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Věrný pes leží zraněný vedle zohaveného těla 

svého pána. Žena je nalezena mrtvá u sebe 

doma – leží svázaná na posteli a v puse má 

roubík. Muž i žena jsou policisté. A oba mají 

vedle sebe položenou jedinou rudou růži bez 

trnů… Mezi vyšetřovateli se šíří oprávněné 

obavy, že brzy přibydou další oběti…

Tupaarnaq se vrátila do Nuuk, aby pomohla 
svému příteli Mattheovi Caveovi najít jeho 

nevlastní sestru Arnaq, která zmizela během 
víkendu v Færingehavnu. Stopy v jednom z domů 

mluví jasně, ale jen do doby, než matka Arnaq 
dostane hovor od Arnaq samé. V ten moment je 
všem jasné, že se právě odehrává strašlivý zločin.

Muž se probudí v lese a pamatuje si pouze jediné jméno: Anna. Byl svědkem vraždy v lese a nyní přichází k luxusnímu, leč rozpadajícímu se okázalému sídlu Blackheath, kde se brzy od tajemného hosta převlečeného za lékaře léčícího mor dozví, že jediný způsob, jak může uniknout dni, který se opakuje znovu a znovu, je vyřešit důmyslnou vraždu.

Na pozadí světového spiknutí, boje o moc 

a o výlučnost se odehrává dojemný lidský příběh 

obyčejného třicátníka Davida Bergera. Na světě 

existuje Bratrstvo nespavců, které využívá genového 

defektu zděděného z dávných dob, aby jeho členové 

místo spánku pracovali na rozšiřování svého vlivu 

a moci, a tím drželi v rukou nejmocnější úřady světa.

Sériový vrah upaluje své oběti v prehistorických kamenných kruzích Lake District. Nenechává za sebou žádnou stopu a policie je bezradná. Když policisté naleznou jeho jméno vyryté do ohořelých pozůstatků třetí oběti, zneuznaný detektiv Washington Poe je znovu povolán do služby, aby se zúčastnil vyšetřování, o které ale nemá zájem…

Již 3. případ 

Charlie 

Staffordové!
Pro čtenáře 

Bez kůže

Přečtěte si 

také předchozí 

knihu Mona 

Lisa Virus
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éto se pomalu chýlí ke konci, 
čeká nás nádherné babí léto. 
Vracíme se domů z letního ces-
tování, postupně opět vyrá-

žíme na nákupy a čeká nás prostě realita 
všedních dnů. Právě podzim je tím nejkrás-
nějším obdobím, co se týče vydávání nových 
knih. Zatímco v létě je novinek spíše méně, 
na podzim to knižní trh bohatě vynahradí 
nespočtem nových titulů nejrůznějších 
žánrů. V tomto (již druhém) elektronickém 
vydání časopisu vám mnoho takových chysta-
ných novinek představujeme.

S koncem léta se také pojí začátek škol-
ního roku. Stejně jako minulý rok jsme 
proto vytipovali školní potřeby pro 
školáky malé i velké. Zakládáme si na tom,                   
abyste na našich největších prodejnách našli 
kompletní školní sortiment – batohy počí-
naje, učebnicemi konče. Nemusíte tak mít 
strach z příliš dlouhého a náročného shánění 
školních potřeb.

Věřím, že i toto číslo pro vás bude inspirací 
a zpříjemní vám výběr novinek, které na vás 
čekají na našich krásných prodejnách.

L

Přes 65 000 titulů skladem 
www.knihydobrovsky.cz
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Helix – tak zní název dalšího realistického a utopického vědeckého 
románu od autora bestsellerů Blackout a Zero. Německý spisovatel 
Marc Elsberg už u nás oslnil čtenáře uvěřitelnými vizemi katastrofické 
budoucnosti za zneužití moderních technologií či ztráty elektřiny. 
Podívejme se, co si na nás nachystal nyní…

Zatímco Blackout zpracovával v opravdu úctyhodné a značnými rešeršemi podložené míře 
v základu velmi prostý, o to víc však palčivější problém v podobě již zmíněné ztráty elektrické 
energie a z tohoto faktu plynoucích obtíží (čímž by se dal zařadit do kolonky sci-fi, realistič-
nosti navzdory), Zero se naopak soustředil okolo stále aktuálnější problematiky spojené s citli-
vostí osobních údajů na sociálních sítích a jejich zneužitím.

Čím to ovšem je, že jejich autor dokáže 
lehce futuristické problémy (jež ovšem 
mají reálný základ v podobě hrozby, kterou 
nelze zcela vyloučit) vyložit natolik pře-
svědčivě, až z jeho knih jednoho zamrazí 
v zádech? Marc Elsberg v rozhovoru pro náš 
blog uvedl několik bodů, které jeho knihy 
pojí a jsou dle něj tím, co jeho dílo dělá 
jedinečným: „Myslím, že recept na úspěch 
má čtyři přísady:

1.  Uchopím napínavá témata, která jsou pro 
nás všechny důležitá, ale jejichž význam 
dosud jen málo lidí správně pochopilo.

2.  Tato témata velmi pečlivě prozkoumám.

3.  Z toho vytvořím napínavý thriller, ve 
kterém čtenářky a čtenáři znovu najdou 
svůj vlastní svět, svůj vlastní život, svoje 
přání, sny a konflikty a tak se s těmito 
tématy konfrontují.

4.  Nabízím svým čtenářkám a čtenářům 
nejen dobrou zábavu, ale také podněty 
k přemýšlení a náměty k diskuzím.“

Elsberg se dle svých slov navíc při psaní snaží 
zaměřovat zejména na dopad moderních 
technologií na naši společnost. Zásadními 
motivy jsou pak také mezinárodnost (v obou 
u nás dosud vydaných knihách se příběh ode-
hrával na několika kontinentech a v různých 
zemích) a dopad na normální obyvatele 
země. Což dokládají hlavní protagonisté jeho 
děl, kteří se rozhodně nedají nazvat nadlidmi 
a dá se s nimi tak při čtení skvěle ztotož-
nit. Dalo by se rovněž říci, že jeho díla jsou 
jakýmsi hrozivým realistickým vyobrazením 
utopické budoucnosti. Blízké budoucnosti. 
Možná až příliš…

Na tyto přísady se tedy zajisté můžeme těšit 
i v nejnovějším thrilleru, který (jak už napo-
vídá titulek) ponese název Helix. Kniha, 
jejíž německý podtitul by se dal přeložit jako 
„Nahradí nás,“ se i tentokrát zaměří na téma-
tiku velice aktuální. A sice genovou terapii. 
Jedná se o věc velice diskutovanou a kontro-
verzní. Manipulace s geny skýtá pro spiso-
vatele značný potenciál a proto rozhodně 
není divu, že se právě pro ni Marc Elsberg 
rozhodl. O čem to tedy bude?

Během státní návštěvy v Mnichově zemře 
americký ministr zahraničních věcí. 
A právě jeho smrt rozhýbe kolotoč udá-
lostí, jež odstartuje podivný nález na jeho 
srdci. Během pitvy se přijde na podivnou 
stopu, kterou mohla způsobit neznámá 
bakterie. Na plantáži v Africe je posléze 
objevena hyperrezistentní rostlina, která 
ohrožuje samotnou existenci obchodního 
modelu jedné velké společnosti. Mezitím 
Helen a Greg, šťastný, nicméně vzdor snaze 
bezdětný pár ve středních letech, kontaktuje 
kliniku plodnosti v Kalifornii.

Sdělí jim cosi o stále udržovaném tajném 
a soukromém výzkumném programu, 
z něhož již vzešlo sto takových talentovaných 
dětí. Helen a Greg asi jako každá matka 
a otec touží po potomkovi s nejlepšími před-
poklady. Náhle však jedno z oněch zvláštních 
dětí zmizí. A vše poukazuje na podivnou spo-
jitost mezi zmíněnými událostmi v Mnichově 
a zbytku světa.

Knihy Omega, 
předpokládané vydání: 7. 10.

Tomáš LeskT

Povstání geneticky 
upravených dětí otřese 
světem. Těšíte se? 
Helix vtrhne do prodeje 
už na podzim!

Lékař jim dá naději v podobě 
příslibu, že by mohl výrazně 
zlepšit genetické dispozice 
jejich dítěte.

Knihy Omega 

Cena: 399 Kč

Knihy Omega 

Cena: 399 Kč

ČLÁNEK: HELIX

Oba zmíněné 
tituly se zařadily 
na přední příčky 
bestsellerů a nikoho 
tak nepřekvapí, že 
jen u nich v našich 
končinách nezůstane.

Když si 
človek hraje 
na boha…

ˇ
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SLOVO Z NAŠEHO NAKLADATELSTVÍ
Stranger Things: Temný experiment – největší titul v naší historii
Naše nakladatelství vydalo již řadu velmi úspěšných titulů. Knihkupectví v současnosti ovládá populární Důmyslné 
umění, jak mít všechno u prdele či básnické sbírky Mléko a med a Květy slunce. Přesto je pro nás titul Stranger 
Things: Temný experiment obrovskou výzvou. Kdy se vám stane, že vydáváte titul, který od počátku sledují desítky 
tisíc čtenářů? Který je neodmyslitelně spojen s největším seriálovým fenoménem posledních let? Věděli jsme, že tato 
kniha bude obrovskou zkouškou. Musí se podařit úplně vše, a to včetně skvělého překladu. Fanoušci nic neodpouští! 
Na knížce jsme pracovali minimálně půl roku a když konečně přišla z tiskárny, tak jsme cítili ve vzduchu intenzivní 
napětí. Zdá se ovšem, že se vše podařilo a čtenáři již píší první recenze. Už nyní mohu potvrdit, že nás v budoucnu 
čekají i další knihy ze světa populárního seriálu Stranger Things.

ŠTĚPÁN HAVRÁNEK
Obchodní ředitel

VÝBĚR TOHO NEJLEPŠÍHO

Vážení čtenáři, blíží se podzim (i když 
zatím ještě velice pomalu), a tak 
jsme při výběru knih zohlednili právě 
nadcházející období. Období,
kdy vychází nepřeberné množství 
titulů různých žánrů, aby měli nadše-
ní čtenáři co číst během sychravého 
podzimu a mrazivých zimních nocí. 
Jsme si jisti, že si v našem výběru 
každý typ čtenáře najde své.

AKTUÁLNĚ
NEJPRODÁVANĚJŠÍ 
TITULY

Přichází podzim, a tedy čas nejočekávanějších bestsellerů. 
Mezi novinky, které nenechají v klidu spát tisíce čtenářů, 
patří určitě i Ledový strach. Obálka vám jistě připomíná 
první díl této mrazivé severské série s názvem Bez kůže. První 
případ byl vyřešen, ale nese s sebou závažné důsledky. Cha-
rismatickou hlavní dvojici navíc čeká ještě zapeklitější případ, 
který se dotýká přímo jich samotných. Milujete-li severskou 
literaturu, tak se určitě nebojte objevit tento temný příběh 
odehrávající se v podmanivé krajině Grónska. Je to mrazivé, 
je to děsivé a skvěle čtivé!

Ledový strach, Vendeta, vychází v září 2019

PETR DOBROVSKÝ

PETRA DOBROVSKÁ
Nezdá se vám, že jsou slovenští autoři trochu mimo zájem 
tuzemských čtenářů? Tento fakt se snaží napravit Hana 
Repová, byť žijící dlouhodobě v Německu, tak slovensky píšící 
autorka. A právě tato autorka má dar psát hity, které osloví 
nejen ženy. Hlavním tématem jejích knih je láska, spletité 
životní osudy a přátelství, které překoná mnohá příkoří. 
Druhý díl Bůh pláče potichu očekává mnoho čtenářek, které 
chtějí znát konec příběhu, kterým Hana zasáhla mnoho 
srdcí. Je to skvělá kniha a zaslouží doporučení.

Bůh pláče potichu 2, Kontrast, vychází v září 2019

Krev se opět bude valit proudem a národ největších válečníků 
historie se vrací, aby pokračoval v příběhu, který tolik 
milujete. Nájezdy synů jsou pokračováním bestselleru Pomsta 
synů a rozhodně se nejedná o literaturu pouze pro fanoušky 
seriálu Vikingové. Tato knižní série si získala obrovskou po-
pularitu hlavně díky tomu, že je prostě skvěle napsána. Jedná 
se o historickou detektivku, která nešetří akcí a zajímavými 
charaktery. Jen si to představte. 80 lodí s dvěma tisíci Vikingy 
směřuje na jih. Jejich cílem je Španělsko… Španělsko, které 
pozná hněv synů Thora a Odina. Bude to opět velká jízda!

Vikingové: Nájezdy synů, Fobos, vychází v říjnu 2019

ŠTĚPÁN HAVRÁNEK

1. Stranger Things: Temný experiment
(Fobos, 349 Kč)

2. Tiché roky
(Host, 349 Kč)

3. Důmyslné umění, jak mít všechno 
u pr**le
(Knihy Omega, 329 Kč)

4. Ledový dech
(Knihy Omega, 599 Kč)

5. Modlitba za Černobyl
(Pistorius & Olšanská, 329 Kč)

6. Tajemství sídla Craven Manor –  
 předobjednávky
(Fobos, 349 Kč)

7. Strom duchů
(Brána, 449 Kč)

8. Smrtící tajnosti
(Cosmopolis, 399 Kč)

9. Pan Slušňák
(Kontrast, 399 Kč)

10. Smrtící řeka
(Vendeta, 399 Kč)
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TAJEMSTVÍ SÍDLA CRAVEN MANOR
Darcy Coates

Daniel zoufale shání práci. 
Když mu někdo pod dveře strčí 
vzkaz, který mu nabízí místo 
správce staré nemovitosti, má 
pocit, že to je příliš skvělé, 
než aby to byla pravda. Když 
ale dorazí do Craven Manor, 
za dveřmi na něj čeká obálka. 
Jsou v ní peníze a příslib, že 
dostane další. Navzdory svým 
pochybám se nastěhuje. Podiv-
né události, ke kterým dochází, 
nebere na vědomí.

Fobos, srpen 2019

NAPROSTO POZORUHODNÁ VĚC
Hank Green

Třiadvacetiletá April se vrací 
domů z práce. Po cestě si všímá 
obří sochy. Vypadá jako tři metry 
vysoký Transformer. S kama-
rádem Andym ho natočí na 
video, které posléze umístí na 
YouTube. April se rázem ocitá 
v centru intenzivní mediální po-
zornosti. Čeká ji dlouhá cesta, na 
které se bude muset vypořádat 
s důsledky vlastní slávy. Vztah, 
bezpečnost i její identita se ocitá 
v ohrožení.

Fobos, září 2019

STRANGER THINGS: TEMNÝ EXPERIMENT
Gwenda Bond

Pokud si myslíte, že znáte pravdu o matce Eleven, tak se připrav-
te, že vám tenhle prequel vyrazí dech. Je léto roku 1969. Strach 
a rozbroje zasahují mladé Američany doma i v zahraničí.  
Terry Ives studuje na univerzitě v srdci Indiany, daleko od před-
ních linií války ve Vietnamu nebo ohnivých protestů ve Washin-
ghtonu. Svět se mění a Terry to nechce sledovat z povzdálí. 
Přihlásí se proto jako testovací subjekt do vládního experimentu 
s kódovým označením MKULTRA, který probíhá v malém měs-
tečku Hawkins. Laboratoř někde hluboko v lese, látky, které mění 
lidskou mysl… a tajemství, jemuž Terry musí nutně přijít na kloub.

Fobos, červenec 2019

JIŽ VYDÁNO

KNIHA M
Peng Shepherd

Zmizení stínu Hemua Džó-
šiho rozpoutá vlnu pozdvižení 
a úžasu. Celý svět okouzleně 
sleduje neuvěřitelné činy Hemua, 
který se ztrátou stínu získá nové, 
neuvěřitelné schopnosti. Když se 
začnou stíny odpoutávat i od dal-
ších lidí, napětí ve světě narůstá, 
tím spíš, že nestinnost se začne 
šířit jako lavina a moc, kterou 
s sebou přináší, není zadarmo.

Fobos, září 2019

ZIMNÍ PŘÍZRAK
Dan Simmons

Spisovatel a univerzitní profesor 
Dale Stewart, jeden z hlavních 
hrdinů Simmonsova slavného ho-
rorového románu Temné léto, se 
po desítkách let vrací do Elm Ha-
venu. Na sklonku roku, přijíždí na 
opuštěnou farmu, kde bydlel jeho 
dávný geniální kamarád Duane 
McBride, Dale vchází do mrazivé-
ho domu minulosti a sám netuší, 
jestli z něj ještě někdy vyjde.

Fobos, září 2019

JIŽ VYDÁNO

JSME POSLEDNÍ
Hanna Jameson

Mimořádná zpráva: Nad 
Washingtonem vybuchla 
atomová bomba. Jon Keller si 
toto oznámení přečte u sní-
daně na telefonu. Následují 
další oznámení a zprávy, že 
svět pustoší jaderná válka. 
Jeho manželka a dvě malé 
dcery jsou doma v Americe, 
zatímco on je služebně na 
konferenci ve Švýcarsku. 
Spolu s dvacítkou dalších 
hostů se Jon snaží udržovat 
aspoň nějaké zdání civilizace. 
Pak se ale jednoho dne v ho-
telu najde mrtvá holčička. 
Někdo v hotelu je vrah.

Fobos, září 2019

MOŘE RZI
C. Robert Cargill

Během globálního povstání je 
lidstvo vyhlazeno právě těmi 
stroji, které byly vyrobe-
ny, aby mu sloužily. Nyní 
světu vládnou. Ale ne všichni 
roboti jsou ochotní vzdát se 
své individuality a Křehule, 
samotářka a sběračka odpad-
ků, zaměřená výhradně na 
přežití, je jedním z těch, kteří 
se ještě drží. Jenomže indi-
vidualita má svou cenu a po 
téměř smrtelném setkání 
s jinou UI je Křehule nucena 
najít si nějaké útočiště.

Fobos, září 2019

PROCES ZMĚNY
Martha Wells

I v druhém díle deníků Robokata se opět setkáváme s postavou sympatického a neustále sebe 
ironizujícího androida. Oproti předchozí misi se ale teď ocitá na útěku a ve snaze pochopit 
svou dost možná krvavou minulost se rozhodne lidem přiblížit víc, než mu kdy bylo milé. 
Dokáže si i tentokrát Robokat udržet odstup od citově zmateného světa lidí a rostoucího 
zmatku ve své vlastní objevené osobnosti, nebo propadne zoufalství a frustraci z toho, že 
životu a vlastnímu já nelze porozumět a uchýlí se k nezájmu o sebe i druhé?

Fobos, říjen 2019 JIŽ VYDÁNO

MLADŠÍ BRATR POPU-
LÁRNÍHO JOHNA GREENA 
A JEHO LITERÁRNÍ DEBUT!

VÝBĚR TOHO NEJLEPŠÍHO
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VÝBĚR TOHO NEJLEPŠÍHO

IDEÁLNÍ SVĚT
Theresa Hannig

V roce 2052 se Spolková 
republika Evropa izolovala 
od zbytku světa. O blahobyt 
a bezpečí v takzvaném hos-
podářství optimálního blaha 
pečují vysoce rozvinutí roboti. 
Všichni občané jsou čtyřia-
dvacet hodin denně sledováni 
Agenturou pro životní pora-
denství, aby se pro každého 
jednotlivce našlo ve společnos-
ti dokonalé místo.

Knihy Omega, srpen 2019

PARTA OD MISSISSIPPI
Davide Morosinotto

Louisiana, rok 1904. U delty řeky 
Mississippi  žijí čtyři kamarádi: Te 
Trois, Eddie, Julie a Tit. Když se 
jednou vydají v kánoi lovit ryby, 
netuší, že to, co naleznou, navždy 
změní jejich osud. Do života jim 
vstoupí úžasný Katalog zboží, ze 
kterého si jeden předmět koupí, 
ale balíček odstartuje sled zcela 
nečekaných událostí. Od pokusu 
o vraždu, přes bláznivou jízdu 
napříč celou Amerikou.

King Cool, září 2019

NYXIA NESPOUTANÁ
Scott Reintgen

Zpočátku si Emmett Atwater říkal, že to bude snadná výhra. 
Posbírat body. Shrábnout prachy. Vrátit se domů. Ale netrvalo 
dlouho a zjistil, že Babylon nehraje čistě. Jejich plané sliby vy-
střídaly temné vyhlídky. Teď si spolu s dalšími členy posádky 
Genesis musí poradit v neznámém a nebezpečném světě. I tato 
mise měla být jasně daná: těžit nyxii, nejcennější surovinu 
vesmíru, a dobře vycházet s původními obyvateli Adamity. Ale 
Emmett a ostatní si záhy uvědomí, že se ocitli uprostřed bitvy 
mezi silami Babylonu a Adamitů

King Cool, září 2019

NORRA LATIN
Sara B. Elfgren

Tamar sní o tom, že se stane 
herečkou. Clea na divadle a filmo-
vých natáčeních vyrostla. Jednoho 
dne obě začínají studovat divadel-
ní program na škole Norra Latin 
ve Stockholmu. Starobylá budova 
ale skrývá mnohá tajemství. 
V době, kdy Norra Latin byla 
školou pouze pro chlapce, jeden 
z učitelů zemřel a jeden z mla-
dých herců beze stopy zmizel.

King Cool, říjen 2019

ČERNÁ ČARODĚJKA
Laurie Forest

Elloren Gardnerová je vnučkou po-
slední Černé čarodějky z proroctví, 
které se podařilo odrazit nepřátel-
ské síly a zachránit Gardneriány 
během Říšské války. Brzy však 
zjistí, že univerzita, která přijímá 
etnicky různorodé studenty (včet-
ně ohnivých, okřídlených ikaralů, 
zapřisáhlých nepřátel Gardneri-
ánů), je pro vnučku Černé čaroděj-
ky nebezpečným místem.

King Cool, srpen 2019

VĚŘIT ZNOVU
Mona Kasten

Dawn si užívá života na univerzitě ve Woodshillu. Vyučování ji baví, daří 
se jí psát novely, jak si vždy vysnila a našla dobrou partu skvělých přátel. 
Jen jedno jí kazí náladu… Spencer. Spencer Cosgrove je úžasný a vtipný 
kamarád, ale zároveň také nesmírně přitažlivý muž. A má o Dawn 
zájem. Ona se však už s nikým zaplést nechce. Jak to ale udělat, když ani 
jí není Spencer lhostejný?

Knihy Omega, srpen 2019

JANE DOE: 
KOLÉBKA VŠECH 
SVĚTŮ
Jeremy Lachlan

Temné fantastické dobrodruž-
ství pro milovníky Stranger 
Things. Jane Doeová a její otec 
se před čtrnácti lety ocitli na 
schodišti Panství, vstupu do 
nebezpečného labyrintu. V tu 
samou noc začala zemětřesení, 
a tak se Jane i otce od té doby 
bojí celý svět. Když udeří dosud 
nejsilnější zemětřesení, Jane se 
vydá na nebezpečné dobro-
družství, aby našla svého otce 
a zachránila svět.

King Cool, září 2019

NEOTVÍRAT! 
KOUŠE!
Carlotte Habersack

V Horním Suchopáru se 
téměř nic neděje. Nemo si 
myslí, že život v městečku je 
opravdu jedna velká nuda. 
Všichni jsou tu na sebe pořád 
hodní, pomáhají si a ještě 
k tomu je vedro a blíží se ko-
nec školního roku. Nemovi ale 
přijde poštou podivný balíček, 
na kterém je důrazně napsáno 
„Neotvírat!“ Nemo ho samo-
zřejmě rozbalí… Páni! Příběh 
tří přátel a velkého Yettiho 
zaujme napínavou zápletkou, 
spoustou dobrodružství 
a legrace. Vtipné vyprávění, ve 
kterém jde v prvé řadě o čas.

