cena 1 499 Kč

Stírací mapa: různé varianty

Originální malované stírací mapy, do detailů pro-
pracované. Luxusní dárek pro všechny cestovatele.

Giftio, cena: dle zvolené varianty

DOBROVSKÝ DÁREK

Pouze v kamenných 
prodejnách

Pouze v kamenných 
prodejnách

Pouze v kamenných 
prodejnách
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Myslet srdcem
Psychedelická cesta Latinskou Amerikou

Když Jitka onemocní vážnou autoimu-
nitní nemocí, řeší to neortodoxně. Místo 
lékařů poslechne hlas svého srdce, který 
ji nabádá ukončit dlouholetý partnerský 
vztah, opustit domov a odjet sama do 
Latinské Ameriky vyléčit se s pomocí 
místní prastaré medicíny. 

Její příběh je o dvou cestách. Dobro-
družné cestě, která ji vede amazonským
pralesem, horami, pouští a pobřežím po 
celém latinskoamerickém kontinentu. 
A pak je tu další, ne méně dobrodruž-
ná cesta do jejího nitra a za hranice 
běžného vědomí, přes které ji přenese 
psychedelická rostlinná medicína aya-
huasky a San Pedra. Tento nevšední, ale 
poutavý cestopis tak vypraví o důvěře, 
odhodlání a snaze porozumět nemoci 
a tím i sobě.

Jitka Juliet Navrátilová žije od mládí 
v Londýně, kde pracuje jako profesio-
nální průvodkyně. Její největší vášní je 
cestování. Půlku života se rovněž zabývá
technikami osobního rozvoje, ženskou 
spiritualitou a šamanismem. Toto vše se
prolíná v jejím debutu Myslet srdcem.

cena: 299 Kč

ČLÁNEK: MYSLET SRDCEM
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Dívám se na arktické fotografie Francouze 
Fréderica Roussela a představuji si pro-
žitky polárních námořníků devatenáctého 
století. Díky knize Michaela Palina si pocity 
posádek lodí HMS Erebus a HMS Terror není 
tak složité představit. Přes tragický konec 
výpravy se vždy jednalo o velmi živý orga-
nismus, což autor prokazuje díky zápiskům 
samotných účastníků plavby. Neplavíme se 
tedy jen po boku velryb a tučňáků a ledních 
medvědů, ochutnáváme i jejich maso 
a zároveň dokážeme pochopit vztahy v pod-
palubí i pevninském zákulisí.

Michael Palin sleduje vývoj lodi od prvního 
šroubku, vydává se po celém světě v jejích 
stopách, je přesvědčivý a čtenář si puto-

vání s ním užívá. Tentokrát možná nehýří 
humorem tak, jak jsme zvyklí. Je znát respekt 
k výzkumníkům, kteří se dostali dál než kdo-
koliv jiný před nimi a na dlouho dopředu 
i po nich. Antarkticko-arktické menu je však 
podáváno bez příkras. Mrazivě gradující 
kniha líčí děsivou pravdu o osudu hrdinů, 
vývoj domněnek, hmatatelné nesnáze něko-
lika kurdějovitých let v zemi ledu.

„…ať si každý představí zamrzlou loď s palubou 
pokrytou sněhem hlubokým třicet čísel…
teplotu minus 30 nebo 40 stupňů se silným 
větrem…návěj jemného sněhu…, který se 
prodere dovnitř a všechno pokryje, zatímco vítr 
skučí v plachtoví…“

Po přečtení tohoto barvitého příběhu lodi 
HMS Erebus, navíc ve výborném překladu 
Martiny Šímové, si nejde než nezamilovat 
styl Palinova psaní. Nechybí ani skvělé mapy, 
ilustrace a fotografie. Doporučuji knihu i pro 
čtenáře, kteří nemají k lodím nijak zásadní 

vztah, protože četbou si jej vytvoří. Kdo 
miluje dobrodružství, lidské osudy a touží 
poznat svět, ten udělá dobře, když sáhne po 
tomto nečekaném literárním drahokamu.

EREBUS
PŘÍBĚH ZTRACENÉ LODI

Mrazivě gradující kniha líčí 
děsivou pravdu o osudu 
hrdinů, vývoj domněnek, 
hmatatelné nesnáze několika 
kurdějovitých let v zemi ledu.

