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VÍ O VÁS ÚPLNĚ VŠECHNO...

39 Kč

Pro zákazníky
Knihy Dobrovský
zdarma

Marc Elsberg je zpět! Autor bestselleru Blackout nyní šokuje dalším thrillerem. Tentokrát je to Zero,
mrazivě realistický obraz toho, co se může stát s vašimi osobními daty na internetu. Více na str. 5.
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Milovníci thrillerů a detektivek by měli zpozornět. Tyto Vánoce totiž budou ve
znamení nových titulů, které vás budou držet v napětí od začátku až do konce.

Děsivý thrille
r od autorky
bestselleru
Maminčin m
azánek. Každ
ý prst znamen
jednu oběť,
á
mučenou a
musí zjistit, co zabitou. Charlotte
oběti spojuje.

Píše se léto 19
60 a v malém
městečku
vzniká mezi pě
ti dvanáctiletým
pouto, které ne
i chlapci
zpřetrhá ani ne
předvídatelný
běh života. Mez
i prosluněným
i kukuřičnými
lány bude však
jejich přátelství
podrobeno
nemilosrdné zk
oušce.

V Americe mizí královny krásy – aby
se poté znovu objevily, znetvořené
plastickými operacemi. Jak to však
iho
souvisí se zničením malby od da Vinc
?
viru
vého
ítačo
poč
ím
šířen
a

Jednoho chladného rána najde polic
ie
v místním parku tělo Loly Evansové
.
O několik dní později se začne poh
řešovat
další dívka. Zdá se, že obě děti měly
společnou pohnutou historii a také
byly
členkami stejné terapeutické skupiny.

Sebevražedné ob
ěti z ideálních
rodinných poměr
ů nevysvětlitelně
končí své životy. V
kulisách německé
ho
maloměsta se začn
ou množit záhadn
é,
téměř rituální se
bevraždy mladýc
h
lidí z jedné diecéz
e.

svůj
Svérázný detektiv Anton Brekke řeší
je
adu
rikst
Fred
první případ. V norském
muž
tší
oha
nejb
ní
míst
nalezen mrtvý
a policie se domnívá, že motiv byl ryze
finančního charakteru.

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

EDITORIAL

NAŠI MILÍ
DOBRO.ČTENÁŘI,
aprsky slunce nás stále hřejí,
v myslích nám kolují vzpomínky
z léta, avšak čas bilancování se
blíží. Možná se tomu podvědomě
bráníme, ale nadcházející konec roku nás vždy
ovlivní, ať už chceme nebo ne. Dokonce i já to
na sobě cítím. Snažila jsem se vždy žít s určitou
lehkostí a nepodléhat běhu času. S vyšším věkem
je pro mě bilancování čím dál tím více aktuální –
ať už se to týká věku osobního nebo firemního.
Věk můj i rodinné firmy časem narůstá. Ten můj
mě začíná děsit, ten firemní mě naopak těší.

OBSAH
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Článek: Zero
Ví o vás úplně všechno

Dobrý rozhovor:
Patrik Hartl

V tomto roce jsme stihli skutečně mnoho
věcí. Z těch nejpodstatnějších musím zmínit
rekonstrukci hned šesti našich prodejen. Může
se to zdát jako zanedbatelné číslo, ale věřte,
že to tak rozhodně není. Obnáší to poměrně
dost úsilí, počínaje odvozem zboží, přes práce
řemeslníků, až po uspořádání zboží na již
zrekonstruované prodejně. Co je teprve těžko
uvěřitelné, je fakt, že jsme pro vás otevřeli
sedm nových knihkupectví a k tomu ještě
dvě papírnictví.

Exkluzivní rozhovor:
Jakub Ludvík
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zabalit pod stromeček?
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Jakub Ludvík
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Hnacím motorem jsou pro nás vždy naši
zákazníci, bez nich bychom se takto dál
neposunuli. Děkujeme vám za neutuchající
přízeň a těšíme se, co přinese rok nadcházející.
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AKCE A AUTOGRAMIÁDY

CO SE U NÁS DĚLO?
Dělo se toho hodně. A tím myslíme skutečně dost. Podzimní
období u nás bývá dost divoké, různí spisovatelé či známé
osobnosti si takřka předávají pomyslnou kliku od dveří našich
knihkupectví. A my jsme za to rádi! Díky tomu máme možnost
u nás uvítat celou řadu zajímavých lidí. Například Heather Morris
se svou knihou Tatér z Osvětimi nebo třeba Irvine Welshe, autora
slavného románu Trainspotting s jeho novým titulem Umělec na
ostří nože. Však se přesvědčte sami v našem výběru.

Autogramiáda – Irvine
Welsh (Knihy Dobrovský –
Václavské náměstí)

Autogramiáda – Radka
Třeštíková (Knihy
Dobrovský – Brno Joštova)

NA CO SE MŮŽETE JEŠTĚ
TĚŠIT V TOMTO ROCE?
Výběr těch
nejzajímavějších akcí

16. 11. Autogramiáda Karin
Krajčo Babinské – Za sny
(host Richard Krajčo, KD Václavské náměstí)

21. 11. Autogramiáda
A Cup of Style

1. 11. Křest knihy Rokovy výlety
do historie – Etiketa pro školáky –
Ladislav Špaček

(KD Brno Joštova)

(kmotr Jan Čenský, KD Václavské náměstí)

(host Richard Krajčo, KD Brno Joštova)

5. 11. Křest knihy Racek a moře –
Lukáš Pavlásek
(kmotr Ondřej Sokol, KD Václavské náměstí)

8. 11. Křest knihy Jmenuju se
Martin – Martin Carev
(kmotr Pavel Callta, KD Václavské náměstí)

8. 11. Autogramiáda Zdeňka
Svěráka – Strážce nádrže

23. 11. Autogramiáda Karin
Krajčo Babinské – Za sny
30. 11. Autogramiáda Zdeňka
Pohlreicha – Fresh kuchyně
(KD Václavské náměstí)

4. 12. Autogramiáda Zdeňka
Pohlreicha – Fresh kuchyně
(KD IGY Centrum České Budějovice)

(KD Brno Joštova)

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

12. 11. Autogramiáda Martina
Careva – Jmenuju se Martin

5. 12. Autogramiáda Zdeňka
Pohlreicha – Fresh kuchyně

(KD Brno Joštova)

16. 11. Autogramiáda Martina
Careva – Jmenuju se Martin
(KD IGY Centrum České Budějovice)

Autogramiáda – Sharon
Autogramiáda – Heather
Bolton (Knihy Dobrovský – Morris (Knihy Dobrovský –
Václavské náměstí)
Václavské náměstí)

Křest knihy Ukradená známka – Bram Klein
(Knihy Dobrovský – Václavské náměstí)

(KD OC Letňany)

8. 12. Autogramiáda Karla Šípa –
Karneval paměťových buněk
(KD Atrium Palác Pardubice)

O akcích můžete najít bližší informace na naší facebookové stránce
KNIHY DOBROVSKÝ či na našem webu v záložce Akce a autogramiády.

Otevřeli jsme pro vás
prodejnu v OC Letňany
v novém a lepším kabátu!
Čtěte na str. 47

DOBRO.DRUH

V PLNÉM VÁNOČNÍM PROUDU
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Vánoční mumraj je pro běžného člověka zcela nejvíce patrný na našich prodejnách. Avšak
i u nás na centrále jsme doslova a do písmene pohlceni Vánocemi. Je to pro nás krásné, leč nejnáročnější období roku, protože mezi vánočními dárky knihy nesmí nikdy chybět. Vánoční koledy se u nás běžně mísí s cvakáním klávesnice, propisek a nespočtem telefonních hovorů, vánoční stromek pak mnohdy bývá přesouván a upozaďován kvůli přílivu nových knih, které už
nemáme kam skládat. Přinášíme vám proto tentokrát pohled do zákulisí marketingového oddělení, kde to denně žije od časných ranních hodin až po ty pozdní, večerní :–).

ZERO

Thrillerem letošního podzimu je bezpochyby Zero, druhý do češtiny
přeložený román Marca Elsberga. Jeho jméno jste již minulý rok
mohli zaregistrovat ve spojitosti s dílem Blackout – katastrofickým,
ale reálným scénářem o výpadku elektrické energie. 2 miliony prodaných výtisků Blackoutu v Německu naznačovaly, že i u nás by to
mohl být hit. A odhady se nepletly. Během prvních pár dnů se stal
bestsellerem a ihned po přečtení volali čtenáři po dalším díle tohoto
talentovaného autora. Nyní je konečně tu: Zero – nejděsivější příběh o zneužívání osobních dat a rizicích sociálních sítí.
Lucie Černá

F

Archiv

POZNEJTE FREEMEE:
SÍŤ, DÍKY NÍŽ MŮŽETE
ZLEPŠIT SVŮJ ŽIVOT.

Pomocí miniaplikací, které vám pomáhají se
zdravím, láskou, učením, životním stylem,
sportem či pilováním dovedností, zhodnocujete svůj profil. Stačí jen následovat doporučení… Z outsiderů se rázem stávají hvězdy,
zakřiknutí získávají sebevědomí, nevýrazní
jsou najednou pro okolí nepřehlédnutelní.
Hlavní postava, mladá novinářka Cynthia, má
o těchto technologiích jen mlhavou představu.

S jejich fungováním ji seznámí její dcera,
kterou již výdobytky moderní doby pohltily.
Tím se Cynthii převrátí celý svět vzhůru nohama. Zjistí, že svůj profil zdokonalují téměř
všichni z jejího okolí.
To vše by ji však nejspíš míjelo dál, nebýt
vraždy v centru Londýna, k níž pravděpodobně vedlo užívání digitálních technologií.
Sdílení a prohlížení osobních dat může být
velice zrádné…
I Deník, pro který Cyn pracuje, lační po informacích. Ve chvíli kdy zjistí, že zavražděný
byl blízký kamarád Cynthiiny dcery, zavětří
příležitost, která může popularitu Deníku
vynést do výšin.

DĚSIVÉ UDÁLOSTI TÝKAJÍCÍ
SE OSOBNÍCH DAT, KTERÁ

Knihy Omega, 399 Kč
Je to chyba uživatelů nebo nastavení tvůrců
Freemee? A kdo je tajemný Zero, který se před
hrozbou sociálních sítí snaží varovat a podniká stále troufalejší kroky?
Novinka Marca Elsberga srší napětím, které
autor udržuje od úplného začátku až do
poslední tečky. V příběhu se objeví množství
postav, jejichž motivy se na první pohled
mohou zdát naprosto jasné – avšak jak se příběh vyvíjí, čtenářova nejistota ohledně jejich
úmyslů stoupá. Ten, kdo se v úvodu zdá, jako
naprostý hrdina podobný Robinu Hoodovi se
na další stránce může vyjevit jako krvelačná
bestie, jíž jde jen o svůj vlastní prospěch.

O SOBĚ SVĚTU BEZ OKOLKŮ
PŘEDKLÁDÁME, SE ZAČÍNAJÍ
MNOŽIT.

ZERO

JE VHODNÝM
DÁRKEM PRO
TOHO, KDO:

Chcete se začíst do dalšího děsivě realistického scénáře, při němž se zamyslíte nad svým
chováním na sociálních sítích a sdílením informací? O tom, jak s nimi může být nakládáno?

ČETL BLACKOUT A ZAMILOVAL SE DO NĚJ
JE BLÁZEN DO INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
SI UŽÍVÁ ČTENÍ ANTIUTOPICKÝCH ROMÁNŮ
MÁ RÁD THRILLERY O AKTUÁLNÍCH
SPOLEČENSKÝCH PROBLÉMECH
CHCE PO KNIZE VÍC NEŽ JEN PROSTÝ DĚJ,
VYŽADUJE OD KNIHY MYŠLENKOVÝ PŘESAH

DOBRO.DRUH
DOBRO.DRUH
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VÝBĚR TOHO
NEJLEPŠÍHO

Protože se pomalu, ale jistě blíží vánoční svátky, nechali jsme si záležet na tom, abychom vybrali takové
tituly, které osloví všechny věkové kategorie. Chystáme pro vás mnoho nových a krásných knih, tudíž
jsme si jisti, že potěšíme každého – milovníky thrillerů,
detektivek, románů, ale třeba i ty nejmenší čtenáře.
Zásobu knih pro děti máme totiž už opravdu pestrou.