Drobek, září 2019JIŽ VYDÁNO

VÝBĚR TOHO NEJLEPŠÍHO

JIŽ VYDÁNO

Knihy zakoupíte v našich kamenných prodejnách nebo na e-shopu www.knihydobrovsky.cz
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SMRTÍCÍ ŘEKA
Dervla McTiernan

Je tomu už dvacet dva let, 
co Cormac Reilly objevil tělo 
Hilarie Blake v jejím roz-
padajícím se georgiánském 
domě. Nikdy však nezapo-
mněl na dvě děti, které po 
době zanechala… Když je 
Jack, přítel Aisling Conroy 
nalezen v mrazivých černých 
vodách řeky Corrib, řekne jí 
policie, že šlo o sebevraždu. 
Jako školící se chirurg se 
ponoří do studií a práce ve 
snaze zapomenout, dokud se 
však neobjeví Jackova sestra 
Maude. Maude má tušení, že 
šlo o vraždu a je odhodlaná 
to dokázat.

Vendeta, červen 2019

SEDM SMRTÍ 
EVELYN 
HARDCASTLOVÉ
Stuart Turton

Muž se probudí v lese 
a pamatuje si pouze jediné 
jméno: Anna. Byl svědkem 
vraždy v lese a nyní přichází 
k luxusnímu, leč rozpadající-
mu se sídlu Blackheath, kde 
se brzy od tajemného hosta 
dozví, že jediný způsob, jak 
může uniknout dni, který se 
opakuje znovu a znovu, je 
vyřešit důmyslnou vraždu. 
Má to jeden háček: každý 
den se probudí v těle jiného 
podezřelého.

Vendeta, září 2019

NAJDU SI TĚ VŠUDE
Elsebeth Egholm

Rina Svane-Dissingová je 
úspěšná lékařka. Kromě toho 
má však ještě druhý skrytý 
život: po nocích leze na výškové 
budovy v Aarhusu, snad aby 
tak zapomněla na velké trauma 
z dětství a další své problémy. 
Při jedné takové noční výpravě 
ale zemře mladý muž. A Rinu 
vzápětí někdo přepadne. Tím ale 
všechno teprve začíná. Přepade-
ní nebylo náhodné, Rinu kdosi 
cíleně pronásleduje. Někdo, kdo 
zná její tajemství. A Rina brzy 
začíná mít pocit, že nelhal, když 
jí napsal, že si ji najde úplně 
všude. Začne utíkat a nebude to 
poprvé v jejím životě…

Vendeta, srpen 2019

SMRT SI NEVYBÍRÁ
Ambrose Parry

Edinburgh, 1847. Na Starém 
Městě se začínají objevovat těla 
mladých žen zesnulých za straš-
livých okolností. Na opačném 
konci města mezitím medik 
Will Raven vstupuje do učení ke 
slovutnému doktoru Simp-
sonovi. Mezi Simpsonovými 
pacienty jsou boháči i chudáci, 
kteří tvoří vyhraněné protipóly. 
Právě v této domácnosti se 
Raven setkává se služebnou 
jménem Sarah Fisherová. Ta 
má čich na potíže a mladík se jí 
okamžitě znelíbí, zvlášť proto, 
že Sarah stejně inteligentní 
a nadaná jako on, ale jako žena 
nemá žádnou z jeho výsad.

Vendeta, září 2019

PLUKOVNÍK SUN
Kingsley Amis

Po únosu Bondova šéfa M na 
fiktivní řecký ostrov Vrakonisi 
se rozehrává důmyslný souboj 
mezi ďábelským a všehoschop-
ným čínským plukovníkem 
Sunem a Bondem, který přijíždí 
svého nadřízeného osvobodit. 
Aby se mu podařilo překa-
zit úkladné čínské pletichy 
ohrožující světový mír, musí se 
dokonce spojit s jiným nepří-
telem, s ruskými špiony. Jeho 
partnerkou na jednu knihu se 
stává ruská špionka.

Vendeta, srpen 2019

SLZY MRTVÉ JEPTIŠKY
Roxann Hill

Novicka byla brutálně zavražděna. 
Nikdo si nedokáže představit, 
proč by této mladé ženě, která 
chtěla zasvětit svůj život Bohu, 
chtěl kdokoliv ublížit. Měla snad 
nějaké tajemství či temnou mi-
nulost, která by onen hrůzný čin 
dokázala vysvětlit? Tento oříšek 
musí rozlousknout sehraná dvoji-
ce Anne Steinbachová, bývalá po-
licistka, a kněz Paul Wagner. Brzy 
narazí na stopu, která je zavede za 
objevem daleko závažnějším, než 
je jedna vražda.

Vendeta, říjen 2019

LOUTKOVÉ DIVADLO
M.W. Craven

Sériový vrah upaluje své oběti v prehistorických kamen-
ných kruzích Lake District. Nenechává za sebou žádnou 
stopu a policie je bezradná. Když policisté naleznou jeho 
jméno vyryté do ohořelých pozůstatků třetí oběti, detektiv 
Washington Poe je znovu povolán do služby, aby se zúčast-
nil vyšetřování. Zdráhavě utvoří tým s geniální, ale značně 
nespolečenskou civilní analytičkou Tilly Bradshawovou, 
nesourodý pár odhalí stopu, kterou měl vidět jenom Poe.

Vendeta, září 2019

JIŽ VYDÁNO

VÝBĚR TOHO NEJLEPŠÍHO
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NEVYVÁŽENÝ PÁR
Anna Jansson

Sérii záhadných událostí 
v životě kadeřnice Angeliky 
Lagermark odstartuje obyčej-
ný inzerát v novinách. Dům, 
v němž její prababička prožila 
čtyřiadevadesát let, je na 
prodej. Amalia byla moudrá 
žena, kterou mnozí vyhledá-
vali právě pro její cenné rady 
nebo pomoc. Dům ovšem 
skrývá strašlivé tajemství. 
Angelika zároveň pokračuje 
v práci, při níž pomáhá svým 
zákazníkům v kadeřnickém 
salonu nalézt lásku. To je 
vcelku snadné. Obtížnějším 
úkolem je udržet lásku při 
životě i při nepřízni osudu.

Knihy Omega, červen 2019

PAN SLUŠŇÁK
Jennifer Miller, Jason Feifer

Lucas Callahan se vzdal 
snoubenky a budoucnosti na 
maloměstě a s právnickým 
titulem se rozhodl zkusit 
štěstí v New Yorku. Uchytí 
se v časopise Empire. Pak 
jednou v noci vyrazí do 
centra a seznámí se v baru 
s nádhernou brunetkou, která 
ho vezme k sobě domů… 
Carmen Kellyová chtěla být 
investigativní žurnalistkou, 
ale místo toho píše v časopise 
Empire sloupek o sexu.

Kontrast, červen 2019

LHÁŘI LHÁŘI
Sarah Flint

Věrný pes leží zraněný vedle 
zohaveného těla svého pána. 
Žena je nalezena mrtvá u sebe 
doma – leží svázaná na posteli 
a v puse má roubík. Muž i žena 
jsou policisté. A oba mají 
vedle sebe položenou jedinou 
rudou růži bez trnů… Mezi 
vyšetřovateli se šíří oprávněné 
obavy, že brzy přibydou další 
oběti… Množí se lži a falešná 
obvinění, ale otázkou zůstává, 
kdo skutečně stojí za hrůznými 
činy. Podle jakého klíče si vrah 
vybírá své oběti? Proč jsou to 
policisté – a proč právě tito?

Knihy Omega, září 2019

MORFEŮV GEN
Tibor Rode

Kniha, která vás nenechá usnout. 
Na chvilku vydechnout svými 
překvapivými a zajímavými zvra-
ty děje. Kniha pro všechny, kteří 
se chtějí krásně bát. Na pozadí 
světového spiknutí, boje o moc 
a výlučnost se odehrává dojemný 
lidský příběh obyčejného třicát-
níka Davida Bergera. Na světě 
existuje Bratrstvo nespavců, 
které využívá genového defektu 
zděděného z dávných dob, aby 
jeho členové místo spánku 
pracovali na rozšiřování svého 
vlivu a moci a tím drželi v rukou 
nejmocnější úřady světa.

Knihy Omega, říjen 2019

LAHODNĚ S ELLOU: 
VEGANSKÁ KUCHAŘKA
Ella Woodward

Ellina nejnovější kniha obsahuje nej-
oblíbenější a nejozkoušenější recepty 
z jejích organizovaných večeří, pop-
-upů a lahůdkářství a ukazuje nám, 
jak hojná umí být rostlinná strava. 
Barvité recepty pokrývají všechno 
od salátů po vegetariánské burger 
a falafely, krémové dipy a přílohy, 
štědrá kořeněná jídla a omáčky z jed-
noho hrnce, rychlé snídaně… Jsou to 
recepty, po nichž se od doby otevření 
Elliny restaurace v roce 2015, ptají 
tisíce zákazníků.

Knihy Omega, září 2019

JIŽ VYDÁNO

JIŽ VYDÁNO

ECO-FRIENDLY DOMOV
Christine Liu

Je vaše domácnost ohleduplná k životnímu prostředí? 
Tento inspirativní a praktický průvodce vám obrátí 
pohled na svět o 180° a pomůže vám krok za krokem 
změnit nejen váš styl bydlení. Úvodní část nejprve 
nastíní nezbytné základy vědomého života, čímž vás 
jako čtenáře provede přínosy plynoucími z vašeho roz-
hodnutí pro udržitelnost, a vysvětluje, jak používat tuto 
knihu a začlenit její zásady do každodenního života.

Via, červen 2019

Knihy zakoupíte v našich kamenných prodejnách nebo na e-shopu www.knihydobrovsky.cz
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JAKÉ KNIHY VLÁDLY NAŠEMU E-SHOPU?
Opět představujeme top tituly našeho e-shopu! Knihy, které se daly nejčastěji najít ve virtuálním košíku 

našeho e-shopu v období červenec-srpen najdete právě tady.

Stranger Things: 
Temný experiment 
Pravděpodobně niko-
ho nepřekvapí, že prv-
ní místo obsadil Tem-
ný experiment, tedy 
prequel k populární-
mu seriálu Stranger 
Things. Tento titul 
je redakčně doslo-
va vymazlený a jeho 

vydáním jsme žili něko-
lik měsíců dopředu. V červenci jsme 
knížku vypustili mezi čtenáře a se sl-
zou na krajíčku (a přiznáme otevře-
ně, že i s troškou obav) a jsme moc 
rádi, že ji fanoušci 
i nefanoušci Stran-
ger Things přijali 
s takovým nadšením!

Ledový dech
Šestý díl populár-
ní série Cizinka byl 
jednou z nejočeká-
vanějších knih. Pro-
to je v této rubrice 
už podruhé! Poprvé jsme 
o Ledovém dechu psali 
v souvislosti s předobjednávkami, ale 
také následné prodeje byly velice vy-
soké. Toto vydání bylo specifické ze-

jména tím, že se jednalo o prv-
ní český překlad.

Důmyslné 
umění, jak mít 
všechno u pr**le
Naše „Důmyslné 
umění“ trhá rekordy 
i po tak dlouhé době 
od vydání. Získalo si 
nejrůznější typy čte-

nářů, i ty, kteří seberoz-
vojovou literaturu dvakrát nemusí. 
Může za to autorův neotřelý pohled 
na život, který předkládá svým čte-
nářům zcela bez obalu. Nenutí vás 

usmívat se, když se zrovna cítí-
te pod psa – naopak! Mnohým 
čtenářům Důmyslné umění po-
mohlo pochopit své vlastní my-
šlenkové pochody a emoce.

Nyxia
Vesmírné dob-
rodružství pro 
teenagery ve 
stylu Enderovy 
hry či Hunger 

Games si podmani-
lo opravdu mnoho 
čtenářů. Nyxia se 
objevuje ve vašich 

objednávkách skutečně často a počet 
objednaných knih stále neklesá. Chys-
táme druhý díl, který vyjde již na kon-
ci září a opět se máte na co těšit!

Tiché roky
Kdo by neznal Ale-
nu Mornštajnovou. 
Její kniha Hana 
dobyla českou lite-
rární scénu a není 
den, kdy by se ne-
objevila na některé 
z literárních skupin. 
Na Tiché roky čekal re-
kordní počet čtenářů – nejdříve nám 
kniha trhala rekordy v předobjednáv-
kách a následně mizela kosmickou 
rychlostí z knižních pultů i e-shopu.

Modlitba za Černobyl
Největší techno-
logická katastrofa 
20. století se do-
čkala svého seri-
álového zpraco-
vání. Desetidílný 
seriál vystřelil 
mezi ty nejdis-
kutovanější a 
také v poslední 
době nejúspěšnější. 

Díky tomu vznikla nová vlna čtenářů, 
kteří se začali pídit také po knihách 
s černobylskou tematikou. Modlitba 
za Černobyl byla jednou z knih, která 
se na této vlně svezla a oslovila 
opravdu mnoho čtenářů.

V lese plném zvuků
Zvukovky jsou v poslední 
době poměrně oblíbenými 
knihami, zejména mezi dět-
mi, ale i mezi dospělými. V 
lese plném zvuků vám bude 
svůj příběh vyprávět světluš-
ka a její vyprávění doplní řada 
nočních lesních zvuků, které úžas-
ně dokreslí atmosféru příběhu.

Strom duchů
Nový a dlouho očekávaný román au-
torky, jejíž knihy se vyznačují přede-
vším tím, že se v nich prolíná historie 
s přítomností a také nadpřirozeno se 
světem reálným, se 
dočkal v červenci své-
ho vydání a čtenáři 
(či spíše čtenářky) 
nám poměrně rychle 
začali plenit skladové 
zásoby – a za to jsme 
samozřejmě rádi!

349 Kč

599 Kč

329 Kč

399 Kč 449 Kč

399 Kč349 Kč

329 Kč

KLUB KNIHY DOBROVSKÝ 
SVĚT VÝHOD NEJEN 
PRO KNIHOMOLY

Jaké jsou výhody 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 svým blízkým. 

Také na vás čekají skvělé slevy a jedinečné 
akce určené jen pro členy klubu. Užívejte si 
slevu k narozeninám i svátku, nakupujte za 
výhodné ceny a nechte se hýčkat. Registraci 

i členství máte u nás zdarma.

Jak se stát členem klubu?
Vstoupit mezi knižní, filmové i herní nad-

šence můžete velmi jednoduchým způsobem. 
Nemusíte pro to podstoupit zkoušky Náležité 
Kouzelnické Úrovně nebo projít Mordorem. 
Stačí se zaregistrovat u pokladny na kteréko-

liv naší prodejně nebo online na

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 kar-
tičky 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.
www.knihydobrovsky.cz/klub

Jste knižním závislákem? A naší facebookovou skupinu pro podobně závislé znáte?
O Knižních závislácích jsme již jednou psali. Skupina, která se závratnou 
rychlostí rozšířila a neustále se také rozšiřuje. Denně přivítáme desítky 
nových závisláků, diskutujeme nad knihami, vyhlašujeme bláznivé soutě-
že a akce pod taktovkou marketingového ředitele Adama Pýchy. V srpnu 
nás bylo už 6 600! Čím je naše skupina jiná? Jako první knihkupectví jsme 

založili knižní facebookovou skupinu za účelem přiblížení fungování knih-
kupectví ostatním čtenářům. Ve skupině je mnoho knihkupců a takřka ce-
lý marketingový tým KD, který je připraven odpovědět na záludné dotazy 
a čas od času i zveřejnit nějaké fotky a videa ze zákulisí. Pokud ještě nejste 
mezi ostatními závisláky, doporučujeme to napravit!
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ZÁVĚREČNÝ DÍL 
SÉRIE MILÉNIUM

Zvládne Lisbeth 
i svůj nejtěžší úkol?



DŮMYSLNÉ UMĚNÍ, JAK MÍT VŠECHNO U PR**LE
Důmyslné umění, jak mít všechno u pr**le je ideální knihou nejen pro všechny, kteří chtějí mít doslova vše u pr**le. Je to 
totiž převratná kniha o osobním rozvoji, která tu ještě nebyla! Zatímco všechny ostatní knihy nás vedou spíše k pozitivitě, 
vybičování se k tomu, abychom viděli pokud možno na všem něco kladného, Důmyslné umění vám naopak říká, že nemu-
síte nutně z černé dělat duhovou. Že je naprosto v pořádku nesnažit se usmívat, 
když se vám svět bortí pod rukama. Mark Manson naopak své čtenáře vede k to-
mu, aby se naučili žít i s negativními emocemi a především, aby se soustředili na 
skutečně důležité věci.

S POTÍŽEMI JE JEDNA POTÍŽ
A u rozvoje osobnosti ještě chvíli zůstanu. Ben Horowitz napsal tuto knihu, aby se 
podělil se čtenáři o svůj vlastní příběh o zakládání, řízení, prodávání, kupování, ve-
dení technologických firem a investování do nich. Přináší opravdu užitečné rady, 
které vás nikdo nikde nenaučí. A přitom jeho kniha rozhodně není nějakým uhla-
zeným povídáním. Seznámí vás s nejrůznějšími palčivými problémy, se kterými se 
během podnikání můžete setkat - například jestli má ve firmě cenu zavádět funkce a povyšování, kdy je čas na prodej firmy 
a jak to nejlépe zvládnout, jak korigovat vlastní psychiku, když na vašich bedrech leží celé fungování firmy a mnoho dalších 
užitečných poznatků.

KVĚTY SLUNCE
Kdo by neznal Rupi Kaur, kontroverzní básnířku s indicko-kanadskými kořeny. Svou první sbírkou Mléko a med ohromi-
la celý svět a na žebříčku nejlépe prodávaných knih podle New York Times se držela více než 77 týdnů. Do svých básní 
promítá feminismus, lásku i násilí a zneužívání. V pořadí již druhá sbírka – Kvě-
ty slunce, je ve znamení chřadnutí, pádu, zakořenění, růstu a rozkvětu. Opět 
vás ohromí svou přímostí a otevřeností. Nechybí ani ilustrace samotné autorky. 
Určitě je to skvělá volba pro chvíle, kdy hledáte útěchu, vzpruhu, či vás jen baví 
experimentálnější poezie.

BŮH PLÁČE POTICHU
Bůh pláče potichu je ideální volba spíše pro ženy – romantičky, nebo zkrátka 
pro kohokoli, kdo hledá příběh z reálného života. Hana Repová je autorka se 
slovenskými kořeny, která však dlouhodobě žije v Německu. U čtenářek si po-
měrně rychle vydobyla velkou oblibu. Sama o sobě říká, že ji fantazie provázela 
už od malička, ale až v dospělosti se rozhodla podělit o své příběhy se čtenáři. Kniha Bůh pláče potichu je úžasným ro-
mánem ze současnosti o lidech, které navždy spojilo neviditelné pouto pevného přátelství a ne jedenkrát vás dojme.

EREBUS
Erebus jednoznačně potěší všechny milovníky historie a obzvláště milovníky lodí. Michael Palin, kterého můžete znát 
především jako britského komika či jednoho z šesti členů legendární skupiny Monty Python, oživil příběh jedné z nej-
známějších průzkumných lodí. HMS Erebus byla součástí plavby na dalekou Ark-
tidu. Právě při této plavbě se loď ztratila a nalezena byla téměř po 170 letech. 
Michael Palin věrně rekonstruuje její plavbu živými popisy a zážitky námořníků, 
zkrátka nevynechává ani jednu drobnost ze „zákulisí“ plavby. Součástí knihy je 
také fotografická dokumentace map a dalších zajímavostí.

ODKAZ STIEGA LARSSONA
Stiega Larssona nemusíme jistě nikomu představovat. Jeho legendární série 
Milénium oslovila čtenáře po celém světě. Ale věděli jste, že se zabýval také 
vyšetřováním vraždy - zcela na vlastní pěst - a kdyby mohl, jistě by své pátrání 
dovedl do zdárného konce? Stieg Larsson vyšetřoval po své ose smrt Olofa Pal-
meho a nebýt Jana Stocklassy, možná by jeho osobní archiv zůstal zapomenut. 
Jan Stocklassa ho nicméně vynesl znovu na denní světlo a rozhodl se Stiegovo pátrání dokončit. V knize Odkaz Stiega 
Larssona autor poukazuje na skutečnost, že v Miléniu můžeme rozpoznat reálné lidi, jejichž aktivitami se během svého 
pátrání Larsson zabýval. Jde o důkaz, že představy mají velmi často blízko k pravdě.
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Doporučuje směnová vedoucí
Nikol Revendová

Karviná - Tesco

Doporučuje vedoucí prodejny
Petra Kuncová

Karlovy Vary - OC Fontána

Doporučuje knihkupkyně
Barbora Pecher

Jihlava - Tesco

KNIHKUPCI DOPORUČUJÍ

Pangea 

Cena: 399 Kč

Kontrast 

Cena: 399 Kč

Via 

Cena: 399 Kč

Knihy Omega 

Cena: 329 Kč

Knihy Omega 

Cena: 349 Kč

Kontrast 

Cena: 369 Kč

Tentokrát se s vámi podělí o své tipy naši skvělí knihkupci z Karviné, Jihlavy a Karlových Varů. Čtěte směle dále!



Dr. Tara Swartová je neu-
rovědkyně s doktorským 
titulem z oboru neuro-
farmakologie a medicíny 
z Oxforské univerzity.

V současnosti působí na 
Sloan a Kings College 
v Londýně a vyučuje na 
Saïd Business School 
v Oxfordu. Je pravděpo-
dobně jediná koučka nej-

vyššího managementu 
s neurovědeckým vzdě-
láním a psychiatrickou 
praxí. Jejími klienty jsou 
mimo jiné top manažeři 
z celého světa, kterým 
účinně pomáhá maximálně 
zvýšit psychickou odolnost 
a výkonnost mozku, takže 
zvládají stres, ovládají své 
emoce a přemýšlejí zcela 
originálním způsobem.

Metafora, cena: 329 Kč

Otevřete mysl, využijte potenciál svého mozku a zásadním 
způsobem změníte svůj život. Kniha, postavená na nových 
vědeckých poznatcích ohledně neuvěřitelné neuroplasticity 
mozku, obsahuje konkrétní plán sestávající ze čtyř kroků, 
který vás dovede k nejlepšímu využití vaší mozkové kapacity. 
Najdete zde inspirativní příklady z praxe i praktická cvičení. 
Výsledkem je účinný a srozumitelný návod, který restartuje 
vaše myšlení a motivaci a zbaví vás negativity. Probuďte svůj 
mozek a odhalte jeho možnosti – jste pouhé čtyři kroky od 
toho, aby se z vás stal nový, sebevědomý člověk.

Snadno se naučíte:
 a upravit „autopilotní“ 

myšlení a změnit zakoře-
něné zvyky,

 a využít sílu vizuali-
začních technik úspěš-
ných osobností,

 a přestavět nervové 
dráhy, aby došlo k hlu-
bokým a trvalým 
změnám chování,

 a využít schopnost 
mozku pohotově pře-

pínat mezi různými 
způsoby myšlení,

 a zvládat své pocity 
a zklidnit mysl,

 a naladit se na cenné 
informace, které vám 
sděluje tělo,

 a jak psaním deníku 
můžete zjistit, jací 
opravdu jste a co 
vás omezuje.

Zdroj v názvu 
odkazuje na lidský mozek, a to nejen, jak Swar-
tová zdůrazňuje, na tu část, která třídí data a řídí se 
jimi, ale také na naše city a emoce. Swartová (…) ve 
své knize popisuje z hlediska neurovědy překážky, 
které klademe sami sobě. Zaměřuje se především 
na hledání cesty, jak je odstranit.“

– The Harper’s Bazaar

Kniha Zdroj 
připomíná titul  Tajemství 
z roku 2006, ale je pro-
pracovanější, zábavnější 
a vědecky podložená.“

– The Evening Standard

Přelomová kniha navazující 
na bestseller Tajemství 
autorky Rhondy Byrne

Probuďte 
svůj mozek 
a odhalte 
jeho plný 
potenciál
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Darcy Coates si u nás vysloužila přezdívku „královna strašidelných 
domů“. Australská autorka se zálibou v děsivých stavbách a lesích 
napsala celou sérii hororů. Duch domu Ashburnů, který jsme vydali 
v únoru, vyvolal úžasný ohlas. Do čtení se pustili také čtenáři, kteří 
obvykle hororům neholdují. Protože v srpnu vychází další kniha – 
Tajemství sídla Craven Manor, rozhodli jsme se s autorkou udělat 
krátký rozhovor.