 

HODNOCENÍ:
100 %

Antonín SanderT ArchivF

Pangea, cena: 399 Kč

KNIŽNÍ RECENZE: EREBUS

Michael Palin, kterého znají čeští čtenáři nejen jako člena legendární 
skupiny Monty Python, ale rovněž jako velkého fanouška cestování, 
se pustil do dalšího dobrodružství. Vydal se po stopách Erebu. Lodi, 
jejíž pojmenování předestřelo její osud, tedy věčnou tmu. Polární noc.

30

D
O

B
R

O
.D

R
U

H

30

D
O

B
R

O
.D

R
U

H



ČTENÍ (NEJEN) PRO HOSPODYŇKY
Po jaké knize sáhnout, pokud jste tak trochu romantička a máte obzvlášť v oblibě historické knižní série? 
A po jaké zas, pokud neholdujete beletrii, ale ráda si zalistujete v pěkné a inspirativní kuchařce? Vybrali 

jsme do našeho beletristického a „gastro“ okénka knihy, které nás v poslední době nejvíce oslovily a přidali 
ještě jednu navíc, zabývající se eco-friendly domácností, jejíž minimalistické zpracování nás nadchlo.

Knihy Omega 

Cena: 499 Kč

Via 

Cena: 399 Kč

Ledový dech · Diana Gabaldon

Je rok 1772 a v předvečer americké revoluce již vy-
pukla řada povstání. Mrtví muži leží v ulicích Bos-
tonu a v lesích Severní Karolíny hoří srub.

V nastalém chaosu vyzývá guvernér Jamieho Frase-
ra, aby sjednotil zámořské kolonie, které patří Ko-
runě. Jenže Jamie od své manželky ví, že za tři roky 
vyhlásí kolonie nezávislost.

A všichni loajální králi budou buď mrtví, nebo bu-
dou muset uprchnout. A pak je tu ještě výstřižek 
z novin The Wilmington Gazette z roku 1776, který 
oznamuje smrt Jamieho i jeho příbuzných. Budouc-
nost rodiny cestující časem vypadá chmurně…

Lord John a ďáblovy ruce · Diana Gabaldon

Diana Gabaldon, autorka série Cizinka, která se dostala na čelní příčky 
žebříčku bestsellerů New York Times, přináší tři fascinující příběhy o vál-
ce, intrikách a špionáži, v nichž vystupuje jedna z jejích nejpopulárnějších 
postav: lord John Grey.

V povídce Lord John a Klub pekelného ohně zahlédne lord John 
ve dveřích klubu pro gentlemany neznámého muže – a rozruší 
ho zoufalá prosba, aby se setkali v soukromí. To je impulz, který 
lorda Johna zavede do bludiště politické proradnosti a do rukou 
nebezpečného zhýralého utajeného spolku. V novele Lord John 
a sukuba se angličtí vojáci, kteří bojují v Prusku, děsí smrtícího 
stvoření, které se zjevuje v noci. Lord John je povolán, aby celou 
záležitost prošetřil, a brzy si uvědomí, že ze všech přízraků, kte-
ré člověka straší, není žádný děsivější než ten, který vychází pří-
mo z lidského srdce. V novele Lord John a přízrak vojáka se lord 
John náhle ocitá uprostřed vyšetřování záhadného výbuchu děla 
na bitevním poli. To ho nakonec přinutí, aby se utkal s vlastními 
přízraky – a zdrcující možností, že mezi důstojníky ozbrojených 
sil Jeho Veličenstva se ukrývá zrádce.

Knihy Omega 

Cena: 399 Kč

Via 

Cena: 299 Kč

 Beletristické okénko  

 Gastro okénko 

 Něco navíc

Knihy Omega 

Cena: 349 Kč

Lahodné probuzení
Kate McMillan

Pokud je prvním rozhodnutím vašeho dne, 
co si dáte k snídani, nic vám neusnadní vý-
běr tak jako inspirující sbírka receptů v této 
knize. Naleznete zde více než 100 sladkých 
i slaných pokrmů pokrývajících všech-
ny druhy ranního stravování – od vajec se 
slaninou po ovoce s obilovinami, chle-
by, sladké pečivo, zdravé misky, pečené 

koláčky, nápoje a další. Kniha představuje klasické pokrmy 
s dodatečnými tipy a technikami, které vám pomohou při-
pravit dokonalá vejce, lívance či palačinky – včetně celozrn-
ných a bezlepkových variant.