PETR DOBROVSKÝ

Jak už napovídá obálka knihy, Bez kůže je jednoznačně thriller
s velkým T. Dánský autor Mads Peder Nordbo vstoupil do
knižního světa s mrazivým příběhem, který si okamžitě získal mnoho čtenářů v zahraničí. Jsem si jistý, že si kniha i tady získá každého, kdo by si
rád rozšířil svou knihovnu o nový kousek ze severských krimi a thrillerů.
Příběh je netradiční v tom, že se odehrává převážně v malém grónském
městečku. Když je pod ledovým příkrovem objevena mumie skandinávského Vikinga a následně je ohavně zabit její strážce, je okamžitě jasné, že se
nebude jednat o tak skvělou celosvětovou senzaci.“
Bez kůže, Vendeta, cena: 349 Kč

PETRA DOBROVSKÁ

Nikomu, kdo se orientuje ve světě českých osobností, nemohlo
uniknout jméno Jakub Ludvík. Tato kniha je biografií jednoho
z nejznámějších českých portrétních fotografů. Jakub si dokázal získat
mnoho příznivců, především z řad slavných. Jedničkou mezi fotografy z něj
dělá zejména talent, pečlivost a schopnost zachytit to, co se skrývá hluboko
uvnitř člověka. Jeho fotografie můžete spatřit na mnoha místech – zdobí
časopisy domácí i zahraniční, titulní strany knih, hudební nosiče a mohla
bych pokračovat dále. Ve své vůbec první biografii odhaluje, jak se dokázal
vypracovat mezi elitu české portrétní fotografie, umožní nahlédnout do
svého soukromí, a dokonce i poodhalí zákulisí českého showbyznysu.“
Jakub Ludvík: Fotograf duší, Kontrast, cena: 349 Kč

ŠTĚPÁN HAVRÁNEK

Zero je bezesporu nejočekávanějším thrillerem letošního roku.
Marc Elsberg slavil úspěch již v minulém roce, a to svým debutem Blackout. Nyní přichází s dalším dechberoucím thrillerem, který je až
znepokojivě realistický. Týká se totiž nás všech. Protože všichni sdílíme svá
osobní data na internetu. Internetová platforma Freemee v Elsbergově příběhu, která shromažďuje a analyzuje osobní data, slibuje milionům uživatelů lepší život. Pouze jeden člověk si uvědomuje, jak to může být nebezpečné.
Řeč je o ZERO – nejhledanějším internetovém aktivistovi na světě. Vsadím
se, že po přečtení knihy budete internetový svět vnímat trochu jinak…“

AKTUÁLNĚ
NEJPRODÁVANĚJŠÍ
TITULY
1. Nejlepší víkend
(Bourdon ,396 Kč)
2. Veselí
(Motto, 399 Kč)
3. Vikingové – Pomsta synů
(Fobos, 399 Kč)
4. Aristokratka a vlna
zločinnosti na zámku
Kostka
(Druhé město, 259 Kč)
5. Máme to rádi zdravě
(Kosačík Tomáš, 349 Kč)
6. Hravá anatomie
(Knihy Omega, 499 Kč)
7. Bez kůže
(Vendeta, 349 Kč)
8. Tatér z Osvětimi
(BizBooks, 349 Kč)
9. Hana
(Host, 299 Kč)
10. Důmyslné umění, jak
mít všechno u prdele
(Knihy Omega, 299 Kč)

Zero, Knihy Omega, cena: 399 Kč

DOBRO.DRUH
DOBRO.DRUH

SLOVO Z NAŠEHO NAKLADATELSTVÍ
Thrillery a detektivky zcela jistě patří mezi nejčtenější a knihomoly nejmilovanější žánry. Můžeme za to poděkovat severským
autorům, kteří v čtenářích vzbudili neutuchající zálibu v krvavých příbězích s detektivy a obecně hrdiny bojujícími se svými
osobními démony. Není tedy náhoda, že jsme chtěli našim zákazníkům přinést značku specializovanou právě na tyto milované
žánry. Vendeta je i svým názvem jasně zaslíbena krvavé pomstě a nezlomným hrdinům. Hned první dva tituly jsou toho důkazem.
Ráj mrtvých dětí je začátkem série, která snese srovnání s nejlepšími autory žánru. No a samozřejmě Bez kůže, tedy zástupce severské školy, která je opravdu drásavá! Každá stránka na čtenáře útočí s neutuchající intenzitou a co je zásadní? Nutí vás číst stále
dál! Opět jde o první díl trilogie, takže máte jistotu, že Vendeta přinese i v budoucnu skvělé čtení. Jsme na tebe pyšní, Vendeto.
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ŠTĚPÁN HAVRÁNEK
Obchodní ředitel

HRAJ MRTVÉHO
Julia Heaberlin
Tommie McCloud dostane dopis jen několik dní po smrti otce a převrátí jí život vzhůru nohama. Žena, která dopis napsala, tvrdí, že Tommie je její dcera, kterou neznámý člověk, když
byla ještě dítě, před jednatřiceti lety, unesl. Tommie ať chce nebo nechce, je vtažena do hrůzné
minulosti: vyvraždění rodiny v Chicagu, vraždy oklahomské královny krásy a únosu dívky jménem Adriana. Tommie svádí boj s časem, neviditelný stalker ji pronásleduje a tajemství zůstává
uzamčené v demencí postiženém mozku staré ženy, o které si Tommie vždycky myslela, že je
její skutečnou matkou.

Thrillery, které vás
nenechají spát

Knihy Omega, říjen 2018

SBĚRATEL
TROFEJÍ

VIKINGOVÉ:
POMSTA SYNŮ

Sarah Flint

Lasse Holm

Pozoruje a vyčkává… A počítá.
Každý prst znamená jednu
oběť, mučenou a zabitou. Srdce
vyřízlá z hrudi a místo nich vložený symbol konkrétní zrady.
A každý týden přibude nová
trofej. V jeho očích se všechny
oběti provinily.

Jaro 866. Severoanglická
vesnice se ocitá pod útokem
vikingů. V jejím srdci stojí na
šibenici chlapec Wulf s oprátkou kolem krku. Chlapec však
neumírá v plamenech, ale
opouští vypálenou vesnici společně s vikingy.

Knihy Omega, cena: 399 Kč

Fobos, cena: 399 Kč

VERMONTSKÉ
PSYCHO

DÍVKY VE VODĚ

Jennifer McMahon
Děj se odvíjí v prostředí tajemného rodinného motelu. Motel
postavil dědeček jakožto dar.
Přistavěl k němu věž s utajovaným pokojem ve sklepě, o kterém hosté nemají tušení. V této
místnosti věznil své potomky,
stižené rodinnou kletbou.

Jednoho chladného rána najde
policie v místním parku tělo
Loly Evansové. K vyšetřování
přizve Alex Kingovou a Chloe
Laneovou, aby dopadly vraha.
Zatímco obě policistky začínají
skládat dohromady jednotlivé
stopy, Chloe si uvědomuje, že
i ona sama je v nebezpečí.

Knihy Omega, listopad 2018

Knihy Omega, listopad 2018

PLÁŽOVÁ
CHATKA

Victoria Jenkins

OSUDOVÁ
VOLBA
Chris Beakey
Tragická nehoda. A vrah sleduje každý pohyb. Pět měsíců po
záhadné smrti své manželky
probudí Portera půlnoční telefonát. Jeho dcera Sara uvízla
ve vánici. Je vystrašená a prosí
otce, aby jí přišel pomoct.
Bohužel, Stephen šel spát
jen hodinu předtím a značně
opilý. Ale přesto vyrazí.
Knihy Omega, cena: 349 Kč

KRVAVÝ MĚSÍC
Markus Lutteman

Staří přátelé Egon a Ragnar
společně se sestrami Elisabeth
a Märthou se jednoho letního
rána proplíží na golfovém hřišti.
Jejich hru nečekaně přeruší
hrozné zjištění, když v písku na
druhé jamce objeví tělo předsedy
golfového klubu.

V Kolmardenské ZOO je ohavným způsobem zabit nosorožec.
O 24 hodin později se Rob Chazey ocitne uvězněn na jihoafrické
savaně, uprostřed zkorumpovaných diplomatů a pašeráků nosorožčích rohů. Záhy si uvědomí,
že se sám stal hlavním terčem.
Nachází však spojenkyni.

Knihy Omega, říjen 2018

Knihy Omega, listopad 2018

DCERA
Jane Shemilt
Jenny je úspěšná praktická lékařka, matka tří skvělých dětí a žena renomovaného neurochirurga. Když se však její nejmladší dcera, patnáctiletá Naomi, nevrátí domů ze školy, Jennynin
zdánlivě dokonalý život se začne hroutit. Policie vyhlásí celostátní pátrání, které skončí
neúspěchem. Po Naomi se slehla zem a její rodina je zdrcená. Jak plynou měsíce, ty nejhorší
scénáře (únos, vražda…) se zdají méně pravděpodobné. Stopa vychladla. Ale pro zoufalou
Jenny je to teprve začátek pátrání.
Knihy Omega, cena: 399 Kč

ŠEST ČTYŘI
Hideo Yokoyama
Pět dní během ledna 1989
poslouchali rodiče sedmileté tokijské školačky požadavky jejího únosce. Nikdy
nezjistí jeho totožnost.
Dalších čtrnáct let japonská
veřejnost poslouchá omluvy
policejních složek. Na tohle
zpackané vyšetřování nejde
zapomenout. Říká se mu
„Šest čtyřek“. Ale na konci
roku 2002 se během pár dní
všechno změní.
Knihy Omega,
listopad 2018

DOBRO.DRUH
DOBRO.DRUH

Christina Olséni, Mike Hansen
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Život je série lekcí,
poznejte je společně
s Holmesem

JIDÁŠ
Astrid Holleeder
Je hlava gangu, je vrah, ale i můj BRATR. Pravdivý šokující příběh!
V roce 2013 se Astrid a Sonja Holleederovy rozhodnou udělat něco, co nikdo nepovažuje za
možné: postaví se svému bratru Willemu, který se po propuštění z vězení v roce 2012 stal
holandskou „kriminální celebritou“. Uveřejňují velmi kontroverzní prohlášení, stejně jako jeho
bývalá přítelkyně Sandra den Hartog, která jdou proti němu. Dne 24. března 2015 byly v jedné
populární talkshow odvysílány šokující nahrávky, které odstartovaly pád nedotknutelného
Willema Holleedera.
Knihy Omega, říjen 2018

ČERVENÁ KOBRA

NEJÚŽASNĚJŠÍ
DEN

Rob Sinclair

DOBRODRUŽSTVÍ
SHERLOCKA
HOLMESE

Carl Logan zasvětil téměř dvacet
let svého života tajné službě.
Nyní žije na skrytém místě pod
jménem James Ryker a nepřeje
si nic jiného, než aby ho všichni
nechali na pokoji – teď, když má
konečně příležitost začít nový
život stranou od chaosu, násilí,
zkázy a podvodů. Jeho idylka
však netrvá dlouho a záhy je
vystopován svým bývalým šéfem
Peterem Winterem, který přináší
zprávy o Kim Walkerové, ženě
zavražděné ve Španělsku.

Arthur Conan Doyle
Příběh Sherlocka Holmese,
nejslavnějšího detektiva všech
dob, se probouzí v dalším vydání brilantních příhod.
Knihy Omega, listopad 2018

Kaira Rouda
Paul Strom má dokonalý život:
luxusní práci reklamního
manažera, krásnou ženu, dva
zdravé syny a velký dům v bohaté čtvrti. A sám je dokonalým
manželem. Proto naplánoval
pro svou ženu Miu romantický
víkend na chatě. Slíbil jí, že
dnešek bude nejlepší den. Když
se však Paul a Mia vydají autem
z města na venkov, začne mezi
nimi panovat napětí a pochyby.
Knihy Omega, říjen 2018

Knihy Omega, říjen 2018

SHERLOCK
HOLMES:
KNIHA
HLAVOLAMŮ
Dan Moore
Celkem 227 stran přenese
čtenáře do kouzelného světa a prověří jeho schopnosti
řešit nejrůznější záhady.
Knihy Omega, říjen 2018

MEDICEJŠTÍ:
KRÁLOVNA
U MOCI

ŠESTÉ
ZASTAVENÍ
Linda Stasi
Někteří tvrdí, že Demiel Ben
Yusef je nejnebezpečnější
terorista na světě, osobně
zodpovědný za mnoho bombových útoků, které si vyžádaly
tisíce životů. Jiní trvají na
tom, že je mírumilovným
mužem, zázračným člověkem
a možná i synem Božím. Jeho
soudní proces za zločiny proti
lidskosti přitahuje nebývalou
pozornost i protestující dav.

Matteo Strukul

Knihy Omega, listopad 2018

Knihy Omega, říjen 2018

MARLENE
Hanni Münzer

Píše se rok 1895 a Sherlock
Holmes se právě zabydluje
jako soukromý detektiv, když
se spolu s Watsonem dozví
o podivných událostech.

Mnichov 1944: Marlene stojí
před vybombardovaným domem na Prinzregentenplatz. Její
přítelkyně Deborah a i mladší
bratr Wolfgang si myslí, že je
mrtvá. Ale Marlene nic nezastaví
v jejím boji proti nacistické zvůli
a stává se jednou z nejhledanějších žen v Německu. Při jedné
akci se seznámí s velmi zvláštním mužem a spojí je neobvyklé
přátelství.

Knihy Omega, cena: 399 Kč

Knihy Omega, listopad 2018
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SHERLOCK
HOLMES:
A MYSLÍCÍ STROJ
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James Lovegrove

Poté, co je dauphin František
z Valois zavražděn, postavení
Kateřiny Medicejské
u dvora se komplikuje. Je
hlavní podezřelou z vraždy.
František I., francouzský
panovník, ale věří v její nevinu.
Dokonce ji podporuje v tom, aby
posílila svoji pozici, vzhledem
k tomu, že bude muset vládnout
po boku Jindřicha II.

SÍDLO SMUTKU
Gail Godwin
Po smrti matky je 11letý Marcus poslán, aby žil na malém
ostrově v Jižní Karolíně se svou
tetou, samotářskou malířkou
se strašidelnou minulostí. Teta
Charlotte, málomluvná žena,
ukáže Marcusovi rozbořené
stavení a řekne mu, že ho už
30 let pravidelně navštěvuje,
protože je dokonalým obrazem
jejího zborceného života
Knihy Omega, říjen 2018

LÍSKOVÝ LES
Melissa Albert
Sedmnáctiletá Alice a její máma strávily většinu Alicina života na cestě, s neobyčejnou smůlou
vždy v patách. Když však Alicina babička, podivínská spisovatelka temných pohádek, zemře
o samotě na svém pozemku - Lískovém háj - až zde Alice pozná, jak velkou smůlu může
mít. Její máma je unesena bytostí, která tvrdí, že pochází z drsného nadpřirozeného světa
babiččiných pohádek.

Poznejte další
knihy ze světově
známé série

Knihy Omega, cena: 399 Kč

KŮŽE PLNÁ
STÍNŮ

Katherine Arden

Frances Hardinge

Ve vesnici na okraji divočiny severního Ruska po většinu měsíců
v roce panuje zimní, zasněžené
počasí a neustále vane chladný,
až mrazivý vítr. Starý sluha zde
vypráví shromážděným dětem
legendy a pohádky o čarodějnictví, folklóru a Zimním králi.
Zdejší církevní autority sice
opovrhují kouzly protkanými
příběhy ze starých dob. Ale pro
mladou a divokou Vasju tato
vyprávění nejsou vymyšlená.