Co vyvolalo Váš zájem o horo-
ry, o domy, ve kterých straší, o mýty 
a prastaré hřbitovy?
Narodila jsem se na Halloween, 31. října, 
takže je to možná součástí mé DNA! Horory 
mě vždy fascinovaly a čím jsem starší, tím 
více je mám ráda.

Napsala jste úžasnou knižní sérii o straši-
delných domech. Navštívila jste nebo žila 
jste někdy v takovém domě?
Naštěstí jsem v podobném domě nikdy 
nežila, ale byla jsem na mnoha honech 
na duchy. Mým oblíbeným místem je Q 
Station, nechvalně známá karanténní stanice 
v Sydney. I přestože je zavřená už několik 
desítek let, údajně se jedná o jedno z nejstra-
šidelnějších míst v Austrálii.

Jakým druhem výzkumu nadpřiro-
zena se zabýváte?
V mých knihách se vždy prolíná fikce s fakty. 
Poznala jsem vyšetřovatele paranormál-
ních aktivit, kteří byli natolik milí, že mi 
ukázali svou výbavu a hovořili o svých 
zážitcích a vlastních knihách zabývají-
cích se skutečnými případy strašení. Když 
píši, snažím se skloubit opravdové postupy 
s fiktivním příběhem.

Kteří autoři Vaše psaní ovlivnili 
nejvíce a proč?
Knihy Stephena Kinga mne naučily, že oby-
čejné předměty a události se mohou stát 
děsivými. Díky Shirley Jackson jsem se zami-
lovala do gotického žánru. Dean Koontz mi 
ukázal, že horor a dobrodružství mohou 
být obsahem jedné knihy a rozbušit srdce 
čtenáře o to více. To jsou moji top tři!

Když zrovna nepíšete či nezkoumá-
te, co děláte pro zábavu nebo jaké 
jsou Vaše koníčky?
Miluji vyprávění příběhů a na jejich formě 
nezáleží, proto se hodně dívám na filmy. Také 
mám ráda cestování, hlavně cesty autem – 
pokud je kolem hodně stromů, jsem šťastná.

Co je na psaní hororů nejtěžší? 
A co je nejlehčí?
Nejtěžší je, když před sebou máte dead-
line a určitá scéna se vám pořád nepozdává. 
Nejsem si jistá, zda bych to nazývala nej-
lehčí…ale odhalovat hororové prvky příběhu 
je vždy zábavné. Pokud sama sebe vyděsím, 
vím, že jsem odvedla dobrou práci.

Jak byste popsala Váš styl psaní? Or-
ganizujete si psaní nebo nasloucháte 
svému instinktu?
Jemný náčrt je pro mě nejvhodnější. Vět-
šinou mám detailně naplánovaný začátek 
a konec, ale na začátku psaní jsou v příběhu 

stále ještě otazníky. Myslím, že to příběhu 
dává prostor růst.

Popište nám svou pracovnu a pracovní 
rutinu. Máte kancelář? Posloucháte hud-
bu? Dáváte si něco malého k snědku? Pi-
jete kávu (nebo něco zajímavějšího)?
Většina psaní probíhá v místních kavárnách. 
Ten hluk okolo mi pomáhá se koncentro-
vat. Ve dnech, kdy potřebuji tišší prostředí 
na vymýšlení či přepisování těžké scény, se 
uchyluji do knihovny.

Píšete horory o děsivých věcech. 
Jaké věci děsí Vás? Dostanete někdy 
husí kůži, když píšete nebo si vyhle-
dáváte informace?
Samozřejmě! Díky psaní mám už celý seznam 
nesmyslných strachů. Když nasednu do auta, 
vždy se musím ujistit, že nikdo nesedí na 
zadním sedadle.

Fobos 

Cena: 349 Kč

Fobos 

Cena: 349 Kč

V mých knihách se vždy 
prolíná fikce s fakty.

DARCY COATES:

„POKUD SAMU 
SEBE VYDĚSÍM, 
VÍM, ŽE JSEM 
ODVEDLA 
DOBROU PRÁCI.“

Kateřina SvobodováT

F Archiv

SPISOVATELÉ JSOU BORCI
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Váš první román Začít znovu je o Allie, 
která chce začít nový život a  přichází 
do nového města. Tam se  nastěhuje 
do spolu bydlení s Kadenem,  který 
je všechno, jen ne milý – alespoň 
na první pohled! Zažila jste někdy 
 takové spolubydlení?
Ve spolubydlení jsem ještě nikdy nebydlela, 
ale už delší dobu žiji se svým mužem – ten je 
ale vlastně moc milý.

Vaše romány se odehrávají v USA. Má 
to nějaký zvláštní důvod? Jde o Vaše 
vytoužené místo?

Důvod, proč jsem tam děj románu zasadila, 
však spočívá v něčem jiném: romány žánru 
new adult fungují zkrátka velmi dobře v ame-
rickém, nebo alespoň anglicky mluvícím pro-
středí. Ale asi si umím celkem dobře před-

stavit i to, že v budoucnosti také 
někdy napíšu román v prostředí 
německém! Abych byla upřímná, 
už bych i měla nějaký nápad…

Kdo smí jako první číst Vaše 
romány? A, upřímně, kdo 
je Vaším největším kritikem 
nebo kritičkou?
Společně s několika blízkými 
autorkami tvoříme spisova-
telskou skupinu, ve které se 
každý den navzájem moti-
vujeme. Děvčatům většinou hned nadha-
zuji své nové nápady a ony smí zároveň jako 
první číst mé romány. Mí největší kritici se 
mění – někdy jsem to já sama, někdy moje 
lektorka, někdy mí testovací čtenáři a pak 
zase já, až když se s kritikou poperu, kruh 
začíná od znova.

Věřit znovu vychází již v srpnu v českém 
jazyce, ale nebude o Allie a Kadenovi, ný-
brž o Dawn a Spencerovi. Můžete nám 
už prozradit něco víc? A existují mezi 
oběma knihami paralely?
Už během psaní Začít znovu jsem chtěla 
vyprávět příběh Dawn se Spencerem, protože 
jsem si rychle všimla, že mezi sebou mají 
velmi zvláštní propojení.

Dawn – stejně jako Allie – prožila spoustu 
věcí a snaží se s tím poprat. Vlastně se 
kolem ní motá dost mužů, a proto se nemusí 
zabývat Spencerovými pokusy sblížit se 
s ní. Snaží se několik měsíců ignorovat, 
že se jí vlastně líbí, až na něm pak najde 
něco, co ji dovede k tomu, že už si od něj 
nechce držet odstup.

Bude po Začít znovu a Věřit znovu 
 následovat třetí díl?
Ano! Aktuálně už pracuji na třetím svazku 
a miluji ten páreček, protože jsou oba 
tak, tak odlišní.

Kdy Vám došlo, že chcete být au-
torkou? Přivedl Vás k tomu nějaký 
speciální impuls?
Vždycky jsem ráda četla, několikrát týdně 
jsem chodila do místní knihovny a ve 
velkém jsem si knihy půjčovala. Rychle jsem 
si všimla, že bych s knihami ráda praco-
vala, a už od dětství jsem si vedla spoustu 
poznámkových bloků, kam jsem čmárala 
své nápady a příběhy – tehdy většinou 
s (bohužel celkem nepodařenými) ilustra-
cemi mých protagonistů. Tenkrát to bylo 
ještě pro legraci, vážně jsem začala psát až 
v mých patnácti. To jsem se pokusila napsat 
svůj první román. Posledně jsem našla jeho 
přepis ve svém počítači a při čtení jsem 
se celkem smála.

MONA KASTEN:

„MÍ NEJVĚTŠÍ KRITICI SE MĚNÍ – NĚKDY 
JSEM TO JÁ SAMA, NĚKDY MOJE LEKTORKA, 

NĚKDY MÍ TESTOVACÍ ČTENÁŘI.“
T Bastei Lübbe

Mona Kasten, německá autorka, jejíž kniha Začít znovu si 
vydobyla skvělé místo mezi zahraničními i českými čtenáři, 
přichází s dalším románem – Věřit znovu.
O čem bude druhá kniha a dočkají se čtenáři i třetího dílu?

Knihy Omega 

Cena: 399 Kč

Knihy Omega 

vychází v srpnu 2019

SPISOVATELÉ JSOU BORCI

USA jsou určitě na seznamu 
zemí, které chci navštívit!

Ten, kdo čte Začít znovu, 
nemůže jinak, než si přát 
příběh Spencer – Dawn!

Pokračování rozhovoru 
najdete na našem blogu 

www.knihydobrovsky.cz/blog
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NOVINKY 
Z NAKLADATELSTVÍ

KOMUNISTICKÝ MANIFEST
Karel Marx a Friedrich Engels, Adaptoval: Martin Rowson

Druhá nejprodávanější kniha všech dob, unikátně v komiksovém provedení 
hlavního kreslíře britského deníku The Guardian

V roce 2018 uplynulo 200 let od narození Karla Marxe, jedné z nejkontroverznějších postav 
světové historie. Text Komunistického manifestu Marx napsal ve svých necelých 30 letech, 

údajně během víkendu v Bruselu v lednu 1848. Ani on sám v době psaní jistě netušil, že 
v příštím století se bude bezmála polovině lidstva alespoň formálně vládnout v souladu 

s idejemi a ambicemi poprvé vyloženými na těchto stranách.

Cena: 399 Kč, vychází v září 2019

BÝT TAK STROJEM
Mark O’Connell

Putování mezi kyborgy, utopisty, 
hackery a futuristy, kteří řeší skromný 

problém lidské smrtelnosti
Lidstvo vždy fascinovala představa nesmr-

telnosti a asi nikdy ho fascinovat nepřestane. 
Mezi nejznámějšími miliardáři, špičkovými 
programátory nebo univerzitními profesory 

jsou ale tací, kteří od úvah přecházejí k činům. 
Nazývají se transhumanisty. Experimentují na 
vlastních tělech, mnohdy se snaží získat vlast-
nosti strojů, ale přitom si zachovat lidství. Spi-
sovatel Mark O’Connell se vydává na strhující 
pouť napříč jejich laboratořemi, konferencemi 

nebo jen sklepy zasvěcených fanoušků.

Cena: 279 Kč

HOTEL SEN, POKOJ 36
Mike Perry
Odvážná až drásavá výpověď o lásce 
po změně pohlavní identity
Jaký vlastně bude život po přeměně? Je možné, 
aby muž po padesátce v konečně správné identitě 
obstál ve světě biologických samců a naplnil svou 
celoživotní touhu po lásce? Takové a další otázky 
si klade Mike Perry ve volném pokračování auto-
biografického románu Klec pro majáky.

Autor v emocemi naplněné próze opět poodha-
luje roušku života lidí, kteří žiji vedle nás, jenom 
se narodili do nesprávné tělesné schránky. Jejich 
víra v lásku a touha po naplnění citového života je 
však nezměrná i nezničitelná.

Cena: 279 Kč, vychází v září 2019

HISTORIE ČECHŮ V USA
Renáta Fučíková
Od objevení Ameriky v roce 1492 až do roku 1990 
zanechali Češi na území dnešních  Spojených států 
nesmazatelnou stopu
Historie Čechů v USA je zároveň zrcadlem naší vlastní his-
torie. Byli to nejprve misionáři, ale také slavný kartograf 
nebo princ Ruprecht Falcký, kteří na novém kontinentu 
zanechali svou stopu. Nejsou opomenuty ani životní 
příběhy běžných lidí. Kniha vrcholí projevem Václava 
Havla v americkém kongresu a několika příběhy slavných 
Američanů, o jejichž českém původu se ani běžně neví.

Cena: 890 Kč, vychází v září 2019
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NA KNIŽNÍCH PULTECH

DOBRO.VINKY

ZÚČTOVÁNÍ
John Grisham

V románu, jaký ještě nikdy nenapsal, nás John Grisham vezme na neuvěřitelné 
putování – po americkém Jihu spoutaném rasovou segregací, po filipínských 
džunglích za druhé světové války, z ústavu pro choromyslné plného tajemství 
až do clantonské soudní síně, kde se Peteův právník zoufale snaží svého 
klienta zachránit. Výsledkem je autorův další právnický bestseller – jak jinak.

Kalibr, cena: 399 Kč

DOKONALÁ SMRT
Helen Fieldsová

V edinburských kopcích je nalezeno zmrzlé ženské tělo. Téhož dne na 
druhém konci města zemře bývalý šéfinspektor kriminálky, který podle 
všeho spáchal sebevraždu. Tomu nevěří Ava Turnerová, nedávno povýšená 
na jeho místo. Jaký by měl důvod? Detektivy Turnerovou a Callanacha 
čeká složité vyšetřování, při němž se ocitnou na hraně zákona. A opět hrají 
o čas, protože vrah s nevinnou tváří si už vyhlédl další oběť.

Kniha Zlín, cena: 399 Kč

MATČINA HRA
Sandie Jonesová

Emily je se svým životem spokojená. Pracuje v náborové agentuře, má pár blízkých přátel a žádného muže vlastně ani nehledá. Když 
však potká Adama, vše zprvu nasvědčuje tomu, že našla lásku svého života. Na svém růžovém obláčku se vznáší až do okamžiku, kdy se 
poprvé setká s Adamovou matkou Pammie, v níž odhalí nečekaného a velmi silného soupeře. Adamova matka ovládá umění manipulace 
tak mistrným způsobem, že její hru jen stěží někdo prohlédne. Dokonce i Emily, oběť sama, chvílemi uvažuje, zda chyba není v ní. 
Tím spíš že Adam stojí neochvějně na matčině straně. Když ale Emily zjistí, že Pammie měla pravděpodobně prsty ve smrti Adamovy 
poslední přítelkyně. Změní se obavy ze zničení slibně se rozvíjejícího vztahu ve strach o holý život. Jestliže Emily objevila v Adamovi 
muže svých snů, z jeho matky se stala ta nejhorší noční můra. Matčina hra je návykový psychologický thriller plný nečekaných zvratů 
o ničivém vztahu mezi Emily, jejím přítelem Adamem a jeho matkou Pammie, který ukazuje, jak mocná může být síla manipulace a že 
všechno nemusí být tak, jak se na první pohled zdá.

Cosmopolis, vychází v srpnu 2019

JÁ NEVÍM
Barbara Abelová

Během školního výletu se ztratí malá Emma. 
Několik učitelů, včetně nepříliš oblíbené 
diabetičky Myléne, se ji vydá hledat. 
Holčička se najde, ale co její učitelka? 
Myléne zůstala v lese, glykemický index 
nebezpečně klesá a pětiletá Emma opakuje 
jediné: „Já nevím“. Je to ale pravda? Ve 
skutečnosti toho ví víc, než by měla, což si 
uvědomuje především její matka, která má 
poměr s otcem zmizelé Myléne. A situace se 
začíná komplikovat.

XYZ, cena: 369 Kč

SOUSEDKY
Cass Greenová

Melissa a Hester jsou léta sousedky. Už 
si však nejsou blízké jako dřív a to chce 
Hester změnit. Ale pro ženu jako Melissa, 
která toho spoustu skrývá, může být takové 
přátelství velmi nebezpečné. Melissa se 
nechtěně do intrik své sousedky zaplete 
a neví, jak z toho ven. Ať se jí to líbí nebo 
ne, sdílí spolu mrazivé tajemství, které jí 
nedá spát. Zbaví se Melissa své nechtěné 
přítelkyně? Zničí ji výčitky svědomí nebo vše 
nakonec překoná?

Ikar, cena: 359 Kč

SNĚŽNÝ MĚSÍC
Michaela Klevisová

Cesta vede do Beskyd! Michaela Klevisová 
je dvojnásobnou držitelkou ceny za nejlepší 
českou detektivku. Sněžný měsíc je její šestá 
kniha v řadě detektivek s vyšetřovatelem 
Josefem Bergmanem. Vyšetřuje tu vraždu 
realitní makléřky v Beskydech. Není to ale 
jednoduché, protože obyvatelé horských 
samot jsou nedůvěřiví a spousta z nich 
má tajemství, o které se s Bergmanem 
rozhodně dělit nechtějí.

Motto, cena: 349 Kč

Třetí případ Avy Turnerové 
a Luca Callanacha

Psychologický thriller plný 

nečekaných zvratů
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BOŽKA
Ivo Toman

Humorné a zároveň skutečné 
příběhy uklízečky, která svou 
hloupostí a nešikovností 
předčí veškerá vaše očekávání. 
Představte si člověka, který chce 
získat paní na úklid, protože 
touží po rodinném štěstí, klidu 
a pořádku v domě. Jenže místo 
toho získá nepředvídatelný stroj 
na průšvihy – ženu s talentem 
na katastrofy jménem Božka. 
Jakmile poznáte Božku, budete 
se radovat, že tato lidská kalamita 
nebyla u vás doma.

Taxus International, cena: 269 Kč

DÁMA Z DOBRÉ 
RODINY
Therese Anne Fowlerová

Mecenáška, vizionářka, bojovnice 
za ženská práva, a především 
sebevědomá žena, která se 
nenechala svázat konvencemi. 
To byla Alva Vanderbiltová, 
žena, která založila mimo 
jiné Metropolitní operu 
a požádala o rozvod, když 
odhalila manželovu nevěru. 
To vše na pozadí bouřlivě se 
rozvíjejícího New Yorku během 
tzv. Pozlaceného věku přelomu 
19. a 20. století.

Metafora, cena: 399 Kč

CHLAPEC, KTERÝ NÁSLEDOVAL SVÉHO 
OTCE DO OSVĚTIMI
Jeremy Dronfield

Gustav Kleinmann, vídeňský židovský čalouník, je v roce 1939 zatčen 
nacisty a spolu se svým dospívajícím synem Fritzem odvlečen do 
německého Buchenwaldu. Tam začíná jejich nepředstavitelný příběh plný 
násilí, hladu a nucených prací, v rámci nichž budovali koncentrační tábor, 
své vlastní vězení. Když Gustava zařadili do transportu do Osvětimi, což se 
tehdy rovnalo rozsudku smrti, odmítl ho Fritz opustit. V časech hrůz, jichž 
se stali svědky, i utrpení, jež prožili, je naživu držela jediná jistota: láska 
mezi otcem a synem.

Jota, vychází v srpnu, cena 398 Kč 

KNIHKUPECTVÍ NA BYLINKOVÉM NÁMĚSTÍ
Éric de Kermel

Vstupte do Knihkupectví na Bylinkovém náměstí a vyberte si svůj příběh… 
Natálie a Nathan ve svých padesáti nutně potřebují změnu. Přestěhují se 
z Paříže do městečka na jihu Francie, kde si Natálie splní svůj sen a koupí 
knihkupectví. Z jejího obchůdku se brzy stane oáza, kam si zákazníci chodí 
nejen pro knihu na míru, ale také pro pohlazení po duši.

Metafora, edice 7lásky, cena 279 Kč

LÁSKA A SÝR V PAŘÍŽI
Victoria Brownlee

Jak nejlépe přežít zlomené srdce? Ella se po nečekaném rozchodu vydává 
z Austrálie do Paříže a začíná nový, dobrodružnější život. Neumí ani slovo 
francouzsky, přesto si najde práci i svůj oblíbený obchod se sýry a učí se 
mluvit, jíst i milovat po francouzsku. A musí se rozhodnout, který ze dvou 
velmi rozdílných mužů jí bude průvodcem.

Metafora, edice 7lásky, vychází v září 2019

Pro čtenáře 

bestselleru Gejša

TAJEMSTVÍ HEDVÁBNÉHO VĚJÍŘE
Lisa See

Příběh o utajeném přátelství dvou dívek a zvláštním „ženském“ písmu 
nu-šu, které jim pomáhalo překonat kruté zvyklosti Číny 19. století. 
Ženu jménem Lilie pronásledují vzpomínky – na dívku, jíž kdysi bývala, 
a na dávno mrtvou přítelkyni, která výrazně ovlivnila její život. V Číně 
devatenáctého století, kdy manželky a dcery chodily s podvázanými 
chodidly a žily v téměř úplné izolaci, vytvořily ženy z daleké provincie 
Chu-nan své vlastní tajné „ženské“ písmo, nu-šu.

Jota, cena: 289 Kč
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LENČINY KATASTROFY: 
DENÍK
Alice Pantermüllerová

Taky si tak rádi malujete jako já? Dříve jsem 
si myslela, že je to stejně tak otravné jako 
hraní na flétnu nebo jezení růžičkové kapusty. 
Ale vůbec to tak není. Od té doby, co jsem 
dostala svůj první deníček, vůbec nemůžu 
přestat malovat všechno, co zažiju. A někdy 
to vypadá už fakt pořádně umělecky! V této 
knize vám ukážu, jak se i vy stanete profíky.

Bookmedia, cena: 249 Kč

KOČIČÍ VÁLEČNÍCI: NEJTEMNĚJŠÍ 
HODINA
Erin Hunterová

Po tragické smrti Modré Hvězdy se vůdcem Hromového klanu 
stává Ohnivous. Záhy je donucen postavit se čelem svému 
osudu, když Dráp se svými zlověstnými úmysly přivede celý les 
na pokraj hrozivé smrtící bitvy. Tajemná proroctví promlouvají 
a vstávají skuteční hrdinové.

Albatros, cena: 199 Kč

LENČINY KATASTROFY: 
DNES NÁM HRAJE ROPU-
CHA A ŽELVA
Alice Pantermüllerová

Stalo se cosi fakt úžasného: 5. B vyhrála 
soutěž! Plot u staveniště je náš a všichni na 
něj můžeme namalovat zvířata, kterým hrozí 
vyhynutí. Jasně že já a Xeňa se budeme velmi 
snažit, nechceme, aby pandy a tasmánští čerti 
a jim podobní vyhynuli. Já namaluju želvu. 
Máme přece taky jednu doma a jmenuje se 
Hasty. Je to už sice dědeček a trochu nudný, 
ale každopádně nechci, aby vyhynul! V ZOO 
žije naštěstí ještě dost dalších zvířat, která 
můžeme zachránit.

Bookmedia, cena: 249 Kč

EDO! TY NEPOSEDO!
Vendula Hegerová, Romana Suchá, Pavla Etrychová

Každý se někdy chová jako,slon v porcelánu“ a sloník Eda 
je opravdový neposeda. S kamarádem, opičákem Pepou, 
tropí samou neplechu. Leporelo je plné obrázku, na kterých 
se děti učí v různých prostředích a situacích, co je slušné 
chování, co je nebezpečné a jak se k sobe správně chovat. 
Mohou sledovat příběhy jednotlivých zvířátek, kdo pomáhá 
ostatním, kdo se do koho zamiluje a kdo je největší lump.

Mladá fronta, cena: 349 Kč

JÁ, PÍSNIČKÁŘ – POTŘETÍ
Tomáš Klus

Nepostradatelná kniha pro fanoušky Tomáše Kluse! 
Ve třetím zpěvníku se čtenáři a muzikanti můžou těšit 
nejen na texty a noty všech písní z alb Anat život není 
a Spolu, ale i na příběhy vzniku jednotlivých písní, fotky 
z koncertů a akcí či zákulisní informace. To všechno viděno 
Tomášovýma očima a navíc ve výpravném dárkovém vydání 
doplněném ilustracemi všestranného umělce Ondrashe. 
I tentokrát v praktické kroužkové vazbě.