Tajemství těstovin · Laura Santtini

Italská spisovatelka Laura Santtini píše o jídle a spojuje v sobě 
na jedné straně bohatou kulturu autentické italské kuchyně, 
která patří k hluboko zakořeněnému dědictví milovníka jíd-
la, a na straně druhé moderní přístup k trendům, metodám 
a ingrediencím, které si oblíbily kuchařky i celé rodiny. Pod-
le Laury tkví podstata těstovin v omáčce. S jakými těstovina-
mi omáčku smícháte, je už zcela na vás. Možností je mnoho, 
od spiralizované zeleniny, luštěninových nebo bezpšeničných 
těstovin, které vám po náročném 
pracovním dni vykouzlí zdravou ve-
čeři, až po ručně dělané těstoviny, 
s nimiž si můžete pohrát o víkendu.

Eco-friendly domov  Christine Liu

Je vaše domácnost ohleduplná k životnímu prostředí? Tento 
inspirativní a praktický průvodce vám obrátí pohled na svět 
o 180 stupňů a pomůže vám krok za krokem změnit nejen 
váš styl bydlení.

Úvodní část nejprve nastíní nezbytné základy vědomého ži-
vota, čímž vás jako čtenáře provede přínosy plynoucími z va-
šeho rozhodnutí pro udržitelnost, a vysvětluje, jak používat 
tuto knihu a začlenit její zásady do každodenního života.

Christine Liu, bloggerka a odbornice na téma udržitelného 
životního stylu, s vámi projde jednotlivé místnosti vašeho 
domu – obývák, kuchyň, ložnici a koupelnu – a nabídne tipy, 
triky a 18 projektů představených krok za krokem, díky nimž 
povedete styl života s menším dopadem na životní prostředí.

Ať už tak, že si vyrobíte svou vlastní zubní pastu, vydáte se 
na cestu obnovitelných zdrojů energie, omezíte spotřebu 
plastů, založíte si vlastní bylinkovou zahradu, nebo upcyklu-
jete staré kusy nábytku, existuje mnoho větších či menších 
kroků ke změně.

ČTENÍ (NEJEN) PRO HOSPODYŇKY
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Napsáno podle skutečných událostí! Další skvělá nálož 
vtipných a roztomilých příhod, které prožívají všich-
ni dospělí, jejichž dítě se chystá do školy. Okouzlující 
a bezprostřední „kousky“ pětileté Viky jsou podané 
autorem, který má dar vidět humor běžných situací a vy-
stihnout každodenní zážitky tak, až máte pocit, že v tom 
nejste sami!

Rozverné příběhy si získaly tisíce příznivců.

POZOR!

Viki je zpĕt!

Nová kniha autora bestsellerů!

Cosmopolis, 199 Kc̆

UKÁZ
KA:

Záznam
ník

Na pískovišti. Viki vykládá nejbližšímu tatínkovi:

„My jsme doma pořád všichni nemocný, zdravý 

je jenom táta a Dennis.“

„A kdo je Dennis? Bratříček?“

„Ne, to byl náš pes.“

„Byl?“

„No jo, on už umřel.“

„Ale říkala jsi, že je zdravý.“

„No je. Nemá rýmu, ani teplotu, ani kašel.“

„EH!“ Na víc se pán nezmohl.

„Jen si tam tak leží doma v urničce.“

„Ale umřel zcela zdravý,“ přikývl pán.

„Ne, to ne.“

„A co mu tedy bylo?“ zeptal pán zmateně.

„Úplně všechno, on byl strašně starý.“

„A kolik mu bylo?“

„Táta říkal, že byl starý jako velký třesk, že prý 

jsou ze stejného vrhu.“

Moje dcera je chodící záznamové zařízení.
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T Jana Balonová

Máte už plné zuby hrdinů typu rozervaný chudý teenager zmítaný emo-
cemi a hledající si své místo ve světě? Stýská se vám po hrdinech ze „staré 
školy“? Pak tu je tu pro vás WAVESBURY!

Knížka vás chytí po pár stránkách. Díky 
nespornému vypravěčskému talentu 
Davida Návary jste okamžitě vtaženi do 
děje a už nemůžete přestat.