Občas, když někdo umře, hledá
jeho duše místo, kde by se ukryla.
A někteří lidé mají takové místo
uvnitř sebe. Duchové, kteří zoufale hledají útočiště, se pokouší
ukrýt i ve dvanáctileté Makepeace. Ta se jejich nočním pokusům
naučila bránit. Jednoho dne ji ale
velké neštěstí o tuto schopnost
připraví. Teď uvnitř ní přebývá
jakási duše. Je divoká, zvířecí
a silná. Zároveň může znamenat
její jedinou ochranu.

King Cool, říjen 2018

Knihy Omega, listopad 2018

ČARODĚJOVY
HODINY

NOC OŽIVLÝCH
MRTVOL

John Bellairs

Jonathan Maberry, George
A. Romero

Lewis Barnavelt je sirotek. Když
přijde za svým strýcem Jonathanem, očekává, že se setká s obyčejným člověkem. Ale není tomu
tak. Strýček Jonathan a jeho
sousedka, paní Zimmermannová, jsou čarodějové! Lewis je
nadšený. Začne experimentovat
sám a nevědomky vzkřísí bývalého majitele domu, ženu jménem
Serenna Izardová.

George R. R. Martin, Ben
Avery, Mike S. Miller
Westeros je ledově klidný.
Král Aerys I. sedí na železném
trůnu. Epidemie moru již
pominula. Ve vzduchu jsou
stále cítit dozvuky šestnáct
let starého, neúspěšného
povstání. V těchto neklidných
dobách se ušlechtilý rytíř Ser
Duncan Tall – Dunk vydává na
cestu Sedmi královstvími, aby
vykonal rytířské skutky.
Knihy Omega, listopad 2018

Jules Verne
Tři učenci se vydávají na
dobrodružnou cestu lodí.
Po cestě se k nim připojují
dva Francouzi, seržant Martial a jeho mladý synovec
Jean. Brzy vychází najevo,
že Jean je ve skutečnosti
převlečená dívka Jeanne.
Příběh poskytuje obraz bídy
indiánského obyvatelstva
i řádění bílých dobrodruhů.
Knihy Omega, říjen 2018

V roce 1968 svět objevil zcela
nový druh teroru, díky debutovému filmu George A. Romera
Noc oživlých mrtvol. Právě
zemřelí vstávali a napadali
živé. Nejsou to ani upíři ani
vlkodlaci. Bylo to něco nového… a děsivého. Od té doby
se zombie rožšířili do všech
odvětví kultury.

King Cool, cena: 229 Kč

TAJEMNÝ RYTÍŘ

NA VLNÁCH
ORINOKA

Knihy Omega, říjen 2018

JAK GRINCH
UKRADL
VÁNOCE!
Dr. Seuss
Nadčasová vánoční klasika Dr.
Seusse! Tento oblíbený příběh
plný radosti, lásky a pochopení si
můžete přečíst kdykoliv a kdekoliv. Grinch je ta nejhorší potvora,
jakou jste kdy viděli. Má srdce
tvrdé jako kámen, nesnáší Vánoce
a celý advent. Když ale vymyslí
ohavný plán ukrást Vánoce, čeká
ho velké překvapení!
Drobek, říjen 2018

SEVER PROTI
JIHU
Jules Verne
Farmář James Burbank,
vlastnící poblíž Jacksonville prosperující plantáž
Camdless Bay, je pro své
protiotrokářské smýšlení trnem v oku svému
otrokářskému okolí. Jeho
protivníkem je v první řadě
padouch Texar.
Knihy Omega, říjen 2018

DOBRO.DRUH
DOBRO.DRUH

MEDVĚD
A SLAVÍK
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Objevte jedny
z nejznámějších
světových značek

MODRÁ
Maja Lunde
Maja Lunde uchvátila čtenáře z celého světa svým debutovým románem Historie včel. Nyní je
zpět s dalším skvostným a strhujícím příběhem, který tentokrát pojednává o vodě, nejdůležitější
součástí života na Zemi. 2017: Signe táhne na sedmdesát, ale přesto se – úplně sama a s podivným
nákladem – vydává na riskantní cestu přes oceán, aby stanula tváří v tvář muži, jehož kdysi milovala. 2041: David se cítí příliš mladý na to, aby byl otcem. Je však nucen prchat se svou malou dcerou
skrz vyprahlou jižní Evropu, kde již není dostatek vody pro všechny. Situace se mění ve chvíli, kdy
v opuštěné zahradě daleko od mořského pobřeží objeví prázdnou loď.
Knihy Omega, cena: 369 Kč

SILNÍ: ZAJATEC
ŽELEZNÉ HORY

HOŘÍCÍ KŘÍŽ
Diana Gabaldon

H. L. Oldie

CHRISTIAN
DIOR
Francois O. Rousseau
Paříž, 1920: mladý muž hledá svou cestu. Tráví večery
se známými umělci, přesto
Christian Dior ještě neví,
jak vyjádřit svůj talent.
Zkouší navrhovat první šaty
a klobouky, avšak sotva se
mu podařilo vejít trochu
ve známost, přichází válka.
V roce 1947 představuje
svou první kolekci.
Knihy Omega,
listopad 2018

Píše se rok 1771 a válka je na
spadnutí. Manželka Jamieho
to tvrdí také. A Jamie jí chtě
nechtě musí věřit, neboť jeho
žena ví to, co mohou znát jen
cestovatelé časem. Claire se
narodila v roce 1918 a během
druhé světové války pracovala
jako zdravotní sestra a jako
Cizinka putovala časem zpět.

Tvé jméno je Yuryun Yolan, The
White Youth. Narodil ses jako
hrdina. V deseti letech střelíš
havrana do oka a medvěda do
ucha. Teď už ti zbývá jen cesta
do Kovárny, kde získáš výzbroj
rytíře. Tvůj život je krásný,
a před sebou máš jen samé boje
a vítězství. Pak se ale od mladého závistivého sportovce dozvíš
o svém záhadném bratrovi.
Fobos, říjen 2018

VOLBA LÁSKY

JAK BÝT
CAROLINE

Knihy Omega, listopad 2018

Peter Barlach

Barbara De Angelis
Autorka Barbara De Angelis se
vrací k tématu – láska a vztahy,
díky kterému si získala řadu
věrných, nadšených čtenářů.
Tentokrát se na ně dívá jiným,
hlubším způsobem. Popisuje
lásku jako „nekonečné pole
nejvyšší energie“ a pomocí
hloubky této emoce ukazuje
cestu k uzdravení.

Caroline sní o tom, že si otevře
vlastní tapas restauraci, jenže
do počáteční investice jí zbývá
alespoň půl milionu. A tak se
zatím musí spokojit s obsluhováním lahůdkového pultu
v supermarketu Maxfood. Mezi
směnami tráví čas v kuchyni
nebo se svým otcem.
Knihy Omega, říjen 2018

Knihy Omega, listopad 2018

NUMEROLOGIE
PRO KAŽDÉHO
Michelle Buchanan
Objevte fascinující metafyzický
systém numerologie. Může vám
pomoci lépe porozumět svému
chování ve všech oblastech vašeho
života. Tato kniha zkoumá základní numerologické modely a jejich
dešifrování, také zjistíte, jak určit
sedm osobních čísel, které vám
napoví ohledně vaší životní cesty.

VIRGIN:
HLEDÁNÍ SEBE
SAMA

DOBRO.DRUH
DOBRO.DRUH

Sir Richard Branson

10
10

Před padesáti lety začal sir
Richard Branson podnikat.
Ve své nové autobiografii sdílí zakladatel firmy
Virgin své osobní myšlenky
a zkušenosti. Přečtete si,
jak se Bransonovi podařilo
skloubit rodinný život s budováním značky Virgin.
Knihy Omega,
listopad 2018

Knihy Omega, listopad 2018

GEEKŮV ROK
James Clarke
Kniha nabízí pohled na kulturu
inspirovanou žánry, fantasy,
hororem, komiksy i vším, co
k ní patří. Na každý den přináší
příběh některé ze slavných
franšíz typu Star Wars či Matrix.
Nabízí také vhled do práce
méně známých umělců. Dočtete se o francouzské kultovní
klasice Město ztracených dětí.
Knihy Omega, říjen 2018

ORGANIZACE SKUTEČNÉHO ŽIVOTA
Cassandra Aarssen
Naučte se, jak zorganizovat svůj domov, zjednodušit si život a mít více času na věci, které
máte rádi. Organizační expertka Cassandra Aarssen, guru z ClutterBug kanálu na YouTube,
odhaluje své tipy, triky a tajemství, které vám zaberou jen 15 minut denně. Rady pro všechny,
kteří se chtějí zbavit nepořádku.
Knihy Omega, listopad 2018

STRAVA PRO ZDRAVÝ MOZEK
Ngaire Hobbins
Nutricionistka a mezinárodně uznávaná odbornice na výživu stárnoucích lidí Ngaire Hobbins
vás přesvědčí o výrazném vlivu stravy na kvalitu vašeho života s přibývajícím věkem. Strava pro
zdravý mozek je nezbytná příručka životního stylu pro stárnoucí i jejich příbuzné – s recepty,
které vás inspirují, dodají vám optimální výživu pro zdravou mysl a mohou být upraveny pro
stravování jednoho člověka i větších rodin.

Kulinářské
lahůdky pro
každou příležitost

Knihy Omega, říjen 2018

JEZTE JAKO
GILMORKY

KÁVOLOGIE

Kristi Carlson
Neoficiální kuchařka pro
fanoušky Gilmorových děvčat.
Fanoušci si mohou vychutnávat
lahodné pokrmy, které tolik
chutnaly Lorelai a Rory Gilmorovým. Ať už jste fanouškem
seriálu nebo jen dobrého jídla,
určitě si přijdete na své. Menu
na slavnostní večeři, snídaňové
koktejly… to vše je součástí této
knihy. Recepty jsou přehledně
rozděleny do kapitol dle druhu
jídla a označeny ikonkou.

I když kávu pijí lidé po celém
světě, samotné semeno zůstává
záhadou. Jeho univerzálnost
nemá obdoby. A o jeho specifikách, nebo přesněji zvláštnostech, učí autorka této knihy ve
své kavárně. A nyní vás prostřednictvím této knihy celým
bohatým světem kávy provede.
Tato kniha nabízí citlivý a intuitivní přístup ke kávě. Je jakousi
iniciační cestou, která odhaluje
tajemství kávy od původu zrn až
po její ochutnání.

NOVÁ PIZZA

Knihy Omega, cena: 499 Kč

Knihy Omega, listopad 2018

Knihy Omega, říjen 2018

Gloria Montenegro-Chirouze

Umělecká dráha této zázračně
nadané dívky byla krátká, její
talent a hlas však nikdy nebudou
zapomenuty. V posledních
letech života se sice stále častěji
objevovala na stránkách bulvárních plátků, její smrt nám však
připomněla, jaká Amy byla ve
skutečnosti: velice talentovaná,
vášnivá a krásná. Celostránkové
černobílé a barevné fotografie.
Diskografie a přehled ocenění
umělkyně. Přiložené DVD.
Rebo, listopad 2018

Rebo, listopad 2018

Prince byl plný paradoxů,
během života i po smrti. Svou
hudbou vzbuzoval mnoho
emocí, svou osobností vyvolával
otázky o tom, kým doopravdy je.
Pečlivě si chránil své soukromí a raději pro okolí zůstával
hádankou. Vyprávět jeho životní
příběh není jednoduché, přesto
se ho v této knize snažíme na
základě dochovaných fotografií
a úryvků z médií rekonstruovat.
Rebo, listopad 2018

DAVID BOWIE
Androgynní nebešťan s podmanivým hlasem, jehož hudba oslovila miliony lidí po celém světě.
Jeho mimořádná imaginace
a um zachytit v písních údiv všehomírem dodnes rezonují s naší
touhou po neznámém. Bowieho
nespoutané nitro se promítlo
i do jeho svérázné, ale působivé
vizáže. V knize s podtitulem
Génius proměn objevujeme jeho
osobnost, životní cestu, nejrůznější stylizace a v neposlední
řadě také geniální hudbu.

PRINCE

Oceněný šéfkuchař Stefano
Manfredi nás ve své knize
Nová pizza vezme zpátky ke
kořenům. Sám používá nebělenou celozrnnou mouku
mletou kamenným mlýnem
a osvědčené metody hnětení
a kynutí těsta, se kterými
v jednotlivých krocích stvoříte ty nejzdravější a nejchutnější základy pro svou pizzu.

GEORGE
MICHAEL
George Michael je zcela právem
považován za jednoho z nejúspěšnějších britských umělců
v historii populární hudby. Prodal
přes 100 milionů nahrávek a získal si nesmírně širokou základnu
fanoušků po celém světě. Jeho
skon mezi nimi vyvolal vlnu
smutku po milovaném zpěvákovi,
jehož hudba znovu vystřelila na
přední příčky hitparád.
Rebo, listopad 2018

POULIČNÍ
PEKAŘSTVÍ
Paul Allam a David
McGuinness
Pouliční pekařství je
přepychově ilustrovaný
průvodce pečením, obsahující všechny techniky,
tipy a triky, které bude
nováček potřebovat na
cestě za domácím pečivem
řemeslné kvality. Zapálení
majitelé Paul Allam a David
McGuiness se v této knize
dělí o tajemství svých více
než devadesáti výrobků.
Knihy Omega,
listopad 2018

DOBRO.DRUH
DOBRO.DRUH

AMY
WINEHOUSE

Stefano Manfredi
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Podzimní
čtení
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od Mladé fronty
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VIKINGOVÉ OŽÍVAJÍ
V POMSTĚ SYNŮ
T

Věra Škodová

F

Archiv

Pro čtenáře historického žánru vychází první
díl ze zamýšlené trilogie Vikingové. Román
Pomsta synů se odehrává v raném středověku
po smrti legendárního Ragnara Lodbroka.
Protože u vikinských válečníků raného
středověku nebyla klidná a mírumilovná smrt
z pochopitelných důvodů nikterak oblíbená,
ani Ragnar se jí nedočkal jinak než v násilné
podobě. Cena za život je vysoká a u vikingů
se platí krví, ať už je to vesnický prosťáček,
nebo northumbrijský král. A dokonce i hlavní
hrdina Rolf si uvědomuje, že dokázat v takové
situaci královu nevinu a zůstat při tom naživu
je téměř nemožné.