CooBoo, cena: 399 Kč

DIVOTVŮRCE 4: SPOUTÁVAČ
Sebastien de Castell

Kellen a jeho vražedný kočkoveverčák Reichis jsou sami na 
cestě a pátrají po tajemném mnišském klášteře známém 
jako Ebenové opatství. Je to místo, které nezasvěcenci 
nikdy nemohou najít, a Kellen začíná být zoufalý. Mniši 
v Ebenovém opatství totiž údajně vědí o černém stínu víc 
než kdo jiný, a dokonce ho prý umějí i léčit. Potom se však 
stane něco, co Kellena a Reichise rozdělí. Kellen poprvé čelí 
světu sám a pronikne do stínové magie mnohem hlouběji, 
než se kdy odvažoval tušit.

Egmont, cena: 349 Kč

Z bestsellerové série 

Divotvůrce

DOBRO.VINKY
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SKANZENY: MUZEA LIDOVÉ ARCHI-
TEKTURY V PŘÍRODĚ V ČESKÉ RE-
PUBLICE A SLOVENSKÉ REPUBLICE
Petr Dvořáček

Pokud máte zájem více poznat život našich předků, potom je 
tato kniha určena právě Vám! Najdete v ní informace nejen 
o Rožnovském Valašském muzeu v přírodě, které zná snad 
každý, ale seznámíte se také s více než třemi desítkami dalších 
větších či menších skanzenů. Tato krásná, vázaná kniha je plná 
zajímavých fotografií a informací o tradičním způsobu života 
našich předků.

ANAG, cena: 359 Kč

CESTA ČASEM NA STARÝCH 
MAPÁCH
Kevin J. Brown

Tato publikace zachycuje, jak se v průběhu 
staletí a v nejrůznějších kulturách měnil způsob 
vnímání a zobrazování světa – od japonské 
kartografie 18. století po evropské dopravní 
mapy, od map používaných k propagandě 
po mapy fiktivní. Na následujících stránkách 
můžete cestovat společně s kartografy 
minulých dob, znovu prožívat vzrušené diskuse 
probíhající ve vědeckých akademiích v Paříži, 
Londýně či Petrohradu, účastnit se sporu o to, 
čím vyplnit velká prázdná místa, jež na mapách 
stále existovala. V této knížce spatříte zrození 
moderního světa očima kartografů. Zjistíte, že 
staré mapy jsou dojemnou připomínkou toho, 
jak jsou naše vědomosti a naše vnímání světa 
bohaté i omezené zároveň.

Pangea, cena: 799 Kč

6 KLÍČŮ: ODEMKNĚTE SVŮJ 
GENETICKÝ POTENCIÁL 
PRO NESTÁRNOUCÍ SÍLU, 
ZDRAVÍ A KRÁSU
Jillian Michaels

Osmkrát oceněná nejprodávanější autorka 
New York Times Jillian Michaels představuje 
revoluční program pro oddálení stárnutí 
a udržení optimálního zdraví pro život. V této 
knize předkládá vlastní program, ve kterém 
se zaměřuje na 6 faktorů, jež lékaři a vědci 
identifikovali jako hlavní projevy stárnutí: 
metabolismus, poškozené makromolekuly, 
epigenetiku, zánět, adaptaci stresu 
a telomerázu. Pokud jej budete dodržovat, 
prodloužíte si mládí, budete fit, zdravé a krásné.

ANAG, cena: 349 Kč

OTTŮV ATLAS: NA  ELEKTROKOLECH 
PO ČECHÁCH – 100 NEJKRÁSNĚJ-
ŠÍCH CYKLOVÝLETŮ
E-kola boří hranice, umožňují snadno podnikat dlouhé výlety 
i těm, kteří dosud nepoznávali krásy země naší i našich 
sousedů ze sedla kola a spojovali si jízdu s fyzickým výkonem 
a námahou. Titul, první svého druhu na českém trhu, 
obsahuje nejen nové, speciálně pro e-kola navržené trasy 
s podporou servisů a nabíjecích míst, ale též velmi oblíbené 
a osvědčené QR kódy plně umožňující navigaci podle 
mobilního telefonu.

Ottovo nakladatelství, cena: 499 Kč

BOLEK
Výpravná publikace vznikla při příležitosti sedmdesátých 
narozenin Boleslava Polívky. O jeho herectví divadelním, 
filmovém a televizním vyšlo již několik knih, tato se 
pokouší představit „Bolka“ spíše prostřednictvím jeho 
vzpomínek na rodiče, blízké přátele, rodinu a lidi, které 
v běhu svého mimořádně činorodého života potkal. 
Vyprávění je doplněno postřehy Polívkových kolegů 
a blízkých přátel.

Asociace PCC, cena: 649 Kč

ED SHEERAN PŘED OBJEKTIVEM
Christie Goodwinová

Když Christie Goodwinová Eda poprvé potkala, nebyl ještě 
známý a neměl ani nahrávací smlouvu – byl to jen mladý 
pouliční zpěvák, který se pokoušel prorazit. Něco ji na 
něm však zaujalo. Rozhodla se, že ho zdarma nafotí, aby 
mu pomohla při cestě vzhůru. To byl začátek desetileté 
spolupráce, během níž se jejich cesty několikrát protnuly. Ed 
se mezitím stal jednou z největších hudebních hvězd planety – 
a z množství snímků, které za toto období Chris měla šanci 
v nejrůznějších koncertních sálech i halách vyfotit, vznikla 
i tato neobyčejná publikace. Najdete v ní dosud nezveřejněné 
fotografie a historky, doplněné o předmluvu a komentáře 
Edova otce Johna Sheerana. Je to důvěrný pohled na Eda 
Sheerana zblízka.

Mladá fronta, cena: 499 Kč
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Redaktor nakladatelství GradaT ArchivF

Cosmopolis, cena: 399 Kč

Jestli ho chceš chytit, 
musíš premýšlet jako on!
Chicago. Tři ženy byly nalezeny uškrcené, nabalzamované a naaranžované 
v pózách, jako by byly živé.

K případu je přizvána horlivá a sebevědomá forenzní psycholožka Zoe 
Bentleyová a podivínský speciální agent FBI Tatum Gray. Zoe se musí pokusit 
pochopit vrahovu motivaci, doslova se mu dostat do hlavy, aby ho policie 
dokázala najít dřív, než povraždí další ženy. Během vyšetřování dostává Zoe 
podezřelé anonymní zásilky. Nikomu o nich neřekne, jejich obsah ale odkazuje 
k příšerným zločinům z minulosti. Z lovce se stává kořist a z minulosti děsivá 
přítomnost. Mrazivý detektivní thriller plný nečekaných zvratů patří k tomu 
nejlepšímu v tomto žánru. Napínavý děj a sympatické postavy vás vtáhnou 
a nepustí do poslední strany. Odhalíte vraha dřív než Zoe?

ˇ

Mike Omer je původně novinář a vývojář 
počítačových her, ale v současné době nejvíce 
přemýšlí nad svou novou sérií detektivních thri-
llerů s forenzní psycholožkou Zoe Bentleyo-
vou. Mike Omer rád píše o skutečných zločincích 
nebo naopak obětech zločinů. Má ale rád i humor, 
proto svoje thrillery odlehčuje vtipnými pasážemi. 
V jeho spisovatelském snažení jej horlivě podpo-
ruje jeho manželka. Společně vychovávají tři děti 
a domácnost s nimi sdílejí ještě dva nenasytní psi, 
kteří hrozivě vrtí ocasem na každého, kdo se při-
blíží k jejich domu. Je autorem série Glenmore 
Park a plánované třídílné série se Zoe Bentleyovou, 
dosud vyšly dva díly: A Killer’s Mind (V mysli vraha) 
a In The Darkness (V temnotě).

Nefungovalo to. Doufal, že právě tahle bude ta pravá, už teď ale cítil, jak 
kouzlo vyprchává, jak se ho zmocňuje nuda. Když se vedle ní probudil, nepoci-
ťoval už zápal chtíče a vzrušení. Vnímal pouze zklamání.

Věděl, že částečně je na vině balzamovací směs. Nenamíchal ji správně. Její tělo 
bylo až příliš strnulé, odstín pleti nedokonalý. Možná měl solný roztok kom-
penzovat větší dávkou barviva. Nevěděl ale jak velkou a materiály o téhle pro-
blematice, které našel na internetu, byly na podrobnosti skoupé. Předevčírem 
v noci ji z pocitu marností profackoval, až spadla ze židle a ve strnulém sedu se 
svezla na podlahu.

Rozzuřeně odešel z domu, práskl za sebou dveřmi, jezdil po městě 
a cítil, že pokud se mu naskytne příležitost, znova zabije.

v mysl  vraha
ČLÁNEK: V MYSLI VRAHA
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KNIŽNÍ REPARÁT
Vybavujete si ty chvíle na začátku prvního září, kdy jste odpočatí po prázdninách 
zasedli do školních lavic s myšlenkou, že prvních pár dní se stejně nebude nic dít? Že si 
poslechnete školní řád, poznamenáte, co je nutné dokoupit a zopakovat, ale myšlenku 
na samotné učení můžete ještě chvíli odložit.

A pak přijde jeden z těch učitelů, kteří neza-
hálí. „Vyndejte si papíry, dáme si opakování 
z minulého ročníku.“

Pot orosí vaše čelo, oči hledí v sloup, ostatní 
jen zmateně koukají kolem sebe, zda je to 
vážně pravda. Vždyť už si téměř nikdo nepa-
matuje to, co si přečetl před několika měsíci.

Něco nám to připomíná – pokračování kniž-
ních sérií. My vám ale právě teď přinášíme 
osvěžení na následujících stranách, díky 
nimž nebudete muset dělat knižní reparát. 
Ohledně knížek, které jste už přečetli, vám 
jistě bude stačit drobné připomenutí, než se 
pustíte do dalšího dílu. Ti největší nadšenci 
si před vydáním nového dílu přečtou před-
chozí knihy, ti, kteří se už nemohou dočkat 
novinek, budou potěšeni následujícími řádky, 
které shrnou to, co již mají v knihovně. 
A potom se můžete natěšeně vrhnout na oče-
kávaná pokračování.

Pojďme se společně kouknout na knížky, 
jejichž pokračování vychází po prázdninách 
a vy se na ně už určitě velice těšíte.

Duch domu Ashburnů a  další dílo 
Tajemství sídla Craven Manor

Bez kůže a  Nordbovo pokračování Ledový strach

Pamatujete si, jak se jmenoval Adriennin kocour?

Víte, co Adrienne před přízraky zachránilo?

Nebudeme mlžit a hned ze začátku vám pro-
zradíme, že pro čtení další knihy z pera Darcy 
Coates není nutné znát odpovědi na tyto 
otázky. Pokud máte Duch domu Ashburnů 
přečtený, zkuste se nad nimi zamyslet, ale 
i bez odpovědí se můžete směle pustit do dal-
šího duchařského pokračování. Pokud by vám 

to moc vrtalo hlavou, napovíme, že kocour se 
jmenoval Wolfgang a v tom, aby Adrienne ne-
zešílela, hrál velikou roli! Chcete-li další kla-
siku o místě, v němž se dějí strašlivé věci, ale 
jeho obyvatelé se jen tak nenechají zastrašit, 
začtěte se tento podzim do knihy Tajemství 
sídla Craven Manor. Hlavní postava tentokrát 

není žena, ale muž jménem Daniel, jehož 
osud řídí podivné obálky přislibující velký 
finanční obnos. Jako většina mladíků na to 
slyší, ale ve chvíli, kdy se objeví na schodech 
sídla Craven Manor, si přestává být jistý, že 
balík peněz stojí za pobyt v domě, který je 
zchátralý a pravděpodobně v něm straší.

Pane Danieli Kane,

Rád bych vám nabídl místo zahradníka sídla 
Craven Manor, s okamžitým nástupem.

Vydejte se po Tilbrook Street až k místu, kde se 
u starého uschlého dubu rozdvojuje. Zahněte 
doprava a po dalších třech kilometrech dojdete 
k budově.

Těším se na vaši bezprostřední odpověď.
Bran

Ale pamatujete si vůbec, jaké bylo Matthewovo povolání?

A jak se jmenovala hlavní ženská postava s potetovaným tělem?

Ačkoliv se zde vyšetřuje nejeden zločin, hlavní postavou není v případě knihy Bez kůže krimi-
nalista, nýbrž novinář. Žurnalisté a jejich přirozená zvědavost mnohdy vzbudí mnohem více 
otázek, než byl původní záměr. Matthew je ve městě Nuuk nováčkem, ale ani neobvyklé přiví-
tání a jeho rychlé ocitnutí se v centru vyšetřování vraždy ho neodradí od jeho nadšení. Netrvá 
dlouho a ze psaní novinového článku se stává pátrání na vlastní pěst.

FOBOS
Cena: 349 Kč
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Naštěstí má Matthew po boku drsnou posilu, 
která mu pomáhá zvládat mnohdy kruté ná-
strahy nehostinného Grónska. Není jím muž, 
ale mladá Tuparnaaq, žena, která neumí budit 
příliš dobrý první dojem. Je velice svérázná, 
potetovaná a právě se vrátila z vězení…

V navazujícím Ledovém strachu budeme mít 
opět tu čest se setkat s těmito dvěma inteli-
gentními postavami. Tentokrát se dozvíme 
i něco dalšího o jejich osobním životě, jelikož 
hlavní zápletka je vystavena na zmizení 
Matthewovy sestry. Opět se můžeme těšit na 
mnoho nečekaných zvratů v ději, nemilosrdné 
líčení krutých zločinů a prostředí mrazivého 
Grónska, které tvoří nezaměnitelnou atmosfé-
ru této severské detektivní série.

Nyxia byla pro nás čtenáře pomyslným 
odstartováním knižní sezóny 2019. Toto fan-
tastické sci-fi s mladými ambiciózními hrdiny 
prahnoucími po lepším životě se zrodila pod 
rukama talentovaného a sympatického Ame-
ričana Scotta Reintgena. Není snad jediného 
knihomola, kterého by tato senzace minula. 
Vraťte se s námi v čase a zavzpomínejte na 
okamžiky, které zažili pasažéři Genesis 11.

Co přimělo Emmetta, aby se této nebez-
pečné vesmírné mise zúčastnil?

Trénink na vesmírné lodi měl soutěžící 
naučit dvěma základním věcem. Jaké do-
vednosti si tedy (více či méně) osvojili?

Jistě si pamatujete, že ani před tím, než se 
Emmet vydal na planetu Eden, nežil zrovna 
jako bezstarostný mladý muž. Jeho rodiče 
tvrdě pracovali, přesto nevyrůstal v nejdů-
stojnějších podmínkách. To nebylo však 
všechno, co osud dospívajícímu Emmetovi 
a jeho rodině přichystal. Emmettova ma-
minka trpí vážnou nemocí a zdá se, že mise 
Nyxia může být odpovědí a řešením této ne-

přízně osudu. Výherce získá obrovský obnos 
peněz, a navíc doživotní bezplatnou a luxusní 
lékařskou péči pro sebe i své blízké.

Trénink na Genesis 11 nebyla žádná 
procházka růžovým sadem, soutěžící byli 
rovnou vhozeni do víru divoké hry a tvrdé 
dřiny. Nejen práce se hmotou nyxia, která je 
v misi zcela zásadní, ale i způsoby chování na 
planetě Eden a integrace s místním obyva-
telstvem – Adamity – to a mnoho dalšího si 
všichni museli osvojit.

Nyxia a  Nyxia 2 s  přízviskem Nespoutaná

Vendeta
Vychází v září 2019

Vendeta
Ceny: 349 Kč

King Cool
Vychází v září 2019

King Cool
Cena: 399 Kč
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Tato série osloví především mladší čtenáře a něžné duše, které 
prahnou po romanci, špetce erotiky, svěžích postavách a happy en-
dech. Mona Kasten se na českém knižním trhu uvedla dílem Začít 
znovu, které pracuje s tématem, které se na první pohled může jevit 
jako klišé, ale během čtení pochopíte, že rozhodně nejde o žád-
ný plytký příběh. Setkáváme se s mladou Allie, která se rozhodla 
opustit zlatou klícku, vyprostit se z vlivu bohatých, avšak chladných 
rodičů a konečně začít budovat život, jaký si přeje. Jak už to tak 
bývá, štěstí by nebylo úplné, kdyby chyběla láska. Netrvá dlouho 
a do Allieina života vstupuje Kaden, mladý muž, jehož ego se jeví 
až příliš obrovské. Tito dva si k sobě cestu najdou, ale nebude to 
snadné. A teď přichází ona zásadní otázka.

Pamatujete si, jak se jmenovali nejlepší přátelé hlavních 
hrdinů Začít znovu?

Právě o nich to totiž celé bude. Dosud nevýrazná Dawn a milý 
Spencer svůj vztah posunou dál než za kamarádskou hranici. 
Spencer ví přesně, po čem touží – být Dawninou oporou a ukázat 
jí, že ačkoliv už se v oblasti partnerských vztahů spálila, všichni 
muži nejsou stejní bídáci. Dawn je úplný protiklad. Vůbec neví, 
co dělat s nastalou situací a přitažlivostí ke Spencerovi. Jako 
kamarádům jim přece bylo tak hezky, přirozeně, co když o vše 
přijde? A dokáže se vůbec někdy přenést přes těžký rozchod, jehož 
podrobnosti nezná nikdo jiný než ona?

Začít znovu pokračuje 
knihou Věřit znovu

Nemohl vědět, že mě skutečnost, že si chci ten 
polibek zopakovat, neuvěřitelně dopaluje. Nevě-
děl nic o strachu, který se ve mně usazuje, když 
mi při pohledu na něj začne poskakovat srdce. 
To, co se tu ve mně rozvíjelo, vůbec nebylo dobré. 
Spencer pro mě nebyl dobrý. Rozhodně si k němu 
nevypěstuji žádné city a nepustím si ho k sobě 
tak blízko, aby získal moc ranit mě tak, jako to 
udělal Nate. Už nikdy kvůli chlapovi nepocítím bo-

lest. Takže Spencer si svůj všeználkovský úsměv 
může strčit někam.

Kniha Věřit znovu je sympatická tím, že se 
opět setkáváme se známou partičkou, ale 
jsme vtaženi do zcela nového příběhu, který 
je i přes svou romantickou atmosféru nesmír-
ně napínavý a plný zvratů. Věřit znovu je milá 
teen story, u které si krásně odpočinete.

Měla jsem radost, že ho vidím.

To bylo prostě k podělání. Ještě víc pak, když 
jsem pohledem jaksi zůstala viset na jeho rtech. 
V břiše se mi vzmáhal vražedný žár.

Pak se Spencer uculil. Jako by přesně chápal, co 
se ve mně právě odehrává. Přitom nerozuměl 
vůbec ničemu.

Knihy Omega
Cena: 399 Kč

Knihy Omega
vychází v srpnu

Od něžných vyprávění přejdeme opět k drsným detektivkám, které si čtenáři tolik 
oblíbili. Maminčin mazánek rozzářil českou knižní scénu v roce 2017, všichni milovníci 
napínavých krimi příběhů jej ihned chtěli mít ve své knihovně. O tom, že Sarah Flint 
umí výborně psát o policejní práci není pochyb, vždyť sama má za sebou dlouhou karié-
ru u Metropolitní policie. Četli jste Maminčina mazánka i Sběratele trofejí?

A pamatujete si…

…kdo je Charliein největší kariérní vzor?

… jaké trauma si s sebou Charlie v životě nese?

Lháři, lháři navazuje na Sběratele trofejí 
a  Maminčina mazánka

Knihy Omega
Cena: 329 Kč

Knihy Omega
Vychází v září 2019
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Ačkoliv Charlie neumí chodit včas a nesnáší 
oslovení Charlotto, většinou s ní není těžké 
vyjít. Jak už to tak v životě bývá, s některými 
kolegy se snáší lépe, s některými hůře. Její 
nadřízený je však jedním z těch lidí, ke kte-
rým Charlotte vzhlíží a s Hunterem společně 
tvoří výborný a schopný tým.
Charlie se pro práci policistky rozhodla 
z několika důvodů. Jedním z nich je beze-
sporu jakýsi vnitřní pocit viny a nesmíření 
se s nešťastným osudem, který potkal jejího 
mladšího bratříčka. Ten přišel v nízkém věku 
o život a dodnes není chvíle, kdy by si na něj 
Charlie nevzpomněla. Přestože se Charlie 
může na první pohled jevit jako bytost, která 
existuje pouze pro svou práci, řeší i své osob-
ní problémy a umí být velice citlivá.

Temné léto se přehouplo do Zimního přízraku

Minulost a budoucnost.

Roku 1960 se poslední den školního roku partička dvanáctiletých kluků těší příslibem bezsta-
rostného období letních prázdnin. Starosti a učení rychle házejí za hlavu a křižují městečko 
divokou jízdou na kolech. Nelze ale nepocítit to napětí ve vzduchu, které je všude okolo nich. 
Obrovská budova školy jako by i ve dne byla tmavší, než by měla být, její chodby jsou temné 
a pochmurné, a to tak moc, že ani ten nejslunečnější den nemá sílu je prozářit. Tohle léto bude 
temné a bude mít neblahé následky na každého z nich.

Nyní tu máme budoucnost a tou se stává titul Zimní přízrak. Přišel čas vrátit se zpátky do 
Elm Havenu, tedy alespoň pro Dalea Stuarta, kdysi člena partičky bezstarostných kluků, nyní 
spisovatele a univerzitního profesora. Uplynulo několik desítek let, co on a jeho kamarádi 
bojovali proti zlu, které bylo zakořeněno hluboko v minulosti městečka. Nyní se vrací domů, 
aby o všech těch hrůzách, co byli nuceni prožít, napsal román. Nebude to mít ale jednoduché. 
Nejen, že se zdá, že v Elm Havenu temnota pořád ještě třímá, navíc i sám Dale s sebou vleče 
vlastní démony v podobě rozpadajícího se manželství a ztrátou chuti do života.

Temné léto je skvělým hororem z pera Dana Simmonse. Vzpomínáte si ještě na příběh, 
který se rozvíjel na téměř sedmi stech stranách?

V jakém že městečku se příběh odehrává?

Jména všech pěti hlavních chlapeckých postav si asi vybaví málokdo, ale vzpomene-
te si alespoň na toho nejchytřejšího z celé party či na toho nejodvážnějšího?

První otázka byla celkem jednoduchá, ta další je zapeklitější. Příběh se nemůže odehrávat nikde 
jinde než v městečku Elm Haven a nejbystřejší chlapec z party byl nepochybně Duane McBride. 
Zajímavé je, že Duane byl také jednou z nejoblíbenějších postav samotného Simmonse a inspirací 
pro ni mu byl jeho velice dobrý přítel. Dále tu máme toho nejodvážnějšího z celé pětice, skvělého 
Mikea O’Rourkea, s kterým se můžeme setkat také v dalším Danově románu Děti noci.

FOBOS
Cena: 499 Kč

FOBOS
Vychází v září 2019

Knihy Omega
Cena: 399 Kč

VELKÉ DOBRO.TÉMA
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Chcete se ponořit do světa zdravého životního stylu? Zajímá vás, jak 
vařit zdravě a zároveň chutně pouze ze surovin rostlinného původu? 
Pak je nejnovější kuchařka Elly Woodward tím pravým pomocníkem 
do vaší kuchyně.

Eva MachováT

ArchivFLahodně s Ellou

Ella Woodward založila svůj blog Deliciou-
sly Ella v roce 2012, kdy stále ještě chodila 
na univerzitu. V roce 2011 jí diagnostikovali 
vzácnou chorobu. Nemohla pomalu vyjít ven, 
spala 16 hodin denně a měla problémy se 
srdečním tepem a krevním tlakem. V tu chvíli 
si začala vyhledávat více informací o zdravém 
životním stylu a veganské stravě a když četla 
příběhy lidí, kterým se díky tomu zlepšilo 
zdraví, chtěla to zkusit taky. Neuměla ale 
vařit, nevěděla nic o stravě, která se skládá 
pouze z rostlinných surovin, a navíc ztratila 

veškeré nadšení. Rozhodla se, že si začne vést 
deník, kam si bude zaznamenávat své kuli-
nářské experimenty a v podstatě tak vznikla 
celá její značka Deliciously Ella. I když to 
všechno začalo jako osobní projekt, nyní za 
Ellou stojí celý tým včetně jejího manžela. 
Otevřela v Londýně i své bistro, kde můžete 
ochutnat i spoustu receptů, které najdete jak 
v jejích kuchařkách, tak na jejím blogu. Elliny 
kuchařky se ve Velké Británii staly nejprodá-
vanější v kategorii zdravé stravy a ona svým 
příběhem stále inspiruje miliony lidí.