Příběh začíná uprostřed Skotska někdy 
v polovině 18. století. Pokus Skotů o dosa-
zení Stuartovců na britský trůn byl zmařen, 
jakobité poraženi. Britská odplata byla 
krutá: zpustošená zem, vyrabovaná a zapá-
lená obydlí, tisíce mrtvých. Plukovník lord 
David, hrabě z Wavesbury, bojoval v řadách 
vládního vojska, tedy na vítězné straně, 
ale jelikož je čestný a slušný muž snažil se 
zabránit nesmyslnému vraždění a devastaci 
krajiny po bitvě. Mnohokrát se střetl proto 
i s vlastními. Právě díky své šlechetnosti 
získal přátelství Alastaira MacDermotta, 
syna zemana a zapřisáhlého jakobity. Po 
skončení služby na Vysočině odjel mimo 
Britské ostrovy.

Po návratu se Wavesbury dozvídá tragic-
kou zprávu – jeho přítel byl zabit v nesmy-
slné snad hospodské potyčce. Ví, že je 
jeho povinností se s ním naposledy roz-
loučit. Znovu se vydá do kraje, který kdysi 
pomáhal pokořit a kde k vyvolání nená-
visti stačí jediný pohled na jeho červený 
stejnokroj. Je mizerné počasí, vane prudký 
vítr, prudký déšť se mění ve sníh. Je nucen 
přenocovat v hnusné krčmě, kde mu hos-
tinský se zlým výrazem ve tváři před-
hodí nechutné jídlo a nabídne k přespání 
špinavý pokoj. Bere pod svou pod ochranu 
krásnou dívku, ze které se vyklube Alastai-
rova sestra Elizabeth. Jede také na bratrův 
pohřeb. Jsou přepadeni…

O knize Davida Návary nemůžeme 
říct, že se jedná o velký román, ale 
spíše o románovou ságu s jednotli-
vými příběhy z dobrodružného života 
hlavních hrdinů, Wavebury a jeho přátel. 
Hrdinům jsou brzy Britské ostrovy malé. 
Plukovník Wavesbury, a věrní vojáci – 
desátník Kenneth Lindsay, silák Allane 
McAutie či záhadný poručík John Ferrel – 
se ocitají tu v Evropě, Africe, Americe 
a navštívíte i tereziánské Čechy. Jejich 
osudy pochopitelně komplikují nejen 
zbraně ale i ženy.

Místy si při čtení vzpomenete na Červe-
ného bedrníka, D’Artagnana či jiné roman-
tické hrdiny. David Návara ale píše sou-
časným jazykem. Svižné dialogy střídají 
poutavé popisy. Je jasné, že se vyzná v his-
torii, že ji má rád. Jeho hrdinové nejsou 
sice podloženi žádnými historickými posta-
vami, ale pokud popisuje skutečnou histo-
rickou událost je přesný, stejně i v popisu 
zbraní či oděvů. Nenajdete v nich chybu, 
jako se to mnohdy podaří i zkušeným sce-
náristům amerických trháků.

Na začátku každé kapitoly je krátká histo-
rická poznámka, která vás dostane do his-
torických souvislostí.

Po dlouhé době jsem si opravdu užila dob-
rodružství a romantiku na plné pecky. Je 
to skvělá četba na dovolenou či odpo-
činek po dni plném stresu. Zapome-
nete na svět kolem sebe, žijete život 
Návarových hrdinů.

Jonathan Livingston,
cena: 299 Kč

David Návara

WAVESBURY
Plukovník a rebelova dcera

David Návara

WAVESBURY
Plukovník a rebelova dcera
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Zakoupíte v prodejnách KNIHY DOBROVSKÝ nebo na www.knihydobrovsky.cz

Tři přátelé, jedno velké dobrodružné pátrání!

TRENDY KNÍŽKY 
PRO TEENAGERY!

Vzrušující 

začátek trilogie 

pro čtenáře  
Divergence



VÍCE NEŽ 30 PRODEJEN PO CELÉ ČR

Kariéra
 
Staňte se členem naší (D)obrovské rodiny! 
Milujete knihy, práci v týmu a hledáte stálou 
práci? Možná hledáme právě vás!

Volné pozice najdete na našem webu 
www.knihydobrovsky.cz/kariera

www.knihydobrovsky.cz

Přes 65 000 titulů 
skladem

98 % zákazníků 
nás doporučuje na 

HEUREKA.CZ

 
A jeden skvělý e-shop!

Více než 30 
prodejen s osobním 

odběrem zdarma

Široký výběr knih, 
papírenského zboží 
i fanouškovského 

sortimentu
Každý měsíc 

e-kniha zdarma

Odměny sbíráte už 
s prvním nákupem

Přidejte se 
do Klubu! Bez závazků

Speciální akce 
pouze pro vás

Sleva 
20 % k narozeninám 

a 15 % k svátku
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