Píše se rok 866 a severní
Anglii čekají jatka.
Přestože Vikingy můžeme řadit mezi lehčí
fikci, většina faktů se zakládá na skutečných
událostech. Sám Lasse Holm přiznává, že
ačkoliv jsou některé podrobnosti a postavy

vikinského života i kultury a připomíná,
proč by dějiny vikingů neměly upadnout
v zapomnění. Četbu si tak užijí fanoušci seriálu
Vikingové i příznivci historie.

DOBRO.DRUH

Fobos, 399 Kč

výplodem jeho představivosti, základní
body příběhu rozvíjí na základě různých
historických pramenů a kronik.
Autor si dal záležet, aby text zaujal, fakty
šetří, ale zároveň poskytuje dostatečně bohatý
materiál pro náročnější čtenáře. To ostatně
dokládá i historická poznámka na konci knihy.
Pomsta synů nabízí autentické znázornění
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KNIHKUPCI DOPORUČUJÍ
aneb Jaké knihy nadělit svým blízkým pod stromeček?

DOBRO.DRUH

Ač si to mnozí z nás nechtějí přiznat, konec roku se blíží a s ním i období, které jedni milují a druzí jsou spíše
v rozpacích, co vlastně svým přátelům, rodinným příslušníkům či kolegům koupit za dárky. Ruku na srdce,
každý před tímto rozhodováním jednou v roce stojíme. A protože žijeme ve světě knih, víme také, že právě
kniha je tím nejlepším dárkem. Naši zkušení knihkupci vám poradí, jaké knižní tituly zabalit pod stromeček.
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Tomáš Lesk

Dana Prchalová

Nikola Vacková

Karin Humlová

Knihkupec KNIHY DOBROVSKÝ
OC Letňany – Praha

Knihkupec KNIHY DOBROVSKÝ
VIVO! Hostivař – Praha

Knihkupec KNIHY DOBROVSKÝ
Galerie Šantovka – Olomouc

Knihkupec KNIHY DOBROVSKÝ
Dejvice – Praha

VĚDECKÁ VYSVĚTLENÍ NEJBIZARNĚJŠÍCH ZPŮSOBŮ SMRTI
Kniha, která pro mne
byla milým překvapením. „Vědecká
vysvětlení“ napsali
Cody Cassidy a Paul
Doherty – profesionálové v oblasti přírodních věd, kteří
nesnáší sucharské
Pangea
učebnice. Už to by vás Cena: 299 Kč
mohlo přimět k přečtení knihy. Co teprve fakt, že se pravděpodobně budete za břicho popadat
od začátku až do konce. Dozvíte se totiž
odpovědi i na ty nejbizarnější otázky ze
světa vědy. A přitom se autoři dotýkají
mnohdy složitých témat. Díky modernímu a svěžímu stylu psaní nebudete
chtít knihu odložit, a přitom se dozvíte
tolik zajímavých informací… Doporučuji pro všechny čtenáře, kteří se nebojí
černého humoru a krapet vědy k tomu.

IMPÉRIUM ČASU
Pro ty z vás, kteří četli Nové Pompeje,
je skvělá zpráva, že je na světě už pokračování. Pro ty, kteří naopak netuší,
o čem je řeč, je to skvělá příležitost
dozvědět se o této sérii. V první knize stojí vědci před
náročným úkolem –
zachránit obnovitelné zdroje energie.
Díky převratnému
objevu transportovat hmotu z minulosti je to možné.
Navíc jsou tu Nové
Knihy Omega
Pompeje – replika
Cena: 399 Kč
města z doby tři
minuty před výbuchem sopky Vesuv.
Impérium času čili kniha druhá, se
odehrává 15 let poté. Svět je sužován
studenou válkou, Římané se zmocnili
technologie cestování časem a nikdo
neví, co bude dál… Ideální pro čtenáře, jimž není cizí alternativní realita či
cestování časem. A pokud navíc hltáte
knihy o Římanech, je to jasná volba.

VLCI ZIMY
Pro mě jeden z nejzajímavějších příběhů tohoto roku, který by mohl zaujmout především nadšence do young
adult literatury či
postapokalyptické
tématiky. Zavede
vás do prostředí zasněženého Yukonu,
do doby, kdy svět
zasáhla nukleární
válka a chřipková
epidemie. Ústřední
Fobos
postavou je čtyřiaCena: 399 Kč
dvacetiletá Gwendolynn, jejíž život nabral úplně jiný
směr poté, co vypukly války po celém
světě a rozšířila se smrtící chřipka
v takových měřítkách, že byla nucena
i se svou rodinou kočovat do chladných a nehostinných oblastí. Život jí
od té doby přijde nudný a jednotvárný, plný mrazivých dnů a lovu. Až
jednou narazí na Jaxe, cizince „odnikud“, což odstartujte sled děsivých,
ale i zvláštně milých událostí…

UKRADENÁ ZNÁMKA
Leč je kniha od nizozemského autora, její příběh je velmi úzce spjat
s historií naší země. To je jeden
z mnoha důvodů, proč může být
Ukradená známka
pro naše čtenáře
zajímavá. Ukradená
známka, jak už napovídá název knihy,
je celou podstatou
příběhu. Podařilo
Knihy Omega
se jí najít až po 25
Cena: 399 Kč
letech, v době, kdy
téměř nikdo nevěřil, že by se ještě
mohla objevit. Pravděpodobný pachatel zločinu obvinil Bramova otce
prostřednictvím České televize z pojistného podvodu. Jaká byla ovšem
pravda? Ukradená známka je obdivuhodnou kombinací detektivního pátrání Holanďana, který nikdy v České
republice nebyl a hry o velké peníze,
sběratelskou čest i osobní poslání.

ČARODĚJOVY HODINY
Lewis se ze dne na
den stane sirotkem.
Jedinou jeho rodinou je podivný strýček Jonathan. Velice
brzy Lewis zjistí, že
za strýčkovou podivností stojí magie,
kterou ovládá jak
King Cool
Jonathan, tak soused- Cena: 229 Kč
ka paní Zimmermannová. A také dům, v jehož útrobách
neúprosně tikají skryté hodiny… Čarodějovy hodiny uchvátí všechny malé,
mladé i starší milovníky tajemných pohádkových příběhů. Naprosto ideální
pro všechny fanoušky Sirotčince slečny
Peregrinové a knih podobného žánru.
Pokud vás kniha zaujme, můžete se navíc těšit na stejnojmenný film, který se
v kinech objevil letos v říjnu.

MONA LISA VIRUS
Thriller Mona Lisa Virus vás dle mého nejvíce překvapí množstvím témat, která se v knize objevují. Šokující
únosy královen krásy, které se následně znovu objevují,
avšak znetvořené,
odstřelení radnice
v Lipsku, zničení
malby od da Vinciho
a počítačový vir,
jenž systematicky
Knihy Omega
mění fotografie.
Cena: 399 Kč
Rozhodně toho
není málo, že? Pojítko mezi těmito
událostmi hledá bostonská doktorka
Helen Morgan. Ne nadarmo je kniha
přirovnávána k těm od Dana Browna – pakliže jeho knihy čtete se zapálením, věřte, že u knihy Tibora Rodeho tomu bude zrovna tak.

UMĚLEC NA OSTŘÍ NOŽE
Kdo by neznal legendárního Francise
Begbieho z románu i filmu Trainspotting od Irvina Welshe? Tentokrát se
vrací v románu Umělec na ostří nože,
ve kterém je Jim Francis úspěšným malířem a sochařem a žije v klidu se svou
ženou Melanií a dvěma dcerami v luxusním domě na pláži v Kalifornii. Jimova
minulost je velmi temná. Žil zcela jinak
a jeho žebříček hodnot byl od současnosti velmi odlišný. Když
cestuje přes Atlantik
do rodného Skotska
na pohřeb zavražděného syna, kterého sotva
znal, jeho staří známí
z Edinburghu ho už
Knihy Omega
očekávají s touhou po
Cena: 349 Kč
krvavé pomstě. Když
Melanie v Kalifornii objeví něco hrůzného, což naznačuje manželovu násilnou
minulost, věci se dají rychle do pohybu.

LŽI, DOKUD MŮŽEŠ
Na první pohled by se příběh mohl
zdát jako úplně obyčejný. O úplně
obyčejné ženě z předměstí. Ale nikdy
není nic takové, jak
se zdá. Ani tento
elektrizující thriller není výjimkou.
Clara Solbergová je
totiž poznamenána
tragickou událostí, která se udála
jednoho letního
Knihy Omega
odpoledne. A co
Cena: 399 Kč
víc, zjišťuje, že
o nehodě, jež se jí tak hluboce dotýká, neví vlastně vůbec nic a aby odhalila tajemství a podvody, kterými
je příběh zahalen, musí se vydat na
lov pravdy. Jenže by bylo lepší, kdyby
některá tajemství byla raději pohřbena… Doporučuji ke čtení v sychravých podzimních dnech.

Hry z konceptu Kvído od Albi vznikají ve
spolupráci s dětskými logopedy, psychology
a speciálními pedagogy. Děti si proto při
hraní často vůbec neuvědomí, že se vlastně
učí hospodařit s penězi, procvičují si češtinu
nebo matematiku, trénují paměť, logické
myšlení, sociální interakce a další podstatné
dovednosti.

S Kvídem DĚtem
pomůžete...
...poznat
hodnotu peněz
Snad každý rodič si zažije uplakanou scénu v hračkářství
račkářst
ství
nebo v potravinách. Jak dětem vysvětlit, že jim nemůž
nemůžete
žete
koupit všechno, i když byste třeba chtěli? Odpovědi
vědi n
na
spoustu otázek přináší desková hra obchod. Kromě
omě
ě povědomí o hospodaření s rodinným rozpočtem a trénování
éno
nování
matematiky přinese dětem i spoustu zábavy.

Každý den bychom si měli najít chvilku, abychom si se svými dětmi povídali. Je to důležité nejen pro jejich sociální život, ale může
to velmi usnadnit i ten náš. Povídáním totiž vzniká pouto, které
vydrží i v náročné pubertě. Inspiraci lze čerpat třeba
v Povídačkách na cesty.

...procvičit
školní znalosti
Domácí úkoly se dříve nebo později stanou otravnými, zvlášť
když je kvůli nim potřeba přerušit hraní. Zkuste příště děti plynule přesunout třeba ke hře Íčka nebo Rychlá čísla či slovíčka.
Povinné školní předměty si v nich zábavnou formou natrénují,
a psaní úkolů pak bude mnohem snazší a rychlejší.

DOBRO.DRUH

...vypilovat
komunikační
schopnosti
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SPISOVATELÉ JSOU BORCI

SLAVNÍ AUTOŘI ZBLÍZKA
Robert Bryndza: „Mé první dílo byla
divadelní hra, která měla veliký úspěch.“
Série s šéfinspektorkou Erikou Fosterovou vzešla
z pera britského autora žijícího na Slovensku. Robert Bryndza se o psaní zajímal už ve 13 letech, kdy
mu rodiče koupili psací stroj. Vystudoval herectví

a jelikož se mu nedařilo najít příležitost k uplatnění, rozhodl se napsat divadelní hru. Ta sklidila
velký úspěch, což Bryndzu pobídlo k tomu, aby se
psaní věnoval na plný úvazek.
Záhadný kufr, brutální vraždy a deník zabijáka
Co se skrývá ve zrezivělém kufru, které vyplavila řeka Temže? Erika
Fosterová i její kolegyně Mossová čelily
všelijakým hrůzám,
ale tenhle nález otřese i jimi. Na rozřezané
tělo muže ukrytého
v zavazadle nemůže
být nikdo připraven.
Navíc o dva týdny dříve se objevil podobný
kufr s tělem mladé
Cosmopolis
ženy. Čelí snad Erika
Vychází 8. listopadu
sériovému vrahovi?

A kdo všechno se bude muset zachovat CHLADNOKREVNĚ, aby případ rozlousknul?
Robert Bryndza tentokrát vystavil příběh na dvou
úhlech pohledu, přičemž jeden z nich je velmi autentický – jde o deníček samotného vraha! Dočkáme se také velkolepého návratu komandéra
Marshe. Ten sehraje zásadní roli. Jste zvědaví?
T

Dagmar Topolová

Václav Upír Krejčí: „Jako komik jsem se už
narodil. A možná proto i přežil.“
Václav Upír Krejčí je známý český bavič, herec,
zpěvák, scénárista, ale mimo jiné i spisovatel. Již
nyní je k dostání jeho nejnovější kniha Šťastné
hororové mládí. Nejen o ní se točí náš rozhovor
s „Upírem“.