V předchozích knihách Ella představila 
recepty jak pro slavnostnější příležitosti, 
jako jsou oslavy narozenin či svatby, tak pro 
každodenní vaření. V další knize se dokonce 
zabývala výhradně jen smoothies a šťávami. 
V nejnovější kuchařce Lahodně s Ellou – 
Veganská kuchařka představuje 100 nových 
receptů založených na rostlinných surovi-
nách. Zároveň zde najdete ty nejpopulár-
nější recepty, které sklidily největší úspěch 
například i v jejím bistru. Kniha osloví 
svou rozmanitostí velké publikum. Obsa-
huje recepty jak na pestré saláty, zeleninové 
burgery a falafely, krémové dipy a přílohy, 
vydatné kari a dušené pokrmy z jednoho 
hrnce a rychlé snídaně, tak i na muffiny, 

dorty a brownies. Přestože jsou recepty velmi 
jednoduché, kombinováním chutí je Ella pře-
nesla na úplně novou úroveň.

V knize najdete i Ellin osobní příběh a před-
stavení týmu lidí, který jí v současnosti 
pomáhá. Zároveň se dozvíte více o její filo-
zofii, a dokonce si můžete přečíst úryvky 
z jejího deníku. A pokud jsou někteří z vás 
k jejímu postoji stále skeptičtí, poskytne vám 
argumenty, proč je podle ní veganská strava 
zdraví prospěšná a jak jí osobně pomohla. 
Ke každému receptu je přiložena fotografie, 
abyste věděli, jak má výsledné kulinářské dílo 
vypadat. Pokrmy v kuchařce jsou poměrně 
jednoduché, a tak je velmi snadné řídit se 
i podle samotných receptů. Jsou psány sro-
zumitelně, a navíc i v úvodu knihy najdete 
vysvětlení těch nejzákladnějších ingrediencí, 
které se objevují v téměř každém receptu.

Lahodně s Ellou – Veganská kuchařka je 
skvělým doplňkem do kuchyně zkušeného 
kuchaře i člověka, který s veganskými recepty 
teprve začíná a tuto stravu postupně obje-
vuje. Využijte příležitost k tomu, abyste 
zpestřili své stravovací návyky a zároveň 
si užívejte dokonalou symfonii chutí, kterou 
dovedla Ella Woodward vytvořit.

349 Kč
349 Kč vychází v září 2019

249 Kč

349 Kč

Přejeme zábavné vaření 
a dobrou chuť!

ČLÁNEK: ELLA WOODWARD
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Na centrálu nám chodí hodně dotazů, ve kte-
rých se lidé ptají, jak se mohou stát členy na-
šeho týmu. Čtenáře by jistě zajímalo, jak jste 
se k práci v knihkupectví dostal Vy? Byl to Váš 
sen, či to byla spíše shoda náhod, že Vás kroky 
zavedly mezi knihy? 
Ke knihám mám vztah odmalička. Ještě teď si pa-
matuju, jak jsem byl na sebe hrdý, když se mi po-
dařilo přečíst svou první knihu (Ezopovy bajky) 
bez pomoci. Celý den jsem běhal po bytě a všechny 
s tím otravoval. Moje první práce byla v knihovně 
ještě doma na Slovensku. Když jsem přišel do Brna, 
nejdřív jsem pracoval v továrně, pak moje přítelky-
ně jednou doletěla domů s tím, že zahlédla ve vý-
loze na „Čáře“ inzerát na místo asistenta osobního 
odběru e-shopu. Poslal jsem životopis a byl jsem 
přijat. Asi po roce odcházela kolegyně z cizojazyč-
ného oddělení a navrhla mi, jestli bych se nechtěl 
ucházet o její místo, protože studuju angličtinu, 
a k jejímu oddělení jsem měl vždy blízko, jak fyzic-
ky z e-shopu, tak srdečně.

Přímo se nabízí další otázka – co Vy a knihy? 
Denně mezi nimi trávíte hodiny, jste také ak-
tivní čtenář, nebo jste po celém dni v soukromí 
raději „knižní abstinent“? 
Díky tomu, že do práce dojíždím vlakem, se mi 
otevřela možnost být ultra-hyper-super-extra-me-
ga knihomolem. V batohu mám vždy alespoň 2–3 
knihy, momentálně tedy spíš převládá literatura 
k bakalářské práci.

Nejčastěji se ptáme na náplň práce – nyní by-
chom se naopak rádi zeptali na Váš volný čas. 
Prozradíte, co rád děláte, pokud Vás zrov-
na naplno nezaměstnává práce s knihami? 
Mnoho lidí totiž vnímá knihomoly jako „nud-

né“ introverty, kteří mají permanentně zabo-
řený nos v knize… 
Mou velkou vášní je lezení, pohyb je důležitý i pro 
živočišný druh zvaný knihomol. K tomu ještě stu-
duju na vysoké škole, což zabírá hodně mého času. 
Kdysi jsem hrál na basovou kytaru v punkové kape-
le, ale teď si brnkám už jen doma na ukulele.

Musíte mít jistě plno zábavných příhod z knih-
kupectví. Co nejzvláštnějšího a zároveň nejvtip-
nějšího se Vám mezi knižními regály přihodilo? 
Když vyjmeme vtipné přeřeky jako: Hledám ně-
co o Transylvánské magistrále, rád vzpomínám na 
milého pána, který k nám jednu dobu chodil pravi-
delně a snažil se mě přesvědčit, abych mu prodal 
židle z kavárny.

Pokud byste měl čtenářům doporučit jednu je-
dinou knihu, která by mu neměla uniknout a je 
podle Vás prakticky nutností ji za život přečíst, 
jaká by to byla? 
Big Sur od Jacka Kerouaca. Je to do značné míry 
autobiografická kniha, která zachycuje autora na 
vrcholu kariéry (po vydání Na cestě), utíkajícího 
před svými démony na horu Big Sur. Myslím, že ta-
to kniha má v dnešní době sociálních sítí zvláštní 
„appeal“. Dost často vidíme jen pozitivní (vyfil-
trované) zprávy postnuté našimi přáteli a blízký-
mi, a tak nás ani nenapadne, že mají také své pro-
blémy a musí procházet stejnými, ne-li horšími 
zkouškami než my.

S jakou literární postavou byste se nikdy ne-
chtěl setkat v reálném životě? 
Paradoxně by to byla jedna z mých oblíbených po-
stav, inkvizitor San dan Glokta z fantasy trilogie 
První zákon od Joa Abercrombieho. Je to krásně 
komplexní postava s drsným humorem, avšak po-
tkat ho by znamenalo, že si na mě inkvizice povola-
la jednoho z jejích nejlepších.

Na jaké knihy, jejichž vydání se chystá na tento 
podzim, se těšíte nejvíce? 
Dost se těším na pokračování knihy Vikingové,    
Lasse Holm mne opravdu bavil.

Dovolíme si trochu sci-fi otázku. Jak vidíte 
knižní trh v budoucnu – třeba v roce 2100? 
Myslíte si, že papírové knihy zcela zaniknou? 
Určitě ne. Je možné, že učebnice a skripta budou 
z části nahrazené jiným médiem, ale čtení pro ra-
dost tu podle mě zůstane ještě nějaké to milénium.

Kdybyste si mohl vybrat zcela jiné po-
volání, než je Vaše současné, jaké bys-
te rád vyzkoušel? 
Možná bych si ještě vyzkoušel být učitelem ve 
školce. Písničky, básničky, dinosauři z mode-
líny, to je moje.

Přemýšlel jste někdy nad tím, že byste napsal 
vlastní knihu? Pokud ano, o čem by byla? 
Byla by to knížka pohádek a básniček o mém tlus-
tém, černém a jednoduchém kocourovi 
jménem Muškát.

ROZHOVOR S KNIHKUPCEM

Tentokrát jsme si vzali na mušku naše obrov-
ské knihkupectví v Brně. Konkrétně prodejnu 
v Joštově ulici, nebo chcete-li na „Čáře“. Vyzpo-
vídali jsme zde směnového vedoucího Tomáše, 
který se s námi podělil o zajímavosti z knih-
kupectví i pár střípků ze soukromého života.

ArchivKateřina SvobodováT F

ROZHOVOR
SE SMĚNOVÝM VEDOUCÍM 
TOMÁŠEM PALKEM

„Mou velkou vášní je 
lezení, pohyb je důležitý 
i pro živočišný druh zvaný 
knihomol.“

„Pokud bych napsal vlastní 
knihu, byla by to knížka 
pohádek a básniček o mém 
tlustém kocourovi.“

Přijďte se k nám podívat!

V Brně nás nemůžete přehlédnout.

Sídlíme na adrese:

Brno – Joštova 
Joštova 6, 602 00 Brno

Jsme tu pro vás:

Po–Pá 8.00–19.00 
So 9.00–17.00
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Začneme otázkou, která zajímá většinu čte-
nářů vašeho posledního díla: Proč jste 
se rozhodla Rekonstrukci zakončit právě 
tímto způsobem?
Na to se nedá jednoduše odpovědět, aniž bych 
spoilerovala, možná naznačím, že se Eliška při 
svém pátrání ptala naprosto špatně. I kdyby zjis-
tila, proč její matka čin spáchala, neotevřela by se 
pro ni cesta ven z její mizérie, na to jí chyběl dosta-
tek sebereflexe. Nejste první, koho konec Rekon-
strukce naštval, v recenzích mi čtenáři pravidelně 
strhávají aspoň jednu hvězdu za konec. Chápu, že 
klasické detektivkové rozuzlení by čtenáře potěšilo 
víc, ale nebylo by autentické ani logické. Traumata, 
kterými si procházejí moji hrdinové, se nedají ra-
cionálně vyřešit a utnout, jejich oběti s nimi musí 
v určité formě zápasit celý život, můžou jen zmír-
nit jejich dopady na svůj život i okolí.

Váš druhý román, Houbařka, se těší nemalé 
popularitě. Překvapila vás taková míra úspě-
chu, nebo jste si byla předem jistá, že píšete 
něco, co většinu čtenářů ohromí?
Velmi mě to překvapilo, myslela jsem, že kritika ro-
mán roztrhá. Dokonce jsem se bála ze

začátku číst recenze. Ten příběh není nijak objev-
ný, jazykově to místy škobrtá a téma houbaření 
je strašně podbízivé. Navíc mám pocit, že mi text 
trochu utekl, zdá se mi, že vyprávění chybí nalé-
havost, kterou jsem původně plánovala. Teď jsem 
zase překvapená z o něco rozpačitějšího přijetí Re-
konstrukce, slibovala jsem si víc. Vlastně si stále 
víc říkám, že literatuře nerozumím.

Píšete o tragických osudech hlavních prota-
gonistů. Musíte být v nějakém konkrétním 
rozpoložení, abyste mohla usednout ke sto-
lu a věnovala se tak složitému tématu, nebo ve 
vás neustále vře?
Spíš to ve mně jen polovře, moje druhá část je 
v pohodě. Vzhledem k mému pracovnímu a
rodinnému vytížení nemám čas dostávat se do 
nějakého rozpoložení, většinou si ani nesedám 
ke stolu, obvykle to stejně nejde, protože na něm 
mám strašný nepořádek. Notebook můžu roz-
klapnout kdekoli a kdykoli, pokud mám vymyšle-
ných pár vět a nemluví na mě několik lidí naráz. 
To, že se nesvazuju rituály, je strašně osvobozují-
cí, nemusím se na nic vymlouvat, stačí mít nápad 
a tah na branku.

V jednom rozhovoru jste uvedla, že s třetí na-
psanou knihou se pro vás téma traumat prav-
děpodobně vyčerpá. Cítíte, že k tomu došlo?
Nevím, co jsem kde plácla, téma rodinných trau-
mat se pro mě ještě nevyčerpalo, spíš bych se chtě-
la posunout dál od konstelace dcera-matka, nera-
da bych si na toto téma vytvořila monopol. Už to 
začíná být únavné, pro čtenáře i pro mě. Ale stejně 
se to v mých následujících textech v nějaké podobě 
objeví, nedá mi to.

„Mám pár myšlenek, kte-
ré nechci zahodit.“

Údajně nemáte ráda povídky, protože autoro-
vi neposkytují dostatečný prostor sdělit čte-
náři hlavní myšlenku. Nakonec jste se ale 
rozhodla svou další knihu napsat právě v po-
vídkové formě. Proč jste změnila názor?
Je pravda, že po povídkových sbírkách sahám jen 
málokdy, přijde mi, že povídky někdy připomína-
jí trochu únikový žánr, kdy autor má sice zajíma-
vý nápad, ale nedokáže ho rozpracovat na novelu 
nebo román, a tak ho uklidí do povídky. A přesně 
v takové situaci jsem se ocitla i já, mám pár myšle-

Viktorie Hanišová, autorka, která je nyní 
u českých čtenářů opravdu vyhledávaná 
a oblíbená, se v našem rozhovoru rozpovídala 
o své nejnovější knize Rekonstrukce, o procesu 
psaní, ale i o svém soukromém životě. Jak se 
autorka staví k reakcím na své knihy a jaká 
bude další, v pořadí čtvrtá kniha? Čtěte 
v našem rozhovoru.

Dagmar TopolováT F Vojtěch Vlk

VIKTORIE HANIŠOVÁ

„TO, ŽE SE NESVAZUJU RITUÁLY, JE 
STRAŠNĚ OSVOBOZUJÍCÍ, NEMUSÍM SE 
NA NIC VYMLOUVAT, STAČÍ MÍT NÁPAD 

A TAH NA BRANKU.“

DOBRÝ ROZHOVOR
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nek, které nechci zahodit, ale na román to zkrátka 
nestačí. Uvidím, jestli z toho vznikne odpadní sto-
ka, nebo něco rozumnějšího, zatím to jde ztuha.

„Sebevražda je zásadní 
otázka, kterou se v něja-
ké podobě zabývá nebo 
zabýval každý člověk.“

Další vaše kniha by se měla zabývat se-
bevraždami. Co vám na tomto tématu 
tolik imponuje?
Sebevražda je zásadní otázka, kterou se v nějaké 
podobě zabývá nebo zabýval každý člověk. Je to 
vlastně otázka po smyslu života, většina lidí to řeší 
teoreticky v postpubertálním věku, mě to ještě po-
řád nepustilo. Pro mě je to strašně zajímavé téma, 
byla by škoda ho nezpracovat.

Někteří lidé na sebevrahy nahlíží jako na zba-
bělce, kteří utekli od svých problémů, jiní 
s nimi soucítí a litují je. Jak to vnímáte vy?
Důvodů, proč se někdo rozhodne pro sebevraždu, 
je strašně moc, a zbabělost mezi ně rozhodně pa-
tří. Pokud se někdo zabije ze msti, například aby 
to vytmavil partnerovi, a nechá za sebou rodinu, 
pak je to určitě srab. Jiní zase páchají demonstra-
tivní sebevraždu, aniž by se chtěli skutečně zabít, 
ale souhrou náhod čin dokonají. Neřekla bych ale, 
že všichni rodiče, kteří se zabijí, jsou zbabělci, mů-
žou se nacházet v tak těžké situaci, že odchod ze 
života vyhodnotí jako řešení, které ostatním uleví. 
A mnohdy to tak skutečně i může být.

„Myslím, že se nám 
s partnerem i dětmi žije 
docela dobře.“

Máte spoustu známých, kteří si prošli po-
dobnými traumaty, jež v knihách popisujete. 
Ovlivnily tyto případy vaše vztahy s partne-
rem nebo dětmi? Nezačalo vás toto téma ne-
zdravě pohlcovat?
Myslím, že se nám s partnerem i dětmi žije do-
cela dobře. Nedomnívám se, že bych na rodinu 
přenášela něco z toho, co píšu, dokážu to oddě-
lit. Jestli na mě děti jednou vytasí, že jsem jim 
způsobila trauma, dost mě to překvapí. Člověk 
ale nikdy neví.

Máte nějakou oblíbenou činnost, které se vě-
nujete vedle péče o děti a psaní knih?
Ráda ničím ostružiny na naší komunitní zahradě. 
Je to i moje oficiální pracovní zařazení a součas-
ně i nejpřínosnější činnost, které se věnuju. Docela 
se u toho odreaguju, namísto boxování do pytle li-
kviduju trnité šlahouny. A samozřejmě si ráda čtu. 
Kdybych někdy vyhrála v loterii, můj plán je jasný: 
budu si celý den číst.

„Snažím se českou litera-
turu sledovat.“

Čtete knihy od českých autorů či autorek? 
Pokud ano, jaké?
Snažím se českou literaturu sledovat, ale dost mi 
toho uniká, protože kvůli práci a rodině nestí-
hám. Například si už dlouho chci přečíst Malinku 

od Dity Táborské, ale zatím se mi ani nepodařilo ji 
sehnat. Kromě toho se snažím mít aspoň obecný 
přehled o německy a anglicky psané literatuře, pro-
tože kromě psaní knih i překládám, a navíc se stále 
častěji vracím ke starším kouskům, poslední dobou 
třeba k ruské literatuře. Na stole mám proto neu-
stále frontu knih, které chci nebo musím přečíst. 
Trochu mě to stresuje.

Ve svých dílech popisujete rodičovská se-
lhání a jejich fatální následky na duši dítěte. 
Máte nějaká doporučení, jak těmto situacím 
předejít a zároveň si v rodičovství zacho-
vat zdravý rozum?
Myslím, že v první řadě by měl každý člověk být 
schopen sebereflexe. Umět aspoň částečně objek-
tivně nahlédnout na svůj život a poučit se z chyb, 
které udělal sám, nebo je na něm napáchali druzí. 
U traumatizovaných osob je to obzvlášť důleži-
té, protože traumata mají schopnost se převtělo-
vat do dalších osob. Není neobvyklé, že zneužívané 
dítě v dospělosti zneužívá další děti. Tomu, že byl 
někdo v dětství často bit a později bije svoje děti, 
dokážu porozumět v teoretické rovině, ale zcela 
pochopit to nedokážu. Myslím, že takto trauma-
tizovaný člověk by měl buď dostatečně zreflek-
tovat zranění, která mu někdo způsobil, nebo dě-
ti zkrátka nemít.

Vy sama jste žádné trauma v dětství nepro-
žila? Pokud ne, pamatujete si alespoň nej-
silnější zážitek?
Nejprve si dovolím teoretickou odpověď: Pokud 
bych měla nějaké těžké trauma, nechtěla bych 
o něm mluvit v rozhovoru a ono by to ostatně ani 
nešlo. Trauma je vážný duševní stav, který se ma-
nifestuje mimo jiné tím, že ho člověk nedokáže 
verbalizovat, namísto toho se projevuje nepřímo 

v podobě rozličných citových a fyzických projevů. 
Člověk chce potlačit vzpomínky, ale ony z podvě-
domí neustále vyrážejí na povrch, ničí mu to život 
a on nedokáže normálně fungovat. Já osobně ale 
žádným traumatem netrpím, vraždy, sebevraždy 
ani zneužívání u nás v rodině nenajdete.

„Postavení mužů a žen 
v České republice roz-
hodně není stejné.“

Hlavními postavami vašich třech knih (Anež-
ka, Houbařka, Rekonstrukce) jsou ženy.
To může potěšit, nebo naopak pobouřit, je-
dince se silným feministickým cítěním. Co 
na současnou vlnu feminismu, která se v po-
slední době hojně objevuje na sociálních sí-
tích, říkáte? Myslíte, že je v České republi-
ce potřeba masivně hovořit o rovnoprávnosti 
žen a mužů, nebo není na nás Čechy nutné to-
lik apelovat, protože jsme v tomto smýšlení 
vcelku kultivovaní?
Postavení mužů a žen v České republice rozhod-
ně není stejné, stačí se podívat na výši platů za 
srovnatelné pracovní pozice nebo zastoupení žen 
v manažerských pozicích a politice. A koneckon-
ců i to, že při každém rozhovoru se mnou podobná 
otázka padne, mě trochu tlačí do radikálnější po-
zice. Nepíšu o žádné marginalizované skupině, ale 
o ženách, které tvoří polovinu společnosti. Na tom 
přece není nic příznakového, mužů spisovatelů se 
taky nikdo neptá, proč píšou o mužích.
Celý rozhovor najdete na 
našem dobrém blogu
www.knihydobrovsky.cz/blog

Rekonstrukce, Host, cena: 349 Kč
Houbařka, Host, cena: 299 Kč
Anežka, Host, cena: 269 Kč

DOBRÝ ROZHOVOR
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Sejdeme se na „INSTÁČI“
Aneb ze zákulisí instagramu Knihy Dobrovský

První krůčky
Instagram Knihy Dobrovský vznikl v roce 2013, kdy 
ho naši marketingoví předchůdci zkoušeli přizpů-
sobit publiku. Tehdy sice neměli takové technolo-
gické vymoženosti, jakými jsou telefony fotící po-
malu lépe než zrcadlovka, ale díky svému úsilí nám 
připravili pevnou půdu pod nohama.

Později si pomyslné instagramové žezlo převzala 
naše kreativní agentura Kreatika. Přestože příspěv-
ky vypadaly profesionálně, chyběla jim naše kniho-
molská duše, a tak jsme se rozhodli adoptovat si ho 
zpět do naší marketingové rodiny.

Tuto etapu nastartovala fotka skladu od našeho 
marketingového ředitele Adama, která rozbila do-
savadní feed Kreatiky. Ačkoliv obvyklý dosah čítal 
do té doby 300 lajků, příspěvek ze skladu jich na-
sbíral skoro 1 000. Tak se zrodila myšlenka vrátit se 
zpět k osobnějším příspěvkům.

Začali jsme dokumentovat zákulisí prodejen, uka-
zovat, co čteme na centrále, jak probíhají autogra-
miády nebo co se děje u nás na marketingu. Odho-

dili jsme zábrany a ukázali lidem pravou tvář. 
Právě to nastartovalo novou vlnu followerů 
a náš chameleóní instagram začal růst závratnou 
rychlostí. To vše se událo během jara/léta roku 
2018. Byli jsme zkrátka nezastavitelní.

Současnost
Rok od zásadního boomu v počtu sledujících jsme 
uspořádali nespočet soutěží, představili mnoho 
novinek, zorganizovali desítky akcí a rozdali tunu 
radosti. Letos jsme se zaměřili na knižní trailery 
a upoutávky a na další projekty. Mezi ně 
patří například #spolecnecteme, 
kdy každý měsíc společně 
s vámi vybereme jednu 
knihu, kterou si přečte-
me, vyměníme si dojmy 
a diskutujeme o ní. Před 
pár týdny se zrodil také pro-
jekt #tojanectu. Jeho kouzlo 
spočívá v tom, že dáme šanci 
knihám, které jsou mimo náš 
oblíbený žánr, nebo jsme se 
jim striktně vyhýbali. Jdete 
do toho s námi?

Na našem instagra-
mu můžete sledovat 
i naše pravidelné 

nepravidelné livestre-
amy s Katkou a Kateřinou. Tohle duo 
(občas dokonce trio) vám dá tipy na skvělé čtení, 
odpoví na vaše všetečné otázky a prozradí něco má-
lo ze zákulisí Knihy Dobrovský.

A co na našem profilu najdete ještě? Těšit se může-
te na speciální slevy přímo pro vás, na exkluzivní 
informace o knižních titulech, které budeme vydá-
vat, backstage z prodejen a hlavně: každý týden na 
vás čeká nová várka tipů na to nejlepší čtení! 
Sledujte profil 
@knihydobrovsky 
a buďte neustále 
v knižním obraze!

3

9

6

 7

Instagram @knihydobrovsky je takový náš adoptovaný domácí 
mazlíček. A nemyslíme tím chundelatého králíčka nebo předoucí 
kočičku. Ne, náš instagramový profil je takový roztomilý chame-
leon. V průběhu několika let se měnil tak často, že si srovnání 
s tímto obdivuhodným tvorem skutečně zaslouží.

KNIŽNÍ INSTAGRAM

T Dagmar Topolová, Kateřina Svobodová
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Fantastický podzim

Dennis E. Taylor
Všechny tyto světy
Závěrečný díl zábavné sci-fi 
trilogie Bobiverzum. Bobové 
sice založili dost kolonií na 
to, aby lidstvo nevymřelo, ale 
pustili se do boje s mocnější 
rasou, která má poněkud 
výbušnou povahu…

Sam Hawkeová
Město lží
Jovan navenek působí jako 
tichý, nenápadný mladík. Ve 
skutečnosti je však mistrem 
jedů a bylin, vycvičeným 
ochutnávačem, který má za 
úkol chránit vládnoucí rodinu.

Jan-Marek Šík, 
Lenka Šíková
Rituál
Rituál je tajemný obřad, 
během něhož se ze dne 
na den stanete dospělými. 
Po Soudcově rozhodnutí už 
nic nebude stejné jako dřív.

329 Kč  Sci-fi

399 Kč  Fantasy

369 Kč  Young Adult Fantasy

Anthony Ryan
Legie plamenů
Akcí nabitý druhý díl série Draconis Memoria — 
strhující epické fantasy plné magie, dobrodružství 
a lítého boje za zrod říše.

Claydon Torcreek přežil cestu džunglí plnou draggů, 
střet s nepřátelskými kmeny i mrazivý dotyk zrady — 
jeho potíže ovšem teprve začínají. Bájný Bílý dragg 
se totiž probouzí z dlouhého spánku, hnán palčivou 
touhou sežehnout celý lidský svět na popel. 

Jedno město už děsivým draggovým kohortám 
za oběť padlo. A pokud se Clayovi nepodaří odhalit 
dávné tajemství, budou následovat další…

N. K. Jemisinová
Brána z obelisků
Druhý díl nejoceňovanější 
fantasy série současnosti 
Zlomená země. Období 
konců je čím dál temnější 
a na civilizaci se snáší dlouhá, 
chladná noc.

379 Kč  
Postapokalyptické fantasy

Vítěz ceny 
Hugo třikrát 

v řadě

449 Kč  Epické fantasy

Dennis E. Taylor
Všechny tyto světy
Závěrečný díl zábavné sci-fi 
trilogie Bobiverzum. Bobové 
sice založili dost kolonií na 
to, aby lidstvo nevymřelo, ale 
pustili se do boje s mocnější 
rasou, která má poněkud 
výbušnou povahu…

329 Kč  Sci-fi

225x297---šablona-4+1---Dobrodruh-Legie plamenů atd.indd   1 25.7.2019   9:13:17



Proč je obálka tolik důležitá?

Málokoho by napadlo, že knižní obálka má 
obrovský vliv na prodej. Vzestup elektro-
nických knih nám poskytuje první reálná 
data a experimenty, ze kterých vyplývá, že 

perfektní obálka vede ke zvýšení atraktivity 
a popularity knihy.

Proč tomu tak je? Čtenáři mají své oblí-
bené žánry, a proto musí být na první pohled 
jasné, co od knihy mohou očekávat. Budou 
se bát, vzdělávat, prožívat zamilovaný 
příběh nebo se vydají po stopách zločinu? 
Pokud na tuto otázku nenajdou odpověď 
ihned, sáhnou po jiné knize s jinou obálkou,       
která jim výběr usnadní.

U nás obálky navrhujeme mnoha způsoby. 
Například skládáme vlastní fotogra-
fie a obrázky z fotobanky, pomocí kterých 
tvoříme zcela nové a unikátní světy. Rádi se 
pouštíme i do ilustrovaných obálek, které 
jsou vhodné třeba pro fantasy romány nebo 
dětské knihy. V neposlední řadě připra-
vujeme také obálky typografické – ty jsou 
ideální pro odbornou literaturu. Všechny 
typy mají ale jeden společný cíl – stvořit fan-
tasticky líbivý kabátek knižního titulu, který 
si čtenáři zamilují. A jak to děláme?

Postup návrhu obálky

Vše se opírá o děj samotné knížky, koncept 
obálky musí zkrátka odpovídat předloze. 
Než začneme s návrhy, ptáme se na spoustu 
otázek. Jak vypadá hlavní a vedlejší dějová 
linie? Kdo je ústřední postava a co řeší? 
Do jakého žánru kniha zapadá? Čím může 
zaujmout čtenáře? Jaký typ obálky bude 
nejlépe fungovat?

Když už máme jasno o prvcích, které chceme 
do grafiky zakomponovat, a o způsobu 
tvorby, přichází na řadu texty. Typografie 
na obálce je stěžejní, pokud chcete navázat 
na sérii, vytvořit postapokalyptický svět 
nebo naznačit romantický příběh. Musíme 
ve čtenáři vzbudit touhu natáhnout ruku do 
regálu. Když se tak stane, obálka splnila svoji 
úlohu, probudila totiž ve čtenáři emoce. To 
ale ještě neznamená, že si knihu bude chtít 
nakonec doopravdy přečíst. Proto přidáváme 
na zadní stranu anotaci a kraťoučké recenze. 
Díky těmto prvkům si zákazník udělá lepší 
představu, zda je to kniha přesně pro něj 
a zda si čtení skutečně užije.

Martin Werner, Dagmar TopolováT

Kreatika kreativní agentura s.r.o.F

JAK SE 
TVOŘÍ 
KNIŽNÍ 
OBÁLKY?

MEDVĚD A SLAVÍK
Tato obálka byla jednou z našich prvních ilustrovaných obálek 
vůbec. Moc se nám líbila myšlenka grafického spojení názvu 
Medvěd a slavík. Magická atmosféra příběhu z prostředí mrazi-
vého Ruska nám byla inspirací pro zvolené barevné schéma. 

Medvěd a slavík, 
King Cool, 349 Kč

Když se podíváte na knihu, co 
vás na ni zaujme jako první? 
Obálka, viďte? Všímáte si její 
barvy, obrázků, stylu písma 
a celkového dojmu, jaký ve 
vás vyvolává. Ale napadlo vás 
někdy, jak taková knižní obálka 
vlastně vzniká? Poprosili jsme 
naše šikovné grafiky z agentury 
Kreatika, aby vám prozradili, 
co stojí za vznikem knižního 
přebalu, odkud se berou nápady, 
a dost možná budete překvapeni, 
co vše pro perfektní obálku 
musejí podstoupit.

„Uděláme cokoliv, aby byla 
obálka perfektní. Vyšplháme 
v bouři na naši nejvyšší horu, 
ponoříme se do špinavé 
řeky, hodiny nehybně ležíme 
v umělém ledu a sněhu… 
A naše úsilí se rozhodně 
vyplácí, spokojení zákazníci 
i autoři mluví za vše!“

MILÁSEK

KREATIVA

OBÁLKY KROK ZA KROKEM
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VIKINGOVÉ
Vzhled obálky jsme se nejen snažili přiblížit 
k originální dánské obálce, ale chtěli jsme ji 
překonat. Při výběru nejvíce autentické tváře 
na obálku nám šlo o podobnost s hlavní posta-
vou, a zároveň nás inspiroval seriál Vikingové. 
Do oka nám padl archeolog a historik Matouš 
Holas, který se ve své profesi zaměřuje právě 
na tyto skandinávské mořeplavce. Možná vás 
zaujme, že při focení pózoval do půl těla nahý 
a přes sebe měl přehozenou pouze kožešinu. 
Navíc pro dodání autentičnosti výrazu musel 
Matouš doopravdy křičet. Celé focení trvalo 
i s maskováním 4 hodiny!

BEZ KŮŽE
Při realizaci této obálky jsme se pustili do tvorby umělého sněhu 
a několikahodinového ležení v něm. Hrát mrtvolu a zachytit mrtvolný 
výraz nebylo vůbec snadné a náročné bylo i samotné maskování. Kniha 
se i díky šokující obálce stala velmi úspěšnou.

Vikingové: 
Nájezdy synů, 
Fobos, vychází 
v říjnu 2019

Ledový strach, 
Vendeta, vychází 
v září 2019

Vikingové: 
Pomsta synů, 
Fobos, 399 Kč

Bez kůže, 
Vendeta, 
349 Kč

Některé obálky se připravují i na rok dopředu 
– používají se pak v propagačních materiá-
lech jako je například Dobro.druh. Vyrábíme 
také makety knih pro reklamní účely. 

Proces tvorby

Nejprve je důležité si přečíst alespoň polo-
vinu knihy. Poté probíhá rešerše již existu-
jících obálek a diskutujeme, jakými směry 
by se dalo jít. Navrhujeme různé koncepce 
a moodboardy. Poté zpracujeme náhled pro 
redakci, která ho okomentuje. Následně 
ho buďto dopracujeme a doladíme, nebo 
v horším případě musíme začít znovu od 
nuly. Pokud návrh odsouhlasí redakce i autor, 
můžeme pokračovat ve finalizaci obálky.

Tisková data se připravují těsně před samot-
ným tiskem. Čeká se totiž na to, kolik bude 
mít kniha stránek a jak silný se vybere papír – 
je totiž nezbytné znát přesnou šířku knihy. 
Pak zbývá už jen samotný tisk a hotová 
knížka může na pulty knihkupectví.

„Matouš musel celé focení 
opravdu křičet. Vydržel to 
neuvěřitelné 2 hodiny.“

DESIGN

PROCESY
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Zpátky do 
škol(k)y!

Prázdniny se pomalu, ale jistě chýlí ke konci, což ve většině dětí a do-
spívajících vyvolává smutnou náladu. A my se tomu vůbec nedivíme! 

Na dva měsíce volna strávené s kamarády u vody, s babičkou na chatě nebo 
s rodiči na dovolené vzpomínáme s nostalgií dodnes. Co tedy vaše ratolesti potěšit 

nějakou pěknou knížkou, kterou si společně prolistujete a pobavíte se u ní? A jestli máte doma puberťáka, 
který už o podobnou zábavu po vašem boku nestojí, nezoufejte. Vybrali jsme nejlepší knihy z žánru young 
adult, do kterých se začte jedna dvě, a ještě vám o nich bude nakonec nadšeně vyprávět.

Školka
Kladete si někdy otázku, jak ze svého 
potomka vychovat čtenáře? Odpověď je jed-
noduchá: pěstujte v něm lásku ke knihám 
už od malička. Ale jakými knihami ho zau-
jmout a zároveň zajistit, aby si z jejich listo-
vání a vašeho předčítání odnesl něco užiteč-
ného? Vybrali jsme pro vás několik knížeček, 
se kterými nešlápnete vedle. Zabaví nejen 
samotné dítko, ale mohou pomoci i rodičům 
ve výchově nebo s řešením určité situace.

Chození do školy je pro dítě velkou životní 
změnou. Mnohdy znamená ráno plné slz, 
stresu a strachu z odloučení. Tato knížka vám 
pomůže děťátku vysvětlit, že školka je vlastně 
fajn a plná zábavy. Víme, že první odloučení 
není jednoduché, a proto je třeba na tuto 
chvíli připravit nejen dítě, ale i vás. Existují 
účinné metody a triky, které toto zlomové 

období dokážou 
usnadnit rodičům 
i jejich ratoles-
tem. Právě tyto 
cenné informace 
najdete v knize 
Nechci do školky. 
Veselé ilustrace 

a básničky 

ukážou školkou povinnému, že není důvod 
se něčeho obávat, protože čas strávený 
s kamarády a hodnými učitelkami může 
být zkrátka super.

A teď něco pro ty nejmenší – knížečky pro 
předškoláčky. Přináší jednoduché texty 
a aktivity na rozvíjení základních poznáva-
cích dovedností. Dítě se tak naučí rozezná-
vat plošné geometrické tvary, číslice, domácí 
hospodářská i divoká zvířata a jejich mláďata, 
hmyz, ovoce, zeleninu a mnoho dalších před-
mětů. Přitom si oslovuje správné názvosloví, 
učí se mluvit o svých pocitech a zpracovávat 
je. U aktivit je důležitá asistence dospělého, 
který pomůže se čtením. Pokud udělá dítě při 
některé z aktivit chybu, dostává okamžitou 
zpětnou vazbu, takže se z nich může poučit 
už během učení.

Máte doma kočičku nebo pejska? Chcete 
vašeho potomka naučit, jak se má k němu 
správně chovat? Pak pro vás máme dvě skvělé 
knížky! Podstatné je začít už v útlém věku 
se správným vysvětlováním a seznamová-
ním. Knížečky Co má štěně nejradši a Co 
má kotě nejradši jsou skvělým pomocníkem 
na cestě za poznáním a správným chováním 
vůči domácímu mazlíčkovi. Díky roztomi-
lým obrázkům, hmatovým ploškám a vtipným 
otázkám nenásilně uvede dítě do psího či 
kočičího světa. Rodičům poskytne skvělý 
základ pro vysvětlování, jak se ke štěněti či 
kotěti správně chovat.

Knihy Omega 

Cena: 199 Kč

Knihy Omega 

Cena: 179 Kč/leporelo

Rebo 

Cena: 229 Kč/kniha

MALÉ DOBRO.TÉMA: ZPÁTKY DO ŠKOL(K)Y!

Dagmar TopolováT
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Základní škola
A co číst s dětmi na základní škole? Zvolili 
jsme dvě série a jednu samostatnou knihu, 
které plní funkci nejen zábavní, ale přede-
vším edukativní. Nad knihou se tedy spo-
lečně nejen pobavíte, ale také se dozvíte 
něco zajímavého. Jsme si jistí, že i dospělí 
v nich naleznou řadu informací, o kterých 
neměli ani tušení.

Procestujte s dětmi svět a zaposlouchejte se 
do hlasů přírody. V obou publikacích najdete 
na každé stránce tlačítko s notou, po jehož 
stisknutí uslyšíte více než 60 zvuků.

V knize Zvuky přírody: Svět 
ptáků uslyšíte vysoké švito-
ření papoušků v pralese, drsné 
krákání krkavců v horách i pře-
krásné trylky zpěvných ptáků 

z měst. Zvuky přírody: Svět lesa vás zase pře-
nesou za divokými zvířaty. Uslyšíte napří-
klad gorilí mručení v horách, křik papoušků 
v deštném pralese nebo ržání nezkroce-
ných poníků uprostřed lesů. Obě knihy jsou 
skvělou pomůckou ke vzdělávání i pro budo-
vání lásky ke knihám a čtení.

Pro dospělé páchnoucí, pro děti srandovní. 
Ať už chceme, nebo ne, vyprazdňování je 
přirozenou součástí našeho života. Možná 
si kladete otázku, proč někdo napíše knížku 
o zvířecích exkrementech, ale věřte tomu, 
nebo ne, Pravda o hovínku je u malých dětí 
velkým hitem. U dětí na prvním stupni navíc 
poslouží i jako vzdělávací element. Je totiž 
fascinujícím průvodcem na cestě za vypát-
ráním a určením zvířátek podle stop, které 
nechávají za sebou. Budete překvapení 
a možná i trochu pobouření, kolik se toho 
o divokých zvířatech dozvíte. Nad tímto ilu-
strovaným souhrnem hovínek, bobků a stop 
se rozhodně nevyplatí ohrnovat nos! Je libo 
něco o významných osobnostech našich 
dějin? Edice Géniové představuje 
poutavou, přitom stručnou formou velikány, 
jakými byl Stephen Hawking, Albert Ein-
stein, Leonardo da Vinci a Pablo Picasso. 
Součástí knih je spousta názorných vyob-

razení a ilustrací. 

Takto se mladý čtenář může s danou osob-
ností seznámit ještě blíž. Dokáže si vytvořit 
jasnější představu o tom, jak v tehdejší době 
asi vypadal jeho všední den. Přesvědčí se, že 
i tito mistři a vědci, na které se dodnes odka-
zuje „moderní civilizace“, byli vlastně jen 
lidmi, kteří dostali příležitost plně rozvinout 
svůj potenciál.

 

Drobek 

Cena: 499 Kč

Drobek 

Cena: 329 Kč

Drobek 

Cena: 499 Kč

Drobek 

Cena: 199 Kč/kniha
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Střední 
a vysoká škola
Na střední a vysoké škole přichází střet 
s nemilosrdnou realitou „dospěláckého“ 
života. Rozhodování o budoucnosti, první 
práce, první samostatné placení účtů a samo-
statné bydlení. Proto mnoho čtenářů potře-
buje občas uniknout do jiných světů a alter-
nativní reality. Vybrali jsme proto tři knihy, 
které jsou pro tyto účely naprosto skvělé. Dvě 
z níže vybraných knih se odehrávají v Anglii, 
jedna ve fantasy světě. V první hrají prim 
dvě dívky, v druhé zamilovaný pár a ve třetí 
bratr a sestra. Všechny ale spojuje jedno: 
hroutící se svět, který je potřeba zachránit, 
nebo v něm alespoň přežít.

Sebevědomý příběh pro čtenáře fantasy 
vypráví o dvou mladých ženách, v jejichž 
rukou spočívá moc zničit nebo zachránit svět. 
Rielle ovládá sedm živelných kouzel. Jenže 
takovou mocí by měly vládnout pouze dvě 
osoby: královna světla a královna krve. Dívka 
tedy musí podstoupit sedm zkoušek, které 
prokážou, že je Sluneční královna. Pokud 
ovšem neuspěje, popraví ji. O tisíc let později 
se Eliana připojuje k veliteli rebelů, aby našla 
svoji matku. Vydává se na nebezpečnou misi 
a postupně chápe, že zlo v srdci impéria je 
hrozivější, než si kdy dovedla představit. 
Příběhy obou žen se nakonec protnou a spo-
jitosti mezi nimi rozhodnou o osudu světa 
i jich samotných.

Dystopická young adult o rasismu a spo-
lečnosti posedlé primitivní formou zábavy 
zavede čtenáře do Anglie blízké budouc-
nosti. Lidé jsou rozděleni na Čistou brit-
skou rasu a Dreky, spodinu odsunutou do 
ghett, nucenou pracovat jen za nepoživatel-
nou stravu. Hošiko, dívka vytržená z náruče 
rodičům, musí noc co noc vystupovat v před-
stavení, kde jí jde o holý život. Když se setká 
s Benem, ambiciózním synem političky, jejich 
osudy se spojí a ani pro jednoho z nich už 
nebude život nikdy stejný.

Tohle sci-fi jako by vypadlo z pera Stephena 
Kinga s cílem zaujmout young adult čtenáře. 
Leon a jeho mladší sestra Grace se nedávno 
přestěhovali z New Yorku do Londýna 
a snaží se zapadnout mezi nové spolužáky. 
Zatímco se potýkají s novou školou, ve zprá-
vách se začínají objevovat zvěsti o neidenti-
fikovaném viru z Afriky. Během týdne virus 
zasáhne Londýn. Lidé se mění v kapalinu 
před očima obou sourozenců, kteří utíkají, 
aby si zachránili život. Měsíc poté, co se 
virus poprvé dotknul zemské atmosféry, 
mu podléhají všechny organismy. Ale virus 
zdaleka není jediným nepřítelem, a přežití je 
jen první krok.

Tato knížka je skvělou variantou spíše pro 
slečny-čtenářky, které si čas od času rády 
přečtou netradiční příběh okořeněný láskou 
či zamilováním. A to Aura: Dar rozhodně je! 
Čtyři kamarádky si užívají svých mladých 

a nezávazných životů. Šestnáctiletá Hana, 
stejně jako její kamarádky, prožívá své první 
milostné románky. Zamiluje se do osmnác-
tiletého Jana, který o ni zprvu nejeví žádný 
zájem. Ale pak se přihodí něco nevysvětli-
telného. Z vyvolávání duchů se stane hrů-
zostrašný zážitek, po kterém už nebude nic 
jako dřív. Hana objeví svou tajemnou sílu. 
Nějakým záhadným způsobem dokáže mani-
pulovat nejen věcmi, ale i lidmi. Bohužel jí 
tato síla nepřináší jen pozitiva, ale i spoustu 
komplikací, jak ve vztahu s nejlepší kamarád-
kou Vivi, tak i s Janem, se kterým se stále více 
sbližují. S každým jejich setkáním roste nejen 
její zájem o Jana, ale i nejistota.

Arabella z Marsu je skvělou variantou pro 
čtenáře, kteří milují steampunk. Arabella vám 
nabídne nevšední dobrodružství z vesmíru 
a minulosti zároveň. Bydlí totiž na Marsu 
a v místních drsných podmínkách je maxi-
málně spokojená. Ale správná anglická dáma 
se chová jinak: netráví čas s otcem na stavbě 
složitých automatických strojů, ani nešmíruje 
svého bratra a marťanskou chůvu. A tohle 
chce její matka okamžitě napravit – plánuje ji 
přemístit do exotického světa, který Arabella 
nikdy neviděla: do Londýna v jakési Anglii.

Knihy Omega 

Cena: 399 Kč

King Cool 

Cena: 399 Kč

Knihy Omega 

Cena: 399 Kč

King Cool 

Cena: 399 Kč

King Cool 

Cena: 349 Kč

MALÉ DOBRO.TÉMA: ZPÁTKY DO ŠKOL(K)Y!
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Další super nálož nebezpečně 

nakažlivého humoru!

Pozor, dítě! Jedinečné, často neu
věřitelné, ale 

i běžné situace důvěrně známé každému, kdo netr-

pělivě očekává narození potomka. Zasmějte se nejen 

u těhotenských příhod, ale vychu
tnejte si také mnohdy 

až neskutečné zážitky otce na m
ateřské se svou dcerou, 

a to od jejího narození do dvou l
et. Autor M. M. 

Cabicar vypráví příběhy, které již
 baví desetitisíce lidí.

Pobavte se i vy! S touto knížkou 
se budete chlámat, 

řehtat a slzet smíchy. Při čtení se skvěle odreaguj
ete 

a vyčistíte si hlavu. Každý jednot
livý příběh vás nabije 

ohromným životním optimismem, který vám vydrží 

hodně dlouho. Je velmi pravděpodobné, že po přečtení
 

několika kapitol se budete celý d
en přiblble usmívat 

a nevěřícně kroutit hlavou…

„Při čtení nejezte, ani nepijte! A pokud 

vaše dítě spí, zamkněte se s knihou za 

čtvery polstrované dveře.“



Občas je fajn zabrousit od 
čtení knih k nějaké společenské 
aktivitě. Jednou z nich může 
být hraní her. Sice se vám tato 
činnost může zdát na první 
pohled dětinská, ale nenechte 
se mýlit! Hraní her je nejen 
zábavné, ale i naučné. Rozvíjí 
soustředěnost, kreativitu 
a někdy i logické myšlení. Vybrali 
jsme pro vás 4 skvělé hry, se 
kterými zapomenete na nudu 
i čas. Vydejte se do světa Pána 
prstenů, odhalte vraha, vyhněte 
se nebezpečným koťátkům nebo 
unikněte ze zamčené místnosti.

KRONIKA ZLOČINU
Tuhle hru jsme si vyzkoušeli 
na vlastní kůži a musíme 
zaplesat nad její propracova-
ností. Jako detektiv vyšetřu-
jete místo činu a snažíte se 
odhalit vraha. K tomu vám 
slouží karty důkazů, spe-
ciálních předmětů a desky 
kriminalistů. Postupně 
vylučujete podezřelé 
a pokud se vám poštěstí, 
odhalíte skutečného zlo-
čince. Navíc pokud si 
načtete QR kód, který je 
na každé kartě zločince, 
otevře se vám další řada 
příběhů. Propojí se tak 
zážitek z hraní deskovky 
s digitálním světem.