DOBRO.DRUH
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Jakub Ludvík

Když se člověk, na kterého je upnutá veřejná pozornost, rozhodne napsat knihu o sobě,
svém životě, pustit si tím čtenáře do soukromí, čeho se především obává a co v tu chvíli očekává?
Neobávám se, myslím, ničeho. Spíš mi jde především o to, aby kniha byla pro čtenáře poutavá, aby
ho zaujala. Aby se dobře četla. A aby mladé rodiče

vyprovokovala, že by mohli začít přemýšlet o tom,
jak se starat víc o své děti, pomáhat jim a také je více chválit, pomůže jim to moc.
Vaše kniha je nazvána Šťastné hororové mládí, proč onen přívlastek hororové? Jak velkou
nadsázku můžeme očekávat?
Zcela žádná nadsázka. Určitě má kniha stojí na rozhraní mezi klasickou literaturou a literaturou faktu, ale žádná smyšlená fabulace tam není. A proč
přívlastek hororové… Jednak jsem rád, že mě takový přívlastek napadl, co by za to jiní dali. A pak,
a to je nejpodstatnější, že to spojení přesně vystihuje, co jsem prožil, a to co je v knize zachycené.
A někdy jsou to chvíle hororové.
Když se dívá na sebe Václav Upír Krejčí dnes,
kde spatřuje největší rozdíl v proměně své
osobnosti od dob mládí?
Já tvrdím, že jsem se už jako komik narodil, a díky
tomu možná vše přežil. Ale lidi se nemění, i já jsem
pořád stejný, jen jsem získal zkušenosti a nadhled.
Přikláním se k moudru Bolka Polívky, jemuž tvrdili
po jeho posledním filmu: „No vidíš konečně jsi dozrál…“ a on jim krásně odpověděl: „Já ne, VY“.

Kniha s Vaším jménem nebude na knižních pultech
ležet poprvé, čtenáři již
četli SlabikLhář, na tom
jste spolupracoval s Petrem Urbanem. Co Vás
vedlo k tomu napsat knihu o sobě?
Těch knih je víc, čtrnáct,
i když ne všechny jsou jen
Kontrast
mnou napsané, v mnoha je
Cena:
399 Kč
i víc spoluautorů. Ty mé jsou
humorně laděné, dvě pohádky a citáty mnou sebrané. Tuto poslední jsem napsal sám a snažil se, aby to byla literatura. Kniha
vznikala sedm let, když nepočítám, že všechno, co
je v ní napsané, jsem prožil a nosil dlouho v sobě.
T

Karin Vápeníčková

Pokračování rozhovorů najdete
na našem dobrém blogu
www.knihdobrovsky.cz/blog

Marc Elsberg: „Nechávám
čtenáře udělat si vlastní názor
na hrozící problémy.“
Marc Elsberg je čtenářům známý především díky
bestselleru Blackout, který u nás vyšel v minulém
roce. Letos je zpět s dalším očekávaným titulem
– Zero a opět má čtenářům co nabídnout. Co říká
o svých vlastních knihách?
F

Lucas Ilgner

Ve svých thrillerech se zabýváte především reálnými hrozbami: energetický kolaps, zneužití moderních technologií, sociálních sítí, a do-

konce i genové výbavy. Skutečně se podle vás
řítíme do tak fatální zkázy?
Nepovažuji tyto scénáře vůbec za tak fatální. Pokouším se je vždycky osvětlit ze všech stran.
Blackout nám třeba objasňuje, že díky moderním technologiím a systémům žijeme lépe, než
jakýkoliv císař před sto lety. Musíme se jen snažit o to, aby tyto systémy byly co nejbezpečnější a byly co nejvíce lidem k dispozici. Také sbírání dat a jejich analýza mohou být velmi užitečné,
když jde třeba o znalosti o zdraví. Současně se ale
musí dbát o to, aby naše soukromá sféra zůstala nedotčená. Myslím si, že lidé mají také rádi na
mých knihách to, že se nepokouším je přesvědčit o jednom nebo druhém směru, ale umožním jim, aby si udělali svůj vlastní obrázek.
Snažíte se do příběhů vkládat i nějaké hlubší poselství? Třeba lidem otevírat oči a varovat
je, aby byli na různé technologické katastrofy připraveni?
Jestli vůbec nějaké poselství existuje, potom nejvýš
jedno: Udělej si sám co nejširší představu o světě,
informuj se, diskutuj, drž se faktů, místo fám, lží
a teorií spiknutí, přemýšlej samostatně.

Zero, vaše druhá kniha, vypráví o hrozbách,
kterým nás vystavují moderní technologie
a sociální sítě. Znamená to, že vy sám sociální
sítě nevyužíváte, nevlastníte smartphone
a online komunikaci se snažíte omezit
na minimum?
Bez těchto nástrojů se člověk skutečně nemůže podílet na moderním životě. Používám sociální sítě,
i když převážně z marketingových důvodů, soukromě moc ne – spíš stále méně, což má co dělat s jejich klesající upotřebitelností. Používám smartphone a komunikuji online. Při tom používám několik
bezpečnostních opatření nebo anonymní nástroje
jako TOR.
T

Dagmar Topolová

Knihy Omega
Cena: 399 Kč

Knihy Omega
Cena: 399 Kč

Lasse Holm: „Chtěl jsem převyprávět
dějiny skutečných vikingů.“

F

Franne Voigt

Seriál Vikingové si rychle získal popularitu po
celé Evropě. Co vás vedlo k tomu navázat na
jeho děj svojí knihou Vikingové: Pomsta synů?

Své knihy jsem začal plánovat dřív, než měl seriál
premiéru, a při sledování první série jsem ve skutečnosti přemýšlel o ukončení projektu. Kolik příběhů o vikinzích svět potřebuje? Naštěstí pro mě
je o ně zdánlivě nekonečný zájem a moje knihy
sklidily slušný úspěch. Navíc je tu jeden velký rozdíl: historická přesnost. Ač je ten seriál dramatický
a dobře natočený, je v něm prakticky všechno špatně, od oděvu po zbraně, lodě a chronologii. Chtěl
jsem převyprávět dějiny skutečných vikingů.
V severských zemích jste známý jako autor
historických detektivek. Jak se vám podařilo
propojit tuto vaši specializaci s příběhem synů
Ragnara Lodbroka?
Příběh smrti Ragnara Lodbroka je ve skutečnosti
klasická detektivka. Z dánských ság se dozvíme, že
Lodbrok byl dopaden saským králem Aellou a uvržen do hadí jámy, kde měl zemřít. V Anglii však
nejsou – a nebyli – žádní smrtelně jedovatí hadi.
Jediný jedovatý plaz na celém ostrově je zmije, jejíž jed není dostatečně silný na to, aby usmrtil dospělého muže. Pokud jste však náchylní k anafylaktickým šokům, jediné kousnutí zmije vás může
zabít v řádu několika minut. Lodbrok byl pojmeno-

ván po svých chlupatých
kalhotách, vyrobených
ze syrové kůže. Nosil
kůži, aby se ochránil
před hady? Věděl o jeho osudové slabině ještě
někdo jiný? Pokud ano,
on – nebo ona – byl tím
skutečným vrahem.

Fobos
Cena: 399 Kč

Do jaké míry kniha Vikingové: Pomsta synů
vychází z historických událostí a do jaké míry
je to fikce?
Ve svých knihách se snažím být co historicky
nejpřesnější, a shromažďování informací mi
často zabere tolik času jako psaní jako takové.
Nicméně severské ságy nejsou tak úplně historické
knihy jako spíš folklor, po staletí zas a znovu
převyprávěné, než byly zaneseny na papír. Jak
už to u fikce bývá, často lze jen těžko říct, zda se
události ság odehrály tak, jak jsou popsány, jestli
ústní interpretací změnily podobu, anebo jestli se
vskutku vůbec odehrály.
T

Martin Noska
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Lasse Holm je severským autorem, který se zabývá
především historickým žánrem. U nás jeho jméno
vstoupilo do povědomí čtenářů očekávanou
novinkou Vikingové: Pomsta synů. Co ho vedlo
k napsání knihy? A co si myslí o populárním
seriálu Vikingové?
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NOVINKY
NA KNIŽNÍCH PULTECH
Blíží se konec roku. A s ním
i období, kdy naše prodejny
doslova praskají ve švech knižními novinkami. Rozhodně by
se nám sem všechny nevešly,
proto jsme pro vás vybrali ty
nejzajímavější. Pojďte se s námi
podívat, co přinesl do knižního
světa podzim.

NEJLEPŠÍ VÍKEND
Patrik Hartl
Na Silvestra si Andrea, Jirka, Dáša, Bert, Markéta
a Pavel dají zásadní novoroční předsevzetí. Žádný
z nich ale nikomu neřekne, jaké je to jeho. Všichni touží
změnit svůj život a doufají, že se jim to během nového
roku podaří. Mají k dispozici padesát dva víkendů,
deset státních svátků a čtyři týdny dovolené. To je
dohromady tisíc sedm set šedesát hodin volna, během
kterých se dá změnit téměř cokoli…
Bourdon, cena: 396 Kč

KROKY V DEŠTI
Katarína Gillerová
Láska v nelehké době socialismu, utajený sňatek, manželova zrada.
Středoškolačka Jolana se s tím vším musí smířit ještě před maturitou. O více než třicet let později čelí její dcera Diana následkům špatného rozhodnutí, které tragicky změní život její rodiny.
Diana se postupně vyrovnává s novou situací, hledá východisko
a nechtěně přitom objeví tajemství z minulosti svých blízkých…
Motto, cena: 299 Kč

DOPIS
Kathryn Hughesová
Příběh, který nám připomíná, že i v naší nejtemnější hodině stále
hoří plamínky naděje. Tina Craigová touží uniknout od svého
násilnického manžela. Snaží se našetřit co nejvíce peněz, aby měla
prostředky na útěk, a dobrovolně pracuje v charitativní organizaci,
aby doma trávila co nejméně času. Když kontroluje kapsy starého
obleku, který někdo charitě věnoval, objeví starý dopis. Otevře
ho a čte – což se ukáže jako rozhodnutí, které změní směr jejího
života navždy…

Styl je vaše DNA. Nenechte si ho vzít. Jak nepodlehnout trendům?
Jak lichotit vlastní postavě? Jak najít šaty, za kterými se každý muž
otočí? Móda je komunikační prostředek. Oblečení o nás říká víc,
než si myslíme. A než jsme ochotné si přiznat. Jistě neplatí, že šaty
dělají člověka. Nicméně první dojem na vaše okolí skutečně utváří.
A první dojem je skoro stejně důležitý jako první láska.
Motto, cena: 399 Kč

Baronet, cena: 329 Kč

SÍLA STYLU
Barbara Nesvadbová

DOBRO.DRUH

Mandy Baggot
Představte si dokonalý vánoční polibek…
Jeho silné paže ji objímají kolem pasu, ona
bere jeho tvář do svých dlaní, na milence se
pomalu začíná snášet sníh… Isla Wintersová přesně na takové věci vůbec nemá
čas! Zatímco její sestra se nemůže nabažit –
stále víc a víc – pohledu na zamilované
páry v ulicích Londýna, Isla má plné ruce
práce, aby zabránila uklouznutí Hannina
invalidního vozíku na ledu a aby nepřišla
pozdě do své vysněné práce ve stavební
firmě Breekers London. Všechno se však
změní příjezdem Chase Bryana z newyorské kanceláře. Už se těší, jak se seznámí
s Isliným milovaným Notting Hillem, ale
jak za nocí přituhuje, nebude Islu stát příliš
velkou cenu, aby se zahřála?

Cosmopolis, cena: 349 Kč

18

VÁNOČNÍ POLIBEK
V NOTTING HILLU

ŽÍT S RADOSTÍ
Marie Kondo
Proslulá japonská autorka, která svým Zázračným
úklidem strhla bezpočet lidi k tomu, aby si uspořádali
veškerý majetek, napsala pokračování své slavné knížky.
Nejenže rozšířila rady o ještě konkrétnější návody,
jak se vypořádat s jednotlivými kategoriemi toho, co
vlastníme, ale navíc zdůrazňuje zásadní kritéria, díky
nimž se dokážeme snadno rozhodnout, co si přejeme
ponechat pro šťastný život. Knihu doprovázejí inspirativní obrázky, jak máme věci skládat a uchovávat.
Pragma, cena: 279 Kč

VÁNOČNÍ POHLEDNICE
Dilly Court

SAMA SEBOU
Jojo Moyesová
Louisa Clarková z bestellerů Než jsem tě poznala a Život
po tobě se vrací v novém románu Jojo Moyesové!
A hodně toho ví… Tak například ví, jak daleko je z jejího
nového domova v New Yorku do Londýna, kde žije její
přítel Sam. Ví také, že její nový zaměstnavatel je dobrý
člověk a že před ním jeho manželka skrývá tajemství. Co
ovšem Louisa ještě netuší, je to, že nová práce v novém
městě jí rozhodně nezaručí idylický život, ve který tolik
doufala, a že její vztah se Samem bude z obou stran
podroben zkoušce ohněm. A neví také, že lidé, s nimiž
se ve své nové životní etapě setká, ji možná postrčí dost
nečekaným směrem…
Ikar, cena: 379 Kč

Po otcově smrti zůstanou Alice a její těžce
nemocné matce jenom dluhy. Obě truchlící ženy
jsou odkázané jen na neochotnou podporu
nepřející tety Jane. Ta se však snaží nepohodlného
břemene co nejrychleji zbavit a pokouší se Alice
provdat za svého mnohem staršího příbuzného.
Teta ji navíc nechá zaměstnat u svých zámožných známých jako učitelku a vychovatelku,
aby si Alice vydělala na byt a stravu. Malá Flora
je však rozmazlená a nezvladatelná a Aliciným
jediným spojencem je pohledný strýc Rory, který
se posléze rozhodne uplatnit Alicino výtvarné
nadání ve své polygrafické dílně. Ne každý jí
však úspěch přeje, a když se ji její nepřátelé snaží
zdiskreditovat, Alice nezbývá než věřit, že ji před
nadcházející nepřízní osudu zachrání právě ona
vlídná, sváteční nálada Vánoc…
Baronet, cena: 329 Kč

ZA SNY
Karin Krajčo Babinská
Toto je příběh Maxe a Marly. Muže, kterého vlastní
způsob života dohnal na samé dno, a ženy překypující
sice energií a radostí ze života, ale ukrývající osudové
tajemství. Jejich náhodné setkání jim zcela změní životy.
Vydávají se na společnou cestu bez cíle, aby nalezli ten
nejcennější poklad. Příběh emotivně vypráví o lásce
a znovuzrození. O naději, že jsme schopni dojít ke
štěstí, jakkoli složité se to může zdát. O cestě za sny.
CPress, cena: 299 Kč