Mindok, cena: 799 Kč

ADC Blackfire, cena: 599 Kč

Albi, cena: 299 Kč

HRAJU, 
HRAJEŠ, 
HRAJEME

PÁN PRSTENŮ: PUTO-
VÁNÍ PO STŘEDOZEMI
Zbožňujete Pána Prstenů? Pak se tahle 
desková hra rozhodně stane vaším miláššš-
kem! Obsahuje 22 oboustranných mapových 
dílů, 31 plastových figurek, velké množství 
krásně ilustrovaných karet a mnoho dalších 
propracovaných doplňků. Každá partie hry 
je samostatným dobrodružstvím. Čekají 
vás bitvy se zlořády a mnoho herních mož-
ností, jak uštědřit zlu pořádnou 
ránu. Za ruku vás povede také 
aplikace, která před vámi 
odhalí temné lesy, tiché 
mýtiny a prastaré zří-
ceniny. Vydejte se na 
cestu po Středozemi 
a staňte se legendou.

ÚNIKOVKA: 
ZA OPONOU
Baví vás únikové hry, ale ne vždy 
máte po ruce partu přátel, se kterými 
je můžete absolvovat, nebo se vám 
zkrátka nechce nikam chodit? To vůbec 
nevadí! Únikovka: Za oponou je totiž 
karetní verzí této populární zábavy, 
takže můžete zůstat v pohodlí domova 
nebo si hru zahrát klidně v jednom 
nebo ve dvou lidech. 60 velkých karet 
plných rébusů, které musíte vyřešit, 
vás zabaví na opravdu dlouhou dobu. 
Odhalujte nová pravidla, nové hádanky 
a hlavolamy a pokuste se z místnosti 
uprchnout včas. Zvládnete to?

VÝBUŠNÁ KOŤÁTKA
Tahle hra má tak trochu morbidní název, 
viďte? Ale nebojte, cílem není nechat vybuch-
nout co největší počet kočiček, ale naopak. 
Hráči se střídají v tazích, během kterých si 
dobírají karty, dokud některý z nich neob-
drží vybuchující koťátko, což znamená, že 
prohrál hru. V balíčku ale najdete karty, které 
vám umožní se výbuchu vyhnout. Hra je tedy 
s každým dalším tahem napínavější. Není 
tedy divu, že se stala historicky nejúspěš-
nější hrou na Kickstarteru, kde na ni přispělo 
přes 219 000 lidí.

Fantasy Flight Games,
cena: 2 599 Kč

DESKOVÉ HRY

38

D
O

B
R

O
.D

R
U

H



Spousta z vás ho má určitě již doma, ať už v jakékoliv verzi. 
Pro ty z vás, kteří ještě neměli možnost se s touto jednoduchou  
karetní hrou setkat, rádi představíme o čem vlastně Dobble je? 

Jde o rychlou postřehovou hru, ve které 
všichni hráči hrají najednou, nikdo na nic 
a na nikoho nečeká. Hra je jednoduchá 
a svižná, což znamená, že se u ní rozhodně 
nebudete nudit. Dobble obsahuje minihry, 
které můžete hrát v libovolném pořadí nebo 
hrát jen ty oblíbené.

Hra Dobble se skládá z 55 karet a na každé 
kartě je 8 symbolů. U verze pro děti je to 30 
karet se 6 symboly na každé. Na dvou libo-
volných kartách je vždy pouze jeden stejný 
symbol. A vaším úkolem je najít ho jako 
první! Neváhejte si na začátku zahrát několik 
cvičných kol, aby všichni pravidla pochopili. 
Hráč, který vyhraje nejvíce miniher, se stává 
celkovým šampionem.

Nezáleží na tom, jakou minihru hrajete, vždy 
se musíte snažit co nejrychleji najít shodný 
symbol na dvou kartách a říct ho nahlas. 
Hlavním cílem je bavit se! A jako u téměř 
každé hry ještě procvičíte své dovednosti. 
V tomto případě je to zrak, rychlost reakce, 
postřeh, schopnost soustředění a další.

Dobble prostě může hrát kdokoliv a kdyko-
liv. Od dětí až po seniory. Můžete ji hrát kla-
sicky doma u stolu, na koberci, na dece 
na pláži, v kempu, na chatě, v restau-

raci či hospodě. Všude, kde máte pár 
minutek volného času.

Karty Dobble jsou uloženy v krásné ple-
chové krabičce, která umožňuje vzít hru 
kamkoliv s sebou, aniž byste karty po cestě 
nějak poničili.

Hru Dobble najdete na českém trhu již od 
roku 2012, kdy do obchodů dorazila základní 
varianta hry. Od té doby se nabídka 
rozrostla o spoustu dalších verzí. Je 
tu Dobble Kids vhodný pro děti od 4 
let, Dobble 1-2-3 pro děti od 3 let, který 
jim navíc pomáhá procvičovat tvary, barvy 
a čísla zábavnou a jednoduchou formou. 
Dále Dobble ZOO pro milovníky zvířá-
tek, jež pomáhá poznávat zvířátka nejen ze 
zoologických zahrad. Dárková verze hry, 
nazvaná Dobble Chrono, obsahuje stopky ve 
tvaru symbolu Dobble – ruky, hraje se v ní 

na čas a umožňuje hru pro jednoho hráče. 
Nesmíme však zapomenout ani na licenční 
verze spojené s filmy Hledá se Dory, Auta 
a Star Wars. Na vánočním trhu se nám pak 

objeví Dobble Harry Potter. A to není vše. 
Další novinkou bude Dobble 360, který nám 
přinese zbrusu nový způsob hry. Karty, na 
kterých hledáme stejný symbol, nejsou vidět 
v jednom okamžiku, ale rotují na otočné 
základně. K výhře je tedy zapotřebí zapojit též 
pozorovací schopnosti a paměť. Navíc obsa-
huje 57 nových symbolů a je v krásném prů-
hledném obalu. Těšte se!

Hra získává různá ocenění v jednotlivých 
zemích celého světa. U nás některé verze hry 
obdržely ocenění „Hračka roku“.

Víte, jak vlastně hra Dobble vznikla? Každé 
dvě karty spolu mají společný pouze jeden 
symbol! Ale jak to vlastně funguje? Dobble 
je založen na principu interakce, podle které 
dva řádky mají vždy společný pouze jeden 
bod. V roce 1976 pana Jacqua Cottereaua 
napadlo vytvořit zobecnění slavného „zábav-
ného matematického“ puzzle, pojmenova-
ného Kirkmanův problém 15 školaček. A na 
základě toho vznikla hra s názvem „Hmyzí 
hra“. Jejím cílem bylo nalézt jeden stejný 
obrázek hmyzu na dvou různých kartách. Tak 
se zrodil předchůdce Dobblu.

Teď už víte o Dobblu téměř všechno. 
Pojďte si ji zkusit zahrát! 

ADC Blackfire – Dobble 360, 
chystáme na září 2019

ADC Blackfire – Dobble ZOO, 
cena: 349 Kč

ADC Blackfire – Dobble, cena: 349 Kč

POJĎTE HRÁT!

DOBBLE
OCENĚNÍ „HRAČKA ROKU“

DESKOVÉ HRYDESKOVÉ HRY
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Vyšetřovatelka Charlie Lagerová odkrývá 
další tajemství švédského maloměsta v kri-
minálním románu o ztrátě a zranitelnosti. 

Francesca je mladá, inteligentní, i když 
poněkud zvláštní dívka z bohaté rodiny. 
Na internátní škole se spřátelí s Paulem 
a konečně má pocit, že našla spřízněnou duši. 
Ovšem když Paul zemře, její svět se zhroutí 
a ona hledá útěchu v alkoholu a sebepoškozo-
vání. Je si jistá, že Paul sebevraždu nespáchal, 
nikdo jí ale nevěří. Francesca je odhodlaná 
přijít smrti svého nejlepšího přítele na kloub. 
Za každou cenu…

O dvacet let později je Charlie Lagerová 
právě uprostřed náročného vyšetřování, když 
ji její strachy a úzkosti přemůžou a ona je 
nucena vzít si dovolenou. Odjede proto do 

Gullspångu, místa, kde se narodila a vyrůs-
tala a kam už se nechtěla nikdy vrátit. Pak 
se doslechne o tom, že před dvaceti lety se 
v okolí Gullspångu záhadně ztratila dívka. 
Francesca. Prostě zmizela a pátrání po ní 
vyplynulo do ztracena…

Charlie by chtěla případ znovu otevřít, aby 
zjistila, co se s dívkou vlastně stalo. Postupně 
však zjišťuje, že s Francescou toho měla spo-
lečného mnohem víc, než se na první pohled 
zdá. Když ji navíc její kamarádka z dětství 
Susanne požádá o pomoc, poté, co ji opustil 
manžel, Charlie se rozhodne v Gullspångu 
nějaký čas zůstat. Doléhají na ni strachy 
z dětství i záhada Francescina zmizení. Brzy 
zjistí, že ne všichni jsou z jejího pátrání po 
minulosti nadšení.

Lina Bengtsdotterová
Vyrůstala ve švédském městě 
Gullspång. Vyučuje švédštinu a psy-
chologii. V různých novinách a časo-
pisech po celé Skandinávii jí vyšla 
řada povídek. Žila ve Velké Britá-
nii a v Itálii. V roce 2017 debutovala 
krimi románem Annabelle (česky 
Na okraji) s vyšetřovatelkou Charlie 
 Lagerovou, kterým zaujala čtenáře 
i kritiku ve Švédsku i v zahraničí. 
Prodalo se jej přes 70 000 výtisků 
a získala za něj ocenění za nejlepší 
debut na festivalu švédské krimi 
 Crimetime  Specsavers Award 2017.

DRUHÝ DÍL ÚSPĚŠNÉ 
SÉRIE NOVÉ KRÁLOVNY 
ŠVÉDSKÉ KRIMI LINY 
BENGTSDOTTEROVÉ

Něco takového totiž říkali o Paulovi. Vzpo-
mínková mše se pořádala týden po Paulově 
smrti a já v té době ještě neměla dost sil ani 
duchapřítomnosti na to, abych zpracovala 
svoje dojmy z plesu, ale moje rozmazané 
vzpomínky se postupem času zostřovaly. 
Když jsem ležela v nemocnici, pokoušela jsem 
se říct to personálu. „Nohavice,“ pošeptala 
jsem jedné chudině pomocné ošetřovatelce. 
Zaječela, nejspíš si myslela, že spím, a vydě-
silo ji, když ji za ruku chytil šílenec, který si 
pro sebe uprostřed noci něco mumlá. „Měli 
mokré nohavice,“ volala jsem za ní, když 
utekla na chodbu, „tekla z nich voda!“

Ráno jsem chtěla zavolat Cécile, ale nesměla 
jsem. Nesměla jsem zavolat nikomu. Per-
sonál mi zákaz telefonování zdůvodnil tím, 

že potřebuju odpočívat. Člověk v mém stavu 
totiž musí mít klid a co nejméně kontaktu 
s okolním světem. Pokusila jsem se vysvět-
lit to všechno jednomu mladému lékaři, který 
přišel na stáž. Růže, voda, rozčilení kluků.

Lékař prohlásil, že v žádném případě nechce 
moje pocity zlehčovat, ale přesto mi poradil, 
abych to nechala ještě uležet. Měla jsem 
v sobě nějaké léky, které způsobují haluci-
nace, což mi v kombinaci se spoustou vypi-
tého alkoholu přivodilo výpadky paměti. 
Takže tomu, co si myslím, že si pamatuju, 
vlastně nemůžu věřit. Můj mozek byl přiotrá-
vený. Nefungoval, jak by měl.

Ukázka z knihy:

Z ohlasů českých čtenářů na první díl Na okraji:

„Tento příběh vás pohltí už 
od prvních stránek, obyva-
telé městečka si vás podmaní 
a bude se vám od knihy 

těžko odcházet.“

„Skvělý thriller. Jestli vyjdou 
další díly, nebudu váhat 
a s radostí je zařadím do 

své knihotéky.“

„Silný, surový, mnoho-
vrstevný příběh, jenž 
by neměl být podceňo-

ván. Atmosféricky i dějově 
mistrně dotažený.“

Cosmopolis, vychází v říjnu 2019

ČLÁNEK: V TEMNU

redaktor nakladatelství GradaT ArchivF
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Do mostu jedině na pivo do Severky? To by 
byl hřích! Pokud nejste místní a chystáte se 
vypravit do města, jehož název nese i popu-
lární český seriál, určitě neopomeňte navští-
vit obchodní centrum Central. V seriálu se 
mu pravděpodobně mnoho času nevěnovalo, 
ale pro místní i turisty je to skvělé místo! 
Jde o komplex více než 80 obchodů, služeb 
a míst k občerstvení, kde pohodlně během 
chvilky nakoupíte naprosto vše, co máte na 
nákupním seznamu (i to, co tam nemáte).

Naše pro-
dejna v OC 
Central je 
největší v celém Mostě a nabízí to, co od 
skvělého knihkupectví čekáte. Nejžhavější 
novinky tady objevíte vždy k datu vydání. 
A když přidáme aktuální bestsellery i léty 

prověřenou klasiku, dostanete kompletní 
knižní nabídku. Kromě knih zde má bohaté 
zastoupení i neknižní sortiment. V mostecké 
pobočce najdete sehranou partu lidí, která 
společně „knihkupčí“ už osmým rokem, 
místní knihkupci jsou tady opravdu vstřícní 
a zkušení. Takže, ať už hledáte dobrou knihu, 
potřebujete vhodný dárek nebo jen tak 
chcete prohodit pár slov o literatuře, v Mostě 
vás rádi uvidí.

Náš tip – v létě si můžete koupit dobrou 
knihu, lahodnou kávu a vyrazit si číst do 
blízkého Parku Šibeník.

Toto knihkupectví znal snad každý Pražák. 
V nejnižším patře OC Arkády vedle super-
marketu to bylo zaslíbené místo, kde jste si 
vždy mohli přijít pro skvělou knihu nebo si 
popovídat s našimi knihkupci Janou, Mar-
tinem a jejich partou. Nyní na tomto místě 
najdete zelenou stěnu, která vás odka-
zuje do prvního patra. Ačkoliv první patro 
je v případě tohoto obchodního domu to 

nejvyšší, nebojte se. Za dobrými knihami 
se dostanete pohodlně eskalátorem nebo 
výtahem. Než byste řekli Nyxia, ocitnete se 
v království novinek, knižních bestsellerů, 
her a dalších nezbytností pro knihomoly. 
Nedávno jsme zde pro vás totiž vybudovali 
nový prostor, který bude splňovat požadavky 
všech čtenářů. Vše je tu nové a voňavé, při-
způsobené vašim potřebám a požadavkům.

Co je největší výhodou tohoto knihkupec-
tví? Ačkoliv je v pražských Arkádách, které 
jsou dostupné veškerou hromadnou dopra-
vou, nachází se nyní na klidném a přátel-
ském místě, takže shon typický pro pražská 
obchodní centra se vám zde vyhne. Otevřené 
je však díky své poloze denně až do devíti 
do večera, takže můžete své knihomolské 
choutky uspokojit i po pracovní době nebo 
třeba o víkendu.

PŘEDSTAVENÍ PRODEJEN

NA SKOK V NAŠICH 
PRODEJNÁCH

Lucie ČernáT

Knihkupectví Knihy Dobrovský najdete po celé České republice. Nedávno jsme otevřeli pobočku v Karviné, 
tedy na nejvýchodnějším cípu naší země, v téměř stejnou dobu jsme potěšili i karlovarské knihomoly. 
Pojďme se ale společně podívat i zpět a připomeňme si prodejny, které nejsou v naší síti nové, ale rozhodně 
stojí za zmínku. Projděte se s námi knihkupectvím v Praze na Arkádách a v mosteckém Centralu.

Kde nás najdete
Most – Central
Radniční 3400
434 01 Most

Po–Ne
9.00–20.00

Největší knihkupectví v Mostě

Rekonstrukce, renovace, 
renesance, reinkarnace… 
Počkat, cože?! Ano, mluvíme 
vážně o našem knihkupectví 
v Arkádách na Pankráci!

Kde nás najdete
Praha – Arkády Pankrác
Na Pankráci 86
140 00 Praha

Po–Ne
9.00–21.00
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Paulina Świst je váš pseudonym. Odha-
líte důvod, proč nevydáváte svá díla pod 
skutečným jménem?
Velice důležité pro mě je, jakou práci dělám 
každodenně. Jsem totiž advokátka, dlouho jsem se 
vypracovávala, abych mohla toto povolání dělat. 
Nepocházím z rodiny, která by měla v tomto oboru 
tradici. Ke všemu jsem se musela dopracovat 
sama. Když jsem začala jednat o vydání knihy, bylo 
použití pseudonymu mou základní podmínkou. 
A musím přiznat, že pro nakladatele nebylo 
snadné, aby ji přijal. Mám své povolání ráda. Pokud 
se někdy v budoucnu stane, že už jej nebudu moct 
dělat, určitě vystoupím z anonymity. Domnívám se 
ale, že směšovat můj koníček, jímž je psaní, a práci, 
kterou je pro mě právničina, by nedopadlo dobře. 
Zároveň mě to netáhne do médií. Mám takovou 
povahu, raději zůstávám v anonymitě. Świst mi 
tu možnost dává.

Vystudovala jste práva. Napadlo vás někdy, že 
by vás lidi z oboru mohli odsoudit za literatu-
ru, kterou píšete?
Samozřejmě, že ano. V právnickém prostředí, ač se 
to nemusí zdát, vzkvétají různé drby. Sleduji to už 
od vydání Prokurátora. Záměrně se vyptávám ko-
legů na názor a poslouchám jejich hodnocení. A to 
jak v případě těch, kteří vědí, že jsem Prokuráto-
ra napsala já, tak i těch, kteří o tom nemají tušení, 
což u mě vyvolává záchvaty smíchu. V podstatě se 
lidé z naší branže rozdělili na dva tábory: jeden tu 
knihu nenávidí, odsuzuje, zkrápí svěcenou vodou 
a všude rozhlašuje, že je to nejhorší kniha v ději-
nách světa. Druhý tábor k tomu naopak přistupu-
je v pohodě. Kniha se jim líbila, považují ji za fajn 
text a je jim jasné, že jde o odpočinkovou četbu, 
a ne nějaké arcidílo. Říkají, že její četbou příjemně 
strávili čas, a právě proto jsem tu knihu napsala, 
abych lidem zpříjemnila chvíle.

Polsko, vaše rodná země, je velice konzerva-
tivním národem. Jak zde bylo vaše dílo plné 
erotiky přijato?
Polsko je možná chápáno jako velice konzervativ-
ní země, ale lidé tam žijící takoví naprosto nejsou. 
Knihu přijali velice příznivě, zejména ženy. Samot-
nou mě to překvapilo. Krom toho mě hodně po-
puzuje, když v knihách opravdu silných, mnohem 
silnějších než ty mé, kde se objevují mrtvoly, mo-
zek stříká po zdech a všechno se popisuje s detailní 
precizností, dojde k sexuální scéně, zavřou se dve-
ře a jejich autoři zbytek ponechají na fantazii čte-
náře. Vždyť jsme dospělí lidé, pokud čtenář může 
číst o rozstříknutém mozku, tak by ho neměl pře-
kvapit ani sex. Proto jsem po dokončení práce na 
Prokurátorovi usoudila, že kniha je taková, jaká je, 
a já z ní nevyškrtnu ani jednu sexuální scénu. Po-
kud s tím má někdo problém, ať si zakryje oči.

Prokurátor ani jeho volné pokračování Ko-
misař nejsou čistě erotickými romány. Jde spí-
še o detektivky bohaté na popisy milostných 
scén, a právě tato rovnováha je důvodem, 
proč vaši tvorbu miluje tolik čtenářek. Je těž-
ké docílit této vyváženosti? Říkáte si někdy 
„zde bych měla ubrat, toto bych mohla na-
opak více rozvést“?
Upřímně řečeno, když jsem psala Prokurátora, 
nepomýšlela jsem na to, že bych se ho někdy roz-
hodla vydat. Měla to být jen zábava, relaxace a od-
poutání se od pochmurné každodenní reality pro 
mé přepracované přátele. Jsem ve své podstatě 
spontánní, takže jsem se nijak nezamýšlela nad 
tím, jaký typ románu by to měl být. A vyšlo to tak, 
jak to vyšlo. Výhradně erotické romány mě nu-
dí. Detektivky bez erotických scén mám ráda, ale 
často mi tam špetka té tělesnosti chybí. Proto se 
snažím udržet rovnováhu. Krom toho nikdy nedo-
kážu odolat tomu, aby spolu mé postavy skončily 
v posteli… Mají stresující práci, stresující koníčky 

a stresující život. A takové napětí jen těžko uvolní-
te při hraní mikáda.

Kinga i Łukasz, hlavní aktéři Prokurátora, jsou 
velice sympatickými postavami. Je jejich před-
obrazem někdo z vašeho života?
Jak už jsem řekla, Prokurátora jsem psala pro po-
těšení. A s tím souvisí, že každá z postav této knihy 
má svůj reálný předobraz. Chtěla jsem, aby se v ní 
ti lidé poměrně jednoduše dokázali poznat. Posta-
vy v knize jsem pochopitelně náležitě přikrášlila 
a přibarvila, ale mají v sobě vlastnosti a výpovědi 
typické pro své reálné předobrazy. Neskrývám, že 
Kinga má mnoho mých vlastních rysů. Slíbila jsem 
svým kamarádkám, že jim taky napíšu takový pří-
běh. Jako první přišla na řadu – v knize Komisař – 
Zuzanna… A Radek Wyrwa mě moc bavil, už když 
jsem psala Prokurátora, takže jsem se rozhodla, že 
bych chtěla psát i o něm.

„Pokud čtenář může číst 
o rozstříknutém mozku, tak by 
ho neměl překvapit ani sex.“

Celý rozhovor najdete 
na našem dobrém blogu 
www.knihydobrovsky.cz/blog

Paulina Świst, polská právnička píšící pod pseudonymem, se zálibou ve fotbale, Long Island Iced Tea 
a válečných počítačových hrách, se pustila na tenký led s velmi odvážnou literaturou plnou břitkého jazyka 
a sexu. Příběh, který původně sloužil jako pouhé odreagování od práce, se najednou dočkal knižní podoby 
a v letošním roce si ho mohli užít také čeští čtenáři. A nutno podotknout, že se dočkal vřelého přivítání.

PAULINA SWIST

Lucie ČernáT

Kontrast, předpokládané vydání 21. 10.

Kontrast, 

cena 329 Kč

EXKLUZIVNÍ ROZHOVOR

'
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Cosmopolis,

cena: 349 Kč

HITLEROVY
UKRADENÉ DETI
Ingrid von Oelhafen a Tim Tate

ˆ

Program Lebensborn, výtvor Heinricha Himmlera, unesl až půl milionu dětí z celé 

Evropy. Prostřednictvím procesu nazvaného germanizace se měly stát příští generací 

árijské rasy během druhé fáze konečného řešení. V létě roku 1942 museli rodiče 

napříč nacisty okupovanou Jugoslávií podrobit své děti zdravotním kontrolám 

určeným k posouzení rasové čistoty. Jednomu takovému dítěti, Erice Matkové, bylo 

pouhých devět měsíců, když nacističtí lékaři prohlásili, že je vhodná k tomu, aby byla 

„dítě Hitlera“. Přivezli ji do Německa a umístili k politicky prověřeným pěstounům. 

Z Eriky se stala Ingrid von Oelhafen. 

 
O mnoho let později začala Ingrid odhalovat pravdu své identity. Přestože nacisté 

mnoho záznamů o projektu Lebensborn s blížícím se koncem války zničili, podaři-

lo se jí objevit dokumenty a důkazy, které ji zavedly zpět do místa narození a k její 

původní rodině. Postupně tak odhalila a zrekonstruovala celý svůj příběh – příběh 

Hitlerova ukradeného dítěte.