Anne Jacobsová
Augsburg 1920. Panský dům hledí optimisticky vstříc
budoucnosti. Paul Melzer se po návratu z ruského
zajetí ujal vedení továrny a dopomohl rodinné firmě
získat zpět starou slávu. Jeho sestra Elisabeth se se
svou novou láskou nastěhuje zpátky do rodného domu.
Paulova žena Marie si splní svůj dávný sen: otevře si
módní ateliér. Její modely slaví úspěchy, ale stále častěji
dochází ke sporům s Paulem. Marie nakonec jednoho
dne sebere děti a z panského domu se odstěhuje a kola
osudu nabírají rychlost… Závěrečný díl trilogie.
Knižní klub, cena: 399 Kč

Hana Hindráková
Skutečný příběh plný bolesti, strachu, vzdoru
a odhodlání.
Njoro musel opustit v sedmi letech matku, která
byla závislá na alkoholu a mlátila ho. Začal žebráním, ale brzy mu nezbylo než krást. Život v gangu
provázelo znásilňování i lynčování. Zákon ulice
ho natolik poznamenal, že se možná nedokáže
dostat z úplného dna, ani když mu někdo podá
pomocnou ruku.
Alpress, vychází 19. listopadu
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PANSKÝ DŮM 3: PANSKÝ DŮM
A JEHO DĚDICTVÍ

NEZLOMNÝ
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MOTÝLÍ KŘIK
Jan Tománek
Nehoda uprostřed nočního města, nebo důmyslná vražda? Televizní
reportér Pavel Černý se dostane do víru událostí vedoucích až do
nejvyšších pater světové politiky a utajených mocenských skupin.
Thriller ze současné Prahy vede až na konferenci Bilderberg, kde se
za zavřenými dveřmi jedná o budoucnosti světa. Zdánlivě šílené konspirace, které jsou ale realitě blíže, než si myslíte – pravda je šokující
a je jen na vás, jestli ji dokážete přijmout…
XYZ, cena: 299 Kč

KOMTUROVA SMRT
Haruki Murakami
Možná, že jednou budu s to zachytit podobu
nicoty… Bezejmenným vypravěčem románu je
výjimečný portrétista, který dokáže vystihnout tvář
člověka tak, aby se líbil sám sobě. Všechno funguje
téměř dokonale, dokud ho nenavštíví muž bez
tváře s žádostí o portrét. A dokud ho neopustí jeho
žena. Vnitřní rovnováhu nalezne v horské samotě,
odhodlaný s tvorbou podobizen navždy skoncovat. Nečekaně však přichází další nabídka – taková,
která se opravdu nedá odmítnout. Následuje vír
událostí, které s ním cloumají ze strany na stranu:
Jaké tajemství skrývá obraz Komturova smrt? Kdo
přesně je tajemný pán „z domu odnaproti“ a jaká
je jeho minulost? Proč si za horentní sumu objednal svou podobiznu? A jak je možné, že právě jeho
portrét prolomí vypravěčovu tvůrčí krizi a probudí
v něm uměleckého ducha? Haruki Murakami ve
své fenomenální románové partii opět úspěšně
buduje stále spletitější síť otázek, nejistot a pochybností. Nad tím vším ovšem kraluje otázka, která
se v díle opakovaně vrací: Co je špatného na tom,
když umělec ztvárňuje jen to lepší z nás?

KŘÍĎÁK
C. J. Tudor
Začalo to na pouti roku 1986, kdy se stala ta nehoda. Toho dne
potkal dvanáctiletý Eddie pana Hallorana – pana Křídu. Ten přivedl Eddieho na myšlenku nevinné hry pro něj a partu jeho přátel: za pomoci křídových kreseb si mohli nechávat vzkazy. Byla
to docela zábava – dokud je křídoví panáčci nedovedli k tělu.
Mrtvému dívčímu tělu, rozřezanému na kousky. Tahle událost se
jim nesmazatelně vryla do nočních můr. A třicet let poté najdou
v dopisních schránkách záhadnou obálku – s panáčkem a kusem
křídy. Strašáci z dětských let totiž možná stále dokážou zabíjet.
Kalibr, cena: 399 Kč

TATÉRKA
Alison Belshamová
Když během tetovacího veletrhu v anglickém Brightonu objeví
místní tatérka Marni Mullinsová podivně znetvořenou mrtvolu,
ochromí celé město strach. Podle všeho tu řádí sériový vrah,
který zaživa vyřezává umělecká díla z těl svých obětí. Marni
skrývá tajemství a má pádné důvody, proč nedůvěřovat policii.
Jak se proto rozhodne, když ji navštíví mladý, čerstvě povýšený
inspektor? Pomůže mu vyšetřit jeho první vraždu, nebo se po
stopách vraždící zrůdy vydá sama?

Odeon, cena: 499 Kč

Plus, cena: 369 Kč

DŮM STÍNŮ
Pamela Hartshorne

NENÍ ÚNIKU
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Taylor Adams
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Studentka Darby Thorneová cestuje za svou
nemocnou matkou. Kvůli sněhové bouři uvízne
na dálnici uprostřed ničeho a je nucena strávit
noc na odpočívadle se čtyřmi úplně cizími lidmi.
Při hledání mobilního signálu si všimne ruky
malé holčičky, která je zamčená v jednom ze
zaparkovaných vozů. Bez spojení a bez jakékoli možnosti se odtamtud dostat musí Darby
přijít na to, kdo z jejích neznámých společníků je
dívčiným únoscem…
Knižní klub, cena: 349 Kč

Když se Kate Vavasourová probudí v nemocnici, nepamatuje
si rodinu shromážděnou kolem svého lůžka ani svůj život před
nehodou. Lékaři jí diagnostikují posttraumatickou amnézii
s tím, že by se vzpomínky měly začít postupně vracet. Což se
sice stane… ale ty vzpomínky nejsou její. Patří Isabel Vavasourové, která žila ve šlechtickém sídle Askerby Hall a zemřela
před čtyřmi sty lety. Po návratu do Askerby Hall se Kate ocitne
v domě plném stínů a podezírání. Protože nepoznává svoji
rodinu, přátele, a dokonce ani malého syna, zoufale se snaží
poskládat dohromady události, které vedly k jejímu děsivému
pádu z věže. Zdá se, že život v Hallu není tak dokonalý, jak
Vavasourovi na veřejnosti předstírají. Ale dřív než Kate odhalí
současná tajemství, musí zjistit pravdu o minulosti… Byla Isabel
skutečně šílená, nebo udělala chybu, když důvěřovala člověku,
o kterém si myslela, že ji nikdy nezradí?
Baronet, cena: 329 Kč

NOVINKY
Z NAKLADATELSTVÍ
Krvavá zima

Černá kniha CIA

Hildur Knútsdóttir

Yvonnick Denoël
Toto je pravda o organizaci, kterou ve špionážních románech líčí jako super špiona svobodného světa. CIA se po letech rozhodla otevřít
svoji Pandořinu skříňku. Výběr 50000 dokumentů z archivů CIA zveřejněných v roce 2007
ukázal, že tato zpravodajská služba, legendárně popisovaná jako vševědoucí a všemohoucí,
až taková není. Autor hledá odpověď na otázku: Udělala CIA zpřístupněním svých archivů
tlustou čáru za minulostí? Nebo to byl jen
ďábelský trik, jak odvrátit kritiku jejích
současných aktivit?

349 Kč

Vítěz Icelandic
Literary
Prize 2017

Mengeleho Zoo

Ve škole začínají podzimní prázdniny a patnáctiletá Bergljót už se nemůže dočkat volna
stráveného s nejlepšími kamarádkami. Čáru
přes rozpočet jí ale udělají děsivé události,
které navždy změní životy obyvatel Islandu – zemi napadnou podivné bytosti z neznámých končin a všude, kam zavítají, po
sobě nechávají kaluže krve. Zbývají poslední skupinky přeživších, roztroušené všude
možně po ostrově. Bergljót a její tatínek nacházejí útočiště na Vestmanských ostrovech
na jihu Islandu, Bergljótina maminka a mladší bratr Bragi zmizeli beze stopy. Bude rodina ještě někdy pohromadě? A podaří se někomu zastavit krvelačná monstra?

399 Kč

Gert Nygårdshaug

Ekothriller

Kniha, která vyšla příliš brzy – ještě dřív, než ve světě nastal fenomén severského thrilleru
a krimi. Stala se nejprodávanější norskou knihou a od roku 1989 v Norsku vyšla již asi dvacetkrát. Nyní si razí cestu do světa a připravuje se TV seriál. Malý Mino žije se svou rodinou
v deštném pralese. Jeho otec jim zajišťuje obživu lovem vzácných a krásných motýlů. Jenže kapitalistický svět se hrozivě blíží, dochází ke kácení lesů a likvidaci původního obyvatelstva. Jednoho dne teror zasáhne i Minovu vesnici a Mino zůstane sám. Cítí silnou nenávist a touhu po
pomstě, které jej neopustí, ani když jej cesty zavedou do dalších zemí. Zanedlouho se teror obrací proti bezohledným spekulantům devastujícím životní prostředí.

369 Kč

Leonardo da Vinci
Skutečný obraz největšího génia všech dob poskládaný
z jeho tisícistránkových deníkových záznamů.
Zůstává nejkreativnějším géniem našich dějin. Jaká tajemství nám může odhalit? Autor
životopisných bestsellerů Steva Jobse nebo Alberta Einsteina, ověnčených knižními cenami, oživuje v této nové biografii postavu největšího génia všech dob – Leonarda da Vinci.
Walteru Isaacsonovi se staly pro tuto knihu podkladem Leonardovy tisícistránkové ohromující deníkové záznamy a nejnovější poznatky o jeho životě a díle. Z nich splétá příběh,
v němž propojuje uměleckou a vědeckou tvorbu tohoto slavného renesančního muže.

499 Kč
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Walter Isaacson
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AŽ TADY NEBUDU
Linda Greenová
Když si jednoho dne Jess Mountová prohlíží Facebook, zjišťuje,
že se čas na jejím účtu přehoupl dopředu. Přímo do dne,
kdy zemřela. Zdánlivě klasický psychologický román skrývá
důležité poselství.
Bookmedia, cena: 349 Kč

CHLADNOKREVNĚ
Robert Bryndza

LETECKÉ KATASTROFY
A JEJICH VYŠETŘOVÁNÍ
Lukáš Musil
Kniha je již druhým literárním počinem leteckého publicisty
Lukáše Musila. Tentokrát se zaměřil na havárie. Vydejme se
tedy po stopách vyšetřovatelů, kteří se snaží příčiny leteckých
nehod objasnit.
Regia, cena: 399 Kč

PILÍŘE ZEMĚ 3: OHNIVÝ SLOUP
Ken Follett
Po Pilířích země a Na věky věků, celosvětově oblíbených
historických ságách od bestselleristy Kena Folletta, přichází
Ohnivý sloup, třetí rozvětvený příběh zasazený do anglického
městečka Kingsbridge, příběh mocných panovníků i jejich
nepostradatelných pomocníků, příběh plný intrik, vražd
a zrady, ale také lásky, přátelství a naděje. Píše se rok 1558
a Evropu sužují náboženské konflikty. Osmnáctiletý Ned
Willard ale v tuto chvíli netouží po ničem jiném než oženit se
s Margery Fitzgeraldovou. Jejich vztahu však není přáno, a tak
Ned odchází pracovat pro princeznu Alžbětu. Ve chvíli, kdy
se Alžběta stane královnou, obrátí se proti Anglii celá Evropa.
Chráněná oddanou skupinou nápaditých špehů a odvážných
tajných agentů lpí na svém trůnu i zásadách. Skutečný boj
totiž staví ty, kdo věří v toleranci a kompromis, proti tyranům,
kteří všem ostatním vnucují své názory – ať to stojí cokoli…

Na některé situace nemůže být připravena ani
Erika Fosterová…
Chladné londýnské ráno. Velký kufr, který
vyplavila Temže. Detektiv šéfinspektor Erika
Fosterová a její kolegyně Mossová už tuší, že je
uvnitř nečeká příjemné překvapení… Ale na to,
co doopravdy najdou uvnitř, když se jim zrezivělý kufr podaří na několikátý pokus otevřít,
nemůže být nikdo nikdy připraven… Byť to není
poprvé, co detektiv šéfinspektor Erika Fosterová čelí brutální vraždě, kufr s rozřezaným
tělem mladého muže vyplavený na břeh Temže
ji šokuje. O dva týdny dříve bylo navíc nalezeno
v podobném kufru tělo mladé ženy. Je to jen
náhoda, nebo se Erika a její tým budou muset
znovu postavit sériovému vrahovi? A co další
případy, které se sice staly v jiném okresu a za
jiných okolností? Mohou se i u nich najít nějaké
styčné body s případem těl v kufrech?
Cosmopolis, cena: 399 Kč
vychází 8. listopadu

Kalibr, cena: 499 Kč

PROTI PROUDU ŘEKY

DOBRO.DRUH

Miloslava Šachová
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Purkrabí tajemného Karlova hrádku marně vyhlíží císaře
Karla IV. Čas neúprosně běží a hrad zasáhne série podivných
úmrtí. Obětí stále přibývá a tragédie se nevyhne ani rodině purkrabího. Má vše na svědomí záhadný muž v černém, kterého se
obyvatelé hradu i podhradí bojí a o němž nikdo netuší, odkud
se vzal? A proč chce vidět všechny mrtvé a umírající výměnou
za uzdravení nemocných? Je snad on samotná smrt? Historický
román, v němž se prolíná skutečnost s fikcí.
Motto, cena: 269 Kč

SAUDADE: NA KOLE
A V KAJAKU KOLEM SVĚTA
Matěj Balga
Ztroskotal na opuštěném ostrově v Karibiku,
pracoval v čínském baru, stal se bezdomovcem
v San Francisku, vyzval neprostupnou džungli
Darién a projel pod polární září Aljašky. Přitom
na začátku bylo zlomené srdce, vážná nemoc
a obyčejné kolo z bazaru. Mladý cestovatel se
vydal hledat ztracenou lásku a léčit své rány
tam, kde ožívají romány Jacka Kerouaca. Tříletá
cesta mu ale přinesla víc, než čekal. Vydal se
nejen kolem světa, ale především do nitra duše.
CPress, cena: 349 Kč

ZLODĚJ PSŮ
Josef Habas Urban
Nová kniha Josefa Habase Urbana, autora Habermannova
mlýna a dalších bestsellerů. Deset dobrodružných povídek
o síle vztahu psa a člověka ilustroval Marko Čermák, legendární
malíř Rychlých šípů.
The Dog Trail Publisher, cena: 296 Kč

MLÝN
Michal Vaněček
Dva bratři. Jeden mlýn. A jeden slib… Strhující
příběh dvou bratrů, kteří dali slib umírajícímu
otci, že uchrání jejich mlýn a majetek proti všem.
Lze takový slib dodržet za všech okolností? Může
oddanost takovému závazku odolat i mašinériím
totalitních režimů? Zcela ojedinělé zpracování
neobyčejně silného životního příběhu rodiny
z jižních Čech zahrnuje časové období přes sto let.
Nelehké životní osudy jednotlivých postav dokreslují autentické zprávy z Rudého práva, při kterých
vás možná i zamrazí. Mlýn je symbolem děsivého
soukolí, kterým musela řada našich předků projít.
Je symbolem víry v právo na svobodu, v právo
rozhodovat sám o svém osudu a být připraven vzít
na sebe zodpovědnost. Dva bratři svůj slib splnili.
Uchránili svůj majetek proti nacistům, komunistům
i podnikatelům. Ale za jakou cenu…

MĚSTO ZTRACENÝCH
Kelley Armstrong
Casey Duncanová vyšetřuje vraždy, sama však bojuje s
temnou minulostí. Aby před manželem ukryla svou přítelkyni,
uprchnou do Rocktonu. Jenže město uprostřed kanadské
divočiny je útočištěm i pro další ztracené existence. Místní
šerif není z dalších uprchlic nadšený, ale potřebuje od Casey
pomoc s vyšetřováním sériových vražd. Casey poznává místní
obyvatele a zjišťuje, že ne všichni sem utekli před nebezpečím. Naopak. Sami představují větší hrozbu...
Vyšehrad, cena: 349 Kč

MÁME TO RÁDI ZDRAVĚ
Tomáš Kosačík a Lucie Kosačíková
Uvnitř nové knihy Břicháče Toma najdete další spoustu
originálních receptů. Na jednoduchých, zdravých, a přesto
výborných jídlech si pochutná celá rodina. A hlavně tento
styl vaření vás bude bavit!

Cosmopolis, cena: 399 Kč

Břicháč Tom, cena: 349 Kč

CESTY SE ROZCHÁZEJÍ
Veronica Rothová

Kiersten Whiteová
Nikdo nečeká, že princezna bude drsná a samostatná. Jenže Lada přesně taková je. Od doby, co
byla se svým bratrem vyhoštěna ze země a jejich
otec zmizel, ví, že jediným klíčem k přežití je bezohlednost. Uvědomuje si, že je jen pěšákem v cizí
hře, a nehodlá se s tím smířit. Proto tajně trénuje,
aby se mohla vypravit do své domoviny, kde chce
uplatnit své právo prvorozené a stát se vladařkou.
Jenže když potká sultánova syna Mehmeda, vše
se zkomplikuje.
COOBOO, cena: 299 Kč

COOBOO, cena: 369 Kč

VLCI ZIMY
Tyrell Johnson
Čtyřiadvacetiletá Lynn McBrideová si poté, co svět zasáhla
nukleární válka a smrtící chřipková epidemie, prochází
drsnou školou života. V nemilosrdném prostředí zasněženého
kanadského Yukonu je pronásledovaná mučivými
vzpomínkami na předchozí život. Spolu se svou rodinou je
den co den nucena bojovat o přežití. Učí se stopovat, lovit
a klást pasti.
Fobos, cena: 399 Kč
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TEMNOTA

Životy Cyry a Akose ovládají jejich osudy, které věštba
pronesla už při jejich narození. A zdá se, že osud se nedá
změnit, ať se snaží sebevíc. Akos je zamilovaný do Cyry,
i když dávné proroctví určilo, že zemře ve službách její
rodiny. Nebezpečí se ještě více vystupňuje, když se mezi
jejich národy rozpoutá válka, kterou se oba snaží zastavit.
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ROKOVY VÝLETY DO HISTORIE
Ladislav Špaček
Hrdina knihy o etiketě pro školáky, chlapec Roko, podniká kouzelné
výlety do různých historických epoch, kde se seznamuje s nejslavnějšími panovníky. V ceně knihy získáváte audioknihu ke stažení.
Ladislav Špaček, cena: 399 Kč

SOFIE PRVNÍ: NEJKRÁSNĚJŠÍ KOLEKCE
PŘÍBĚHŮ
Sofie je obyčejná malá holčička. Když si její maminka vezme za muže
krále kouzelné země Nádhernie, ze Sofie se náhle stane princezna.
Dokáže být součástí královské rodiny? Dobrodružství může začít!

Lenka jede na prázdniny do Krkonoš, což se zdá jako otrava, ale bude
tam spousta zvířat, na kterých může vyzkoušet účinky své flétny! Třetí díl
příhod Lenky Patrmanové, která si píše legrační deník.
Bookmedia, cena: 249 Kč

COOBOO, cena: 349 Kč

LENČINY KATASTROFY: ZAKLÍNÁNÍ HADŮ
Alice Pantermüllerová

DOBRO.DRUH

Marie Lu
Herní fenomén Warcross je pro některé
únikem z reality, jiní si díky němu přijdou na slušné peníze. Hackerka Emika
je na mizině. Aby si přivydělala, zariskuje a nabourá se do mezinárodního
turnaje ve Warcrossu. Jenže omylem
se ocitne ve středu dění a přes noc se
stane celebritou. Dokonce dostane od
tajemného tvůrce Warcrossu nabídku,
která se neodmítá. A tak Emika zamíří
do Tokia, kde odhalí spiknutí, které by
mohlo mít nedozírné následky.

Egmont, cena: 349 Kč
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Nejkrásnější dárky
pro celou rodinu

Dumáte každoročně nad tím, jaký vánoční dárek by udělal
vašim blízkým největší radost? Nechte se inspirovat originálními dárky od Familium a Babičkářství.

Strom života naší rodiny
Dárková knížka pro zaznamenání rodokmenu a rodinné historie

Cena: 590 Kč

Unikátní kniha pro zachycení historie celé rodiny včetně velkého, přehledně vyobrazeného rodokmenu. Kniha je velmi chytře propracovaná, takže do ní můžete pohodlně zanést své předky až do páté generace, ale zároveň i všechny své
potomky. Ke každému členovi rodiny můžete přidat zajímavé informace o něm a jeho životě včetně fotografie. Zároveň
máte možnost některé své příbuzné požádat, aby vám do knihy napsali vzkaz jako do památníku – pro vás a pro vaše děti. V knížce se lze výborně orientovat, takže připomíná velký rodinný atlas. Pěkné ilustrace dodávají knížce tu pravou atmosféru rodinné pospolitosti a úcty k našim kořenům. Strom života naší rodiny je krásný dárek k Vánocům, svatbě, narozeninám a dalším významným příležitostem.

Velký rodinný kalendář 2019

Cena: 249 Kč

Plánujte a hrajte si – zábavný a praktický dárek pro děti a celou rodinu
Velký rodinný kalendář umožňuje přehledně plánovat aktivity až pěti členům rodiny. Jako odměna je pro všechny na
každý měsíc připraven pěkný obrázek s hrou. Dole na stránce najdete otázku a můžete hrát celá rodina dohromady,
nebo každý zvlášť. Hledejte ztracená koťata, houby v lese, spojte hvězdy na vánoční obloze, poznejte písničku nebo
pohádkovou postavu… Na konci kalendáře najdete správné odpovědi. Obrázky ručně namalovala ilustrátorka Markéta Stará. Kalendář má větší formát pro lepší přehlednost a snazší vpisování.

Nejkrásnější dárky pro babičku a dědečka
Nejmilejší kalendář 2019
Nechte své děti přidat do kalendáře vlastní obrázky

Nejmilejší kalendář je týdenní stolní kalendář, který je speciálně uzpůsoben, aby do něj mohly děti vytvořit
12 obrázků – jeden na každý měsíc. Ti, kteří kalendář dostanou, uvidí celý měsíc obrázek před sebou jako nejcennější dárek od svých dětí nebo vnoučat. Každý týden navíc obsahuje pranostiku nebo zajímavost, která se
k týdnu váže. Zároveň jsou zde malé tipy, jak si týden zpestřit. Obrázky mohou děti do kalendáře tvořit pomocí pastelek, vodovek, fixek, ale také mohou do kalendáře cokoli vlepovat – listy ze stromů, koláž z fotografií…
Zkrátka bude to pro děti příjemná zábava. Součástí kalendáře je i arch se samolepkami, které mohou děti při
své tvorbě využít. Samolepky lze vlepovat i k jednotlivým dnům – například v den, kdy má
babička narozeniny. Oproti loňskému roku je možné kalendář věnovat nejen prarodičům, ale jiným příbuzným, případně si ho může rodina nechat.

Velká kniha vánočních detektivek a záhad
Soubor nejlepších vánočních detektivek, jaké kdy byly sepsány

Cena: 590 Kč

Velká kniha vánočních detektivek a záhad je originálním dárkem pro všechny fanoušky kvalitních detektivních příběhů. Knížka obsahuje 25 pečlivě vybraných povídek od nejlepších světových mistrů detektivního žánru, jako je Agatha
Christie, sir Arthur Conan Doyle, Ed McBain, Isaac Asimov, Robert Louis Stevenson a řady dalších autorů. Všechny
příběhy spojuje magická vánoční atmosféra. Při čtení knížky tak zažijete kouzlo Vánoc s nádechem zločinu na různých místech a v rozličných dobách. Knížka navíc obsahuje originální tematické ilustrace. Vánoce a zločin, kouzelná
atmosféra a napětí. Velká kniha vánočních detektivek a záhad představuje soubor těch nejlepších vánočních
detektivek, jaké kdy byly sepsány.

DOBRO.DRUH

Cena: 249 Kč

Originální dárek nejen
pro babičku a dědu
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LITERATURA (NEJEN) PRO MALÉ ČTENÁŘE

DĚTSKÁ LITERATURA
Vánoce se blíží a s nimi přichází chvíle, kdy můžete na dětské tváři vykouzlit úsměv.
Právě dětská radost je nejvíce bezprostřední a nejupřímnější na světě! A čím budoucí
knihomoly potěšit? Máme pro vás několik tipů na krásně barevné publikace, které děti
nejen pobaví, ale zároveň i vzdělají.

T

Dagmar Topolová

Hravá anatomie
Dokonalé umění a cesta za poznáním v jednom.
Objevte neuvěřitelná tajemství lidského těla,
která vám svými kaleidoskopickými ilustracemi
zprostředkuje duo milánských designérů Carnovsky. Prohlédněte si pomocí magické rentgenové
čočky lidské tělo od hlavy až k patě. Zjistíte, jak
srdce pumpuje krev do celého těla, dozvíte se, co
se děje, když dýcháte, seznámíte se s jednotlivými kostmi a prozkoumáte úžasný mozek.
Cena: 399 Kč

Největší kouzelník
na světě

Cena: 499 Kč

Jóga na dobrou noc

Máte dítě, které chvíli neposedí, rádo zkouší nové věci, či ho fascinuje magický svět
kouzelníků? Pokud jste alespoň jednou řekli
„ano“, Největší kouzelník na světě je kniha
jako stvořená pro vaši ratolest! V této hravé
publikaci se totiž připojíte k Elliotovi, malému chlapci, kterého fascinují kouzla a triky.
Naučíte se například, jak nechat něco zmizet,
číst myšlenky nebo provádět bláznivé triky
s kartami. Kniha je plná krásných ilustrací
a jistě vás překvapí svou nápaditostí.

Je čas jít spát, ale vaše ratolest přesto odmítá
jít do postýlky? Pak pro vás bude tahle kniha
skvělým pomocníkem! Je určena všem malým dětem, jež překypují energií ještě v době,
kdy už je čas jít spát. Vznikla ve spolupráci
s Italskou asociací dětské jógy a nabízí rituál, který děti jemně uvede do stavu relaxace a klidu, jenž je pro usínání velmi důležitý.
V krátkém příběhu se představí šestnáct jednoduchých pozic vysvětlených a rozkreslených krok za krokem.

Cena: 249 Kč

Jóga pro hezký den
DOBRO.DRUH
DOBRO.DRUH

Sled pozic Jógy pro hezký den je zaměřen na všechny děti, jež od probuzení překypují energií.
Tato kniha, napsaná ve spolupráci s Italskou asociací dětské jógy, nabízí rituál, který dětem pomůže se pořádně probudit a připravit se na nadcházející den. Naplní je energií a pozitivitou,
spolu s úžasným pocitem klidu a sebedůvěry. V krátkém příběhu se představí šestnáct jednoduchých pozic, vysvětlených krok za krokem.
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Cena: 249 Kč

Atlas měst

Cena: 399 Kč

Krásně ilustrovaná kniha plná zajímavých informací
o těch nejslavnějších kulturních památkách a muzeích.
Zapomeňte na nudné bichle a pojďte se bavit! Věděli
jste třeba, že v New Yorku je možné nalodit se na opravdovou letadlovou loď nebo řešit případ jako skutečný
soukromý detektiv v londýnském Muzeu Sherlocka Holmese? Nechybí ani zvláštní a neobvyklá fakta o různých
navštívených místech nebo doporučení na ty nejzábavnější aktivity, které si prostě nesmíte nechat ujít!