„Před více než sedmdesáti lety jsem byla dárečkem pro Adolfa 

Hitlera. Jako miminko mě ukradli a stala jsem se součástí jedno-

ho ze zrůdných nacistických projektů: Lebensbornu.“

„KREV“. Celý tento příběh se točí kolem krve. Krve mladých mužu ° prolité na boji-
štích druhé světové války; krve civilistu ° , starých i mladých, mužu ° i žen, která tekla 
v bahně měst a vesnic po celé Evropě; krve milionu° lidí zničených při pogromech 
a v táborech smrti. Krev je ale také idea. Nacistická víra – z dnešního pohledu absurdní 
a sprostá – v „čistou krev“, drahocenný ichor, po němž se má pátrat, který je nutné 
uchovat a rozšířit. Ta má však nevyhnutelně i svu ° j protějšek, „špatnou krev“, kterou je 
potřeba rozpoznat a nelítostně vymýtit.

Jsem dítě, německé dítě, krvavé války o krev. Narodila jsem se v roce 1941, uprostřed druhé 
světové války: vyrůstala jsem v tom, co po sobě zanechala – a také ve stínu její brutální 
a mnohem delší následnice, studené války. Má minulost je minulostí milionů mužů a žen, kteří 
na tom byli stejně jako já. Jsme oběťmi Hitlerovy posedlosti krví, ale také jsme těžili z pováleč-
ného ekonomického zázraku, který proměnil naši zdevastovanou a všemi opovrhovanou zemi 
v hybnou sílu moderní Evropy. Náš příběh je příběhem generace vyrůstající ve stínu krví zbro-
cené hanby, které se však podařilo získat zpět čest a slušnost. Můj vlastní příběh je však pří-
během mnohem tajemnější minulosti: historie stále překryté rouškou mlčení a zahalené hanbou. 
Je varováním před tím, co se stane, když se krev uctívá jako životně důležitá podstata, která určuje 
hodnotu člověka, a nadto se využívá k ospravedlnění těch nejhorších zločinů, které člověk na 
člověku spáchal. Jsem totiž dítě Lebensbornu.
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S podzimním dobro.měrem jsme se ohlédli zpět, na knihy, které už byly před časem vydané a neměly by 
správnému knihomolovi chybět v knihovničce. S našimi redaktory jsme knihám přidělili procenta podle 

toho, jak moc nás oslovily. Podívejte se na náš výběr! Hodnotili byste knihy podobně?

DOBRO.MĚR

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

DOBRO.MĚR

98 %
Petra Soukupová

79 %
Adéla Jarolímová

90 %
Kateřina Svobodová

89 %
Radmila Hušková

FURYBORN
CLAIRE LEGRAND

Dvě mladé ženy, které od sebe dělí mnoho stale-
tí a v jejichž rukou leží moc zachránit svět… Ne-
bo jej odsoudit k záhubě.

Když asasíni napadnou jejího nejlepšího příte-
le, korunního prince, Rielle Dardennová udělá vše 
pro to, aby ho zachránila, čímž odhalí svoji schop-
nost ovládat všech sedm živelných kouzel. Jediný-
mi osobami, jež by takovou mocí měly vládnout, 
jsou královna světla a královna krve. Rielle musí 
podstoupit sedm zkoušek, které její moc prověří 
a prokážou, že ona je Sluneční královna. Pokud ji-
mi neprojde, popraví ji… tedy pokud během zkouš-
ky nezemře sama.

O tisíc let později je pro lovkyni odměn Elianu 
Ferracorovou legenda o královně Rielle jen pouhou 
pohádkou. Když Impérium Nesmrtelných dobude 
její království, Eliana pojme násilí za své, aby tak 
ochránila svou rodinu.

King Cool, cena: 399 Kč

V KLECI
ELLISON COOPER

Neurovědkyně FBI Sayer Altair pátrá po zlu v nejhlub-
ších zákoutích lidské mysli.

Zatímco se stále vzpamatovává ze smrti svého snouben-
ce, netouží po ničem jiném než se zaměřit na svůj výzkum 
mozků sériových vrahů. Ale když washingtonská policie 
začne vyšetřovat strašlivou vraždu dívky, která poma-
lu vyhladověla k smrti, zatímco byla vězněna v kleci, je 
Sayer přivolána, aby vyšetřování vedla. Když je oběť iden-
tifikována jako dcera známého senátora, stává se Sayer 
středem pozornosti.

Zatímco roste tlak ze strany veřejnosti, zjišťuje, že byla unesena další dívka, která se potácí na hranici 
smrti. S přibývajícími důkazy se Sayer usilovně snaží zachránit druhou oběť. Brzy ale zjišťuje, že pátrá 
po vrahovi s nebezpečnou posedlostí – vrahovi, který je jí blíž, než si myslela.

Vendeta, cena: 399 Kč

MÁM NAD TEBOU MOC
TERESA DRISCOLLOVÁ

Když Ella vidí dva mladé muže flirtovat s dvěma náctiletými dívkami, 
nijak to neřeší, dokud si neuvědomí, že ti dva zrovna vyšli z vězení. Je 
rozhodnutá zasáhnout, ale nakonec to neudělá. Ve zprávách den poté 
hlásí, že jedna z dívek – krásná Anna Ballardová – zmizela. I rok poté 
je Anna stále pohřešovaná. Ellu sžírá pocit viny a navíc jí někdo posílá 
výhružné dopisy. Annina rodina a její přátelé evidentně něco skrývají. 
Někdo z nich ví, kde Anna je, ale nechce to říct.

Ikar, cena: 299 Kč

PLZEŇ A DIVADLO
MOJMÍR WEIMANN

Kniha přináší příběhy plzeňského divadla, v nichž se au-
tor pokouší propojit historii plzeňského divadelního dění 
s mnohdy velmi pohnutými osudy města na soutoku čtyř 
řek a jeho obyvatel.

Mojmír Weimann, ředitel plzeňského Divadla J. K. Tyla v prv-
ní polovině 90. let, zanechává cenné svědectví, které zahajuje 

v první polovině 19. století a knihu uzavírá rokem 1989 těsně 
před společenskými změnami. Přehledně a s odborným zau-
jetím, zároveň však velice čtivou formou, která jistě osloví ne-
jen věrné příznivce divadelního umění.

Nava, cena: 358 Kč
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92 %
Petra Soukupová

80 %
Zdeněk Koutný

88 %
Markéta Princová

92 %
Vojtěch Záleský

SMRTÍCÍ ŘEKA
DERVLA MCTIERNAN

Tento kriminální debut nás vtahuje do temného srdce 
Irska a pokládá si otázku, kdo nás ochrání, když veřej-
né orgány nemohou, nebo dokonce nechtějí. Ideální 
kniha pro fanoušky Tany French či Jane Casey.

Je tomu už dvacet dva let, co Cormac Reilly objevil tě-
lo Hilarie Blake v jejím rozpadajícím se georgiánském 
domě. Nikdy však nezapomněl na dvě děti, které po 
sobě zanechala…

Když je Jack, přítel Aisling Conroy nalezen v mrazivých 
černých vodách řeky Corrib, řekne jí policie, že šlo o se-
bevraždu. Jako školící se chirurg se ponoří do studií a prá-
ce ve snaze zapomenout, dokud se však neobjeví Jackova 
sestra Maude. Maude má tušení, že šlo o vraždu a je od-
hodlaná to dokázat.

Inspektor Cormac Reilly je detektiv, který je pověřen opě-
tovným prošetřením dvacet let starého případu 'nechtě-
ného' předávkování matky Jacka a Maude, popletené vli-
vem drog a alkoholu. Cormac je pod stále větším tlakem, 
aby obvinil Maude z vraždy, když vtom jeho kolega Danny 
objeví důkaz, který vše změní…

Vendeta, cena: 399 Kč

NAJDU SI TĚ VŠUDE
ELSEBETH EGHOLM

Rina Svane-Dissingová je úspěšná lékařka. Kromě to-
ho má však ještě druhý skrytý život: po nocích leze 
na výškové budovy v Aarhusu, snad aby tak zapomně-
la na velké trauma z dětství a další své problémy. Při 
jedné takové noční výpravě ale zemře mladý muž. 
A Rinu vzápětí někdo přepadne. Tím ovšem všech-
no teprve začíná.

Přepadení nebylo náhodné, Rinu kdosi cíleně pronásledu-
je. Někdo, kdo zná její tajemství. A Rina brzy začíná mít 

pocit, že nelhal, když jí napsal, že si ji najde úplně všude. 
Začne utíkat a nebude to poprvé v jejím životě…

Do hry se zapojuje také vyšetřovatel kriminální policie 
Helge Stanek. Sám už utržil nejednu životní ránu, a tak 
Rinu chápe. Menší porozumění už hlavní hrdinka nachází 
u Stankovy ambiciózní kolegyně ve vždy perfektně vyžeh-
lené bílé halence Evy Starkové.

Příběh úspěšné dánské autorky řady detektivních romá-
nů Elsebeth Egholmové nás provede nejen druhým nej-
větším městem Dánska Aarhusem, ale podíváme se i na 
dánský venkov, na farmu, kde se pěstují růže, i do areálu 
tajemného vodního mlýna Pøt Mølle. Nudit se nebudete 
ani na chvilku.

Vendeta, cena: 399 Kč

MUSÍME SI PROMLUVIT 
O KEVINOVI
LIONEL SHRIVEROVÁ

Dokonalý psychologický thriller, krutý 
a dojemný zároveň…

Před dvěma lety Kevin, syn Evy Khatcha-
dourianové, zavraždil sedm svých spolužáků 
ze střední školy, zaměstnance školní jídelny 
a oblíbenou učitelku angličtiny. V době činu 
mu bylo teprve patnáct let, takže dostal velmi mírný trest, který si nyní odpykává 
ve vězení pro mladistvé na severu státu New York.

Eva v dopisech bývalému manželovi Franklinovi líčí historii Kevinova dětství 
a dospívání. V obavách, že synovu povahu ovlivnila vlastními omyly a nedostatky, 
se zpovídá ze svých rozpolcených pocitů, vztahu k mateřství a rovněž ke Kevinovi 
samotnému. Přitom se ptá, jak velký podíl má na celé tragédii ona sama.

Lionel Shriver předkládá čtenáři naléhavý, strhující a zneklidňující příběh hrůzné-
ho masakru, klade znepokojivé a závažné otázky, na které neexistují jednoduché 
odpovědi, a v závěru svého strhujícího psychologického thrilleru zasadí čtenáři 
jednu nečekanou ránu.

Mystery Press, cena: 399 Kč

SÍLA 
PŘÍRODY
JANE HARPEROVÁ

Pět žen neochotně popadne krosny a vyrazí po rozbahněné ces-
tě vpřed. Vrátí se však jen čtyři.

Pro kolegyně z kanceláře to měl být výlet, který je vymaní z klimati-
zované komfortní zóny a povzbudí v nich houževnatost a týmového 
ducha. Jedna z nich se ale z pochodu australskou buší nevrátí a kaž-
dá ze zbylých žen popisuje proběhlé události trochu jinak.

Agent federální policie Aaron Falk se snaží zjistit, co se s Alicí Ru-
ssellovou stalo. Pohřešovaná totiž o svém zaměstnavateli i spolu-
pracovnících ledacos ví.

Její kolegyně Falkovi vyprávějí 
o dnech prožitých na cestě — 
o strachu, násilí a ztracené dů-
věře. Vyšetřování zavede agen-
ta hluboko do odlehlého lesa. 
V horách na něj čeká odhalení 
tajemství, spletitá síť osobních 
i pracovních vztahů a také zra-
da. Došlo ale k vraždě? Jak dob-
ře známe lidi, se kterými tráví-
me v práci tolik času?

Host, cena: 389 Kč

Knihy zakoupíte v našich kamenných prodejnách nebo na e-shopu www.knihydobrovsky.cz
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BAVTE SE
ANGLICKÁ SPOJOVAČKA
Spoj obrázky s anglickými názvy slov.

DOBRO.ZÁBAVA

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

apple
books
scissors
globe
pencil
notebook
calculator

HÁDANKY
O jakém zvířátku se mluví?

Heboučké je jako z vaty,
kožíšek je mourovatý.

Dlouhé uši. Hopky, hopky. Jetelíček. 
Ňam, Ňam, Ňam! A bobky!

V noci houká, ve dne spí. 
Je prý moudrá – všechno ví.
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OSMISMĚRKA
Najdeš všechna slova?

TAJENKA:

S DĚTMI SOUTĚŽÍME O DVĚ 
VELKOFORMÁTOVÉ PUBLIKACE

Správné odpovědi nám pošlete do 10. října na adresu: souteze@knihydobrovsky.cz. 
Do předmětu napište Soutěž Dobrodruh.

S DOSPĚLÝMI SOUTĚŽÍME 
O KNIHY AURA A REMADE

D D E N T I S T K A B O

P B R O M O N I T O R A

O J A T Š O P D Ě R U B

P E R L A S Ř U L Ž S T

E Ř B I B L E T O H K I

L A Í N É U P A C U A L

O B H R Č N R F V R P D

N I A Y U E A O I Á A O

A N K B E Č V T Č Ž R M

R A I Í T N K B N K Á K

H E T Z N Í A A A A T Í

A G E N T K A L A R V A

AGENTKA 

APARÁT 

BIBLE 

BRUSKA 

DENTISTKA 

ETIKA 

FOTBAL 

HOTEL 

HRANOL 

HYENA 

JEŘABINA 

KRÁVA

LARVA 

MODLITBA 

MONITOR 

PERLA 

POPEL 

POŠTA 

PŘEPRAVKA 

PŘÍRUČKA 

RYBÍZ 

SLUNEČNÍK 

TĚLOCVIČNA 

URÁŽKA
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Poztrácely vám příšerky školní 
potřeby? Už zase? Žádný 
strach! S námi vybavíte školáka, 
středoškoláka i vysokoškoláka.

ŠKOLNÍ BATOH PREMIUM – JEDNOROŽEC
Školní batoh s pevným dnem a anatomicky tvarovanými 
polstrovanými zády. Obsahuje reflexní prvky v souladu 
s ČSN. Ramenní popruhy jsou polstrované a nastavitel-
né, stejně tak hrudní popruh. Samozřejmostí jsou boční 
kapsy na láhev a přední kapsa na svačinu. Vhodné do  
1.– 3. třídy ZŠ.

Oxybag, cena: 1 549 Kč

SOUPRAVA ŠKOLNÍCH 
PASTELEK – KRTEK

Standardní školní pastelky v soupravě po 
12 rozdílných barvách. Vhodné pro běžné 
kreslení. Barevná stopa na papíru je sytá.

KOH-I-NOOR, 49 Kč

POŘADAČ A4 PASTELINI
Pořadače v pastelových barvách 
ve formátu A4.

Karton P+P, 99 Kč

ŠKOLNÍ BATOH PREMIUM – STAR WARS
Školní aktovka z řady Premium je anatomicky tvarovaná 
a zajišťuje tak správné usazení na zádech. Díky posuvné-
mu zádovému systému je možné výšku ramenních popru-
hů posouvat a přizpůsobit dle aktuální výšky dítěte. Vy-
ztužená záda a vnitřní výztuha udržují stálý tvar batohu.

Karton P+P, cena: 1 799 Kč

STUDENTSKÝ BATOH BE.BAG 2 – 
GREY MELANG
Studentský dvoukomorový batoh be.ur-
ban Grey Melange je vhodný pro žáky 2. 
stupně ZŠ a studenty středních a vyso-
kých škol. Má ergonomicky tvarovaná 
záda, která jsou prodyšná a polstrovaná. 
Nastavitelné ramenní popruhy s reflex-
ními prvky jsou anatomicky tvarované 
a měkce polstrované.

Herlitz, cena: 999 Kč

PENÁL PANDA – 2 CHLOPNĚ
Plně vybavený dvouchlopňový penál 
s motivem pandy.

Herlitz, cena: 279 Kč

HARRY POTTER PENÁL – BRADAVICE
Studentský penál s motivem Harryho Pottera.

Abysse, 499 Kč

ETUE MALÝ PRINC – 
PLANETA
Krásná plátěná etue 
s oblíbeným motivem 
Malého prince s prak-
tickým uzavíráním na 
zip je vhodná na doku-
menty, propisky či jiné 
drobnosti.

Presco Group, cena: 
179 Kč

KUFŘÍK LAMINO – FOTBAL
Praktický kufřík z odolného materiálu, vhod-
ný na úschovu drobných pomůcek, hraček, 
výtvarných potřeb atd. Zhotovený z kvalitní 
lepenky potažené laminem.

Karton P+P, cena: 189 Kč

KUFŘÍK LAMINO – KOČKA
Praktický kufřík z odolného mate-
riálu, vhodný na úschovu drobných 
pomůcek, hraček, výtvarných po-
třeb atd. Zhotovený z kvalitní le-
penky potažené laminem.

Karton P+P, cena: 199 Kč

STABILO EASYORIGINAL GRAFFITI
Ergonomický roller ve verzi speciálně pro praváky. Ka-
ždý roller je unikátní díky individuálnímu graffiti de-
signu. Optimalizovaná úchopová zóna z neklouzavého 
materiálu.

Stabilo, 199 Kč

ŠKOLNÍ SEŠITY – RŮZNÉ VARIANTY
Čtverečkované, linkované i čisté.

Herlitz, cena: dle zvolené varianty

Sortiment zakoupíte ve vybraných kamenných prodejnách Knihy Dobrovský nebo na našem e-shopu.
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ZÁPISNÍK OXFORD CAMPUS A4 / A5
Nová řada univerzitních zápisníků Oxford 
Campus. Zápisníky umožňují snadné skeno-
vání a sdílení i archivaci poznámek s využi-
tím aplikací Scribzee a Evernote. Linkované 
a čtverečkované zápisníky formátu A5, desky 
z měkkého, odolného laminovaného karto-
nu. Extra jemný a hladký papír Optik Paper 
gramáže 90 g/m2, 50 děrovaných a perforo-
vaných listů.

Oxford, dle zvoleného formátu

PILOT FRIXION COLORS – 
SADA 6 KS / 12 KS BAREV
Jedinečné gumovací fixy s vláknovým hrotem 
a termosenzitivním inkoustem, které lze stejně 
jako další produkty z řady FriXion vygumovat 
a překreslit. Fixy jsou dostupné ve 12 barvách 
buď jednotlivě nebo v sadách po 6 a 12 kusech. 
Speciální inkoust – nakreslený obrázek lze vyma-
zat a znovu překreslit na tomtéž místě tolikrát, 
kolikrát chcete. Obrázek zneviditelníte zahřátím 
na 60 °C, které vznikne třením („gumováním“) 
plastového zakončení víčka fixy na papíře. Znovu 
se objeví při teplotě nižší než -10 °C.

Pilot, dle zvolené sady

POPISOVAČE 18 KS
Různé barvy popisovačů, 18 ks.

Centropen, 39 Kč

TRIOCOLOR SOUPRAVA PASTE-
LEK 24 KS
Trojhranné školní pastelky v soupra-
vě. Vhodné pro běžné kreslení. Barev-
ná stopa na papíru je sytá.

KOH-I-NOOR, 119 Kč

LEPIDLO HERKULES 30G 
S APLIKÁTOREM
Lepidlo s aplikátorem.

KOH-I-NOOR, 39 Kč

FOUKACÍ FIXY – 
VIVID COLOURS
Netoxické, omyva-
telné foukací barvy, 
vhodné pro děti již 
od 4 let.

Centropen, 89 Kč

KALKULÁTOR SENCOR SEC
Stolní kalkulátor 12místný displej.

Sencor, 219 Kč

SOUPRAVA TEMPEROVÝCH BAREV – 10 BAREV
Barvy určené především pro výuku výtvarné výchovy ve 
školách, ale používají je i profesionální výtvarníci. Jsou 
vysoce kvalitní, husté, vzájemně se mísitelné, vodou ře-
ditelné, jsou bezpečné a spolehlivě vypratelné.

KOH-I-NOOR, 129 Kč

KŘÍDY VOSKOVÉ – 48 KS
48 barev voskových kříd 
v praktickém balení.

KOH-I-NOOR, 59 Kč

ŠKOLNÍ KALKULÁTOR 
FX 350 ES PLUS
Přirozené zobrazení vý-
razů na displeji, 252 in-
tegrovaných matema-
tických funkcí, výpočet 
zlomků. Doporučujeme 
k maturitě.

Casio, 479 Kč

VODOVÉ BARVY – 12 BAREV
Klasické vodové barvy v soupravách 
po 12 odstínech. Mají jasné a syté 
barvy. Velikost tablet je větší, 30 mm 
v průměru. Barevník je obdélníkového 
tvaru z plastu.

KOH-I-NOOR, 59 Kč

DIÁŘ PAPERBLANKS 2019/2020 – DAYSPRING
Luxusní diář z kolekce Olena’s Garden s ručně slepo-
vanou měkkou vazbou, která je vyrobena ze 100 %  
recyklovaného papíru. Diář je v anglickém jazyce.

Hartley & Marks, 499 Kč

SOUPRAVA MODELOVACÍ 
HMOTY
Soupravy modelovací hmo-
ty. Používají se k modelování 
různých jednoduchých tvarů, 
které se dají i po delším čase 
přetvořit na jiné.

KOH-I-NOOR, 25 Kč

Sortiment zakoupíte ve vybraných kamenných prodejnách Knihy Dobrovský nebo na našem e-shopu.

Sortiment zakoupíte 
ve vybraných kamenných 
prodejnách Knihy 
Dobrovský nebo 
na našem e-shopu.
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KDE SEŽENETE KOMPLETNÍ 
VÝBAVU PRO ŠKOLÁKA?

Naše tipy z neknižního sortimentu jsme vám již představili na před-
chozích dvou stranách. Ale aby toho nebylo málo, rozhodli jsme se vám 
také ukázat pár střípků z našich prodejen, abychom vám dokázali, že 
jsou skutečně připravené na začátek školního roku! Zároveň pro lepší 
přehled uvádíme, na kterých prodejnách najdete skutečně úplně vše 
z neknižního sortimentu.

Příjemných míst pro nákup školních potřeb 
není nikdy dost. Díky Familiu se však tato 
podzimní povinnost stane pohádkou.

Začátek školního roku se nezadržitelně blíží. 
Upadáte při pomyšlení na shánění školních 
pomůcek do mdlob? Nemusíte, jsme tu pro 
vás my, abychom vám pomohli a z tohoto 
úkolu udělali zábavu. Existuje totiž skvělé 
místo, které je rájem pro všechny, kteří se 
v září chystají zpět do školních lavic či milují 

kancelářské potřeby a papírenský sortiment. 
Je to papírnictví FAMILIO.

Na nastávající školní sezonu jsme naše pro-
dejny Familio až po strop naplnili anato-
mickými školními brašnami a desingo-
vými batohy pro všechny věkové kategorie, 
širokým sortimentem psacích potřeb, penálů, 
pastelek, vodových a temperových barev. 
Náš sortiment zkrátka vyhoví potřebám prv-
ňáčků i odrostlejších školáků, studentům 
středních i vysokých škol.

A KDE PAPÍRNICTVÍ 
FAMILIO NAJDETE?

Ráj pro školáky, kutily, fanoušky lepíků a kva-
litních kancelářských potřeb najdete v sou-
časné době na dvou místech

OC Futurum v Kolíně

OC Šestka v Praze

Na jakých prodejnách najdete kompletní sortiment 
učebnic, školních potřeb a povinné četby?

Praha
OC Letňany
Metropole Zličín
Václavské náměstí
Anděl City 
(omezený sortiment škol-
ních batohů a penálů)

Arkády Pankrác
Dejvice

PAPÍRNICTVÍ, KTERÉ 
BUDETE MILOVAT
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PŘECI U NÁS
V KNIHY DOBROVSKÝ!

Brno – Joštova
Liberec – OC Nisa
Ostrava – Forum 
Nová Karolina
Olomouc – Gale-
rie Šantovka

Brno – Joštova

Praha – Václavské náměstí



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