Cena: 399 Kč

TRADIČNÍ ČESKÝ ROK
Vychutnejte si krásy ročních
období a tradic, které se s nimi pojí
prostřednictvím ilustrací Josefa Lady.

Vesmírní průzkumníci
Vydejte se až do dalekého vesmíru a odhalte jeho záhady! Průvodcem vám bude tato
krásně ilustrovaná kniha. Na jejích stránkách nenajdete dlouhý a složitý popis plný
odborných slovíček, ale každá informace,
každý vědecký údaj, je lehce pochopitelný
a srozumitelný. I když jsou zde vysvětlovány
nejzapeklitější záhady vesmíru, text je jasný
a stručný a je doplněný schématy a barevnými ilustracemi. Tvůrci použili informační
grafiku, která spojuje kresbu a slovo, což celou publikaci dělá ještě unikátnější.

Atlas jídla
Nepostradatelná kniha pro všechny velké i malé jedlíky!
Na svět se můžeme dívat z mnoha různých úhlů pohledu, ale tou jednoznačně nejzajímavější optikou je jídlo.
Vždyť se přeci říká „jste to, co jíte“, a tak se není čemu
divit, že určitá jídla odráží kulturu, zvyky a vztahy k přírodě těch, kteří je stvořili. S touto knihou se vydáte na
cestu za tajemstvími tradičních jídel nejrůznějších zemí světa. S kresbami jednotlivých pokrmů na mapách
se vydáte do světa chutí, porozumíte tradicím, a možná
i dostanete na něco chuť.

Cena: 299 Kč

VYCHÁZÍ
5. 11.

CHRISTIAN
GREY JE
ZPĔT!
E L JAMES SE VRACĺ DO SVĔTA
PADESÁTI ODSTĺNŮ V HLUBŠĺM
A TEMNĔJŠĺM POHLEDU NA
MILOSTNÝ PŘĺBĔH, KTERÝ
OKOUZLIL MILIONY ČTENÁŘŮ.
Pokud jste se nemohli dočkat další knihy
této proslulé série a odpočítávali jste dny do
jejího vydání, máme pro vás skvělou zprávu.
Darker je na knižních pultech a vy si konečně
můžete přečíst Padesát odstínů temnoty
očima Christiana Greye.
Čeká vás deset dní bouřlivého a vášnivého
vztahu Any a Christiana. Nové scény, klíčové
momenty a pohledy do Christianovy minulosti. Ocitnete se v myšlenkách muže tak
zdeptaného, až sami začnete pochybovat
o tom, zda má vůbec šanci na Aninu lásku

a zda dokáže zkrotit všechny démony, kteří
ho ovládají.

Jsem monstrum. To jsem
jí udělal já.
Hrůzy z dětství totiž pronásledují Christiana
dál. A i když se zdá, že Ana je ochotná akceptovat jeho minulost a vrátit se k němu, osud
jim do cesty začne klást nové překážky. Na
scéně se objevuje Christianova bývalá submisivní společnice Leila i Anin tajemný nový
šéf Jack Hyde. Pozadu nezůstává ani Elena,

Christianova svůdkyně, která chce za každou
cenu jejich vztah narušit a vnutit Christianovi myšlenku, že pocity, jež prožívá s Anou,
nejsou ty, po nichž nejvíc touží.
Podaří se Aně zacelit všechny Christianovy
rány? Zachrání ho před sebou samým?

Vezmi si mě – jsem
tvůj.
Darker je bestseller tohoto podzimu. Příběh
Christiana znovu ožívá a odhaluje, co
všechno vytvořilo postavu tak komplikovanou a milovanou. Smyslné série se celosvětově prodalo už přes 150 milionů výtisků,
vznikly tři filmy, které lámaly rekordy
v návštěvnosti kin. A autorku E L James
úspěch katapultoval mezi nejuznávanější
osobnosti posledních let. Mimo jiné se ocitla
v žebříčku „Nejvlivnější lidé světa“ časopisu
Time a v anketě Barbary Waltersové „Deset
nejúžasnějších osobností roku“.

DOBRO.DRUH
DOBRO.DRUH

Christian Grey je zkrátka fenomén. Už
proto román Darker nesmí chybět ve vaší
knihovně.
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Baronet, 449 Kč

Napínavé čtení z nakladatelství
Také jako
audiokniha

Roberto Santiago
Ana
Jednoho rána probudí
vyhořelou právničku Anu
z kocoviny nečekaný telefonát
— volá její bratr Alejandro, se
kterým nemluvila už pět let.
Byl obviněn z vraždy ředitele
kasina a kromě své sestry
nemůže nikomu věřit.

489 Kč

Sarah Vaughanová
Anatomie skandálu
James, tajemník na
ministerstvu vnitra, je milující
otec a manžel. Proto jeho ženu
Sophii zcela zaskočí, když
je obviněn ze znásilnění. Je
přesvědčená o jeho nevinně
a zoufale se snaží zachránit
svoji rodinu.

349 Kč

Dario Correnti
Stesk po krvi

Osmiletá Daisy beze stopy zmizela. Vrátí se
zpátky domů?
Inspektor Adam Fawley ze zkušenosti ví,
že v devíti případech z deseti je únoscem
dítěte někdo blízký. A Daisyina rodina je
přinejmenším zvláštní — matka se při výslechu
zoufale snaží udržet zdání normálnosti, kdežto
otec se chová chladne a nepřístupně.
Fawley hraje o čas a pokouší se najít nějaké
vodítko, jenže dívenka jako by se propadla
do země — nikdo nic neviděl, nikdo nic neví.
Všichni však mají na událost svůj názor, o který
se neváhají podělit na sociálních sítích.

359 Kč

369 Kč

Lars Kepler
Lazar
Sedmý díl bestsellerové série
s komisařem Joonou Linnou.
Policisté objeví v bytě na
předměstí Osla mrtvého muže.
Zavražděný byl vykradač hrobů
a kanibal. Jednou z trofejí
je i lebka Summy Linnové,
Joonovy manželky.
Také jako
audiokniha

399 Kč
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Cara Hunterová
Někdo blízký

Městečkem v severní Itálii
otřese série vražd a vyšetřování
se záhy ocitá ve slepé uličce…
Případu se začne věnovat
neobvyklá novinářská
dvojice: zkušený matador
Marco Besana a nešikovná
praktikantka Ilaria Piattiová.
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PATRIK HARTL:

„VŠICHNI TOUŽÍME BÝT ŠŤASTNÍ
A NIKDO PŘESNĚ NEVÍME, JAK TOHO
DOSÁHNOUT. JSME NUCENI PROŽÍVAT
SVÉ ŽIVOTY BEZ NÁVODU.“
Patrik Hartl – mnohokrát
skloňované jméno ve světě české
literatury i divadla. Významný český
režisér a spisovatel, jehož knihy
obsazují pravidelně přední příčky
na stupni oblíbenosti. Přečtěte si
v našem exkluzivním rozhovoru,
jak přistupuje k vlastní tvorbě,
či jak vznikala nejnovější
kniha Nejlepší víkend.

DOBRO.DRUH
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Karin Vápeníčková
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Když s vámi někdo začíná rozhovor, jistě se
ony otázky hned na začátku stočí k divadlu,
k vašim hrám, ke knihám, které mají obrovský
úspěch. Začněme tedy od konce. Jak trávíte
nejradši svůj čas, když nepíšete?
Rád vařím. Peču třeba nadívanou krůtu nebo kuře,
kterému cpu pod kůži kousky másla. Těší mě krájet zeleninu na úhledné kousky, kterými obložím
pekáč. Miluju jídlo a baví mě, že se na něj během
vaření můžu těšit. Doma si taky dost hraju s malou
Ájou, které je rok a půl a drží se mě jako klíště.
Jak je malá, je ještě roztomile nablblá. Má to svoje
kouzlo. Ve své divadelní kanceláři během odpočinku hraju nejčastěji na bicí. Mám elektrickou
sadu hned vedle pracovního stolu. Nasadím si sluchátka a vymlátím se. A taky rád plkám s holkama
ve vedlejších kancelářích. A úplně nejradši si povídám se svou ženou.
Na začátku byl student FAMU… Film, divadlo,
scénáře, kniha, která vyšla před šesti lety, ná-

sledovaly knihy další. Vaše jméno je silně spojené se současnou českou literaturou. Práce na knize a scénáři je však diametrálně jiná,
máte k nim opačný přístup nebo vlastníte univerzální recept na tvorbu?
Nejdůležitější je autentická touha o něčem psát.
Zajímavá kniha nebo divadelní komedie vznikne
jen tehdy, když má autor opravdovou chuť ji
napsat. Kalkul je cesta do pekel.
Ve mně každé téma zraje několik
let a dlouho se těším, až nastane
okamžik, kdy ucítím potřebu ho
zpracovat. V první fázi nemusím
ještě vědět, jestli se z toho vyklube
knížka nebo divadelní hra. Iniciační uvažování o tématu se neliší.
Až při přemýšlení o stavbě příběhu zvolím formu. Jak knížky,
tak i divadelní komedie si pečlivě
dopředu situačně strukturuju. Než
začnu psát, vymyslím celý děj od

začátku do konce. Teprve pak se zabývám detaily.
Výrazné rozdíly v práci nastanou až po tom.
Řekl bych, že při psaní komedie pro divadlo dost
respektuju základní řemeslná pravidla, protože
jsem omezován mnoha okolnostmi budoucí realizace. A při psaní knihy si svobodně určuju pravidla
vlastní, protože mou fantazii neomezuje nic.

Bourdon
Cena: 369 Kč

Bourdon
Cena: 396 Kč

Vaše první kniha Prvok, Šampón, Tečka a Karel je o odvaze změnit po dvaceti letech od
maturity svůj život a také o vyrovnání se s nenaplněnými očekáváními, kterým se člověk
v tom věku nevyhne. Tento námět se prý zrodil
poté, kdy jste navštívil školní sraz. Co dalšího
vás k napsání inspirovalo?
Po narození syna jsem vymýšlel zápletky nekonečného seriálu Ulice, abych uživil svou ženu na
mateřské. Frustrovalo mě, že nemůžu svobodně
dělat, co mě baví. Byl jsem nešťastný, že jsem se
kvůli penězům zaklel do prostředí, kde sice byla
velmi přátelská atmosféra a spolupracovníci byli
inspirativní a nadaní, ale přirozeně bych si tu práci
nevybral. Tak jsem začal uvažovat o tom, jestli žiju
správně a nezapomínám na své ideály. Vždycky
jsem toužil po autorské svobodě a nezávislosti.
Název knihy, který je na první dobrou jen těžko vyložitelný a musel jste si jej prosadit, nalákal opravdu velké množství čtenářů a započal
příběh jednoho z nejprodávanějších českých
autorů. Byla motivace psaní knih v roce 2012
jiná, než je dnes, kdy na vaše knihy čekají nadšení fanoušci? Změnilo se něco?
Nezměnilo se skoro nic. Pokud jde o motivaci,
pořád jsem stejně nadšený modelář. Sestavuju
příběhy a rád se piplám s detaily. Jen tlak okolí je
teď větší.

Někdy se musím bránit
velkým očekáváním,
abych neztratil
spontánní odvahu.

Nejlíp si člověk tvořivě hraje, když od něj nikdo
nic neočekává.
Již u první publikace jsme pochopili, že vaši
tvorbu protkává svižný vypravěčský styl a humor. Jak se vy díváte na práci s vtipem? Ten je
přece stěžejní také pro vaše hry. Je těžké psát
tak, aby dokázalo slovo rozesmát?
Těžké to je. Ale jen tehdy, když se o to snažíte křečovitě. V zásadě platí, že pokud máte vymyšlený
dobrý příběh se zajímavými situacemi, nemusíte se
pokoušet vycucávat vtipy z prstu. Humor vyplyne
jaksi přirozeně na povrch sám. Nejpůsobivější situace se vždy píší nejsnadněji. Zároveň jsem přesvědčený, že nejvtipnější bývají okamžiky, které v sobě
nesou určitou pravdu o lidech a životě. A ta někdy
bývá docela trpká. Největší potenciál humoru je
v momentech, ve kterých se v životě nesmějete.
V tu chvíli to zpravidla nedokážete. Vtipné vám ty
momenty připadají až s určitým odstupem. Bolest,
smutek a humor jsou vzájemně úzce propojené.
Malý pražský erotikon, který dorazil na knižní
pulty v roce 2014, přinesl další pikantní tematiku, a tou je erotika a sex. Zároveň jste využil
retrospektivu a zasadil část příběhu do doby
předešlé, komunismu. Proč jste se rozhodl
vracet se v čase?
Vzpomínal jsem na své dětství. Příběh knížky
začíná v roce 1975, já jsem se narodil o rok později… Bavilo mě brouzdat se atmosférou, ve které
jsem vyrůstal. Chtěl jsem zmapovat erotická
témata, která jsem vnímal už jako malý kluk. Bavilo
mě vracet se do pocitů dospívání. I když je celý příběh knihy vymyšlený, svým způsobem jsem se do
něj pokusil obtisknout příběhy životů mé rodiny,
mých kamarádů a známých a vlastně celé generace
Husákových dětí.
A ona pikantnější tematika? Jaké bylo o ní
psát? Člověka zkrátka vedou pudy…
Přiznávám, že mě vzrušovalo psát o vzrušujících okamžicích. Kniha má výjimečnou výhodu,
že umožňuje autorovi sdílet intimní chvíle vždy
jen s jediným čtenářem nebo čtenářkou. Je možné
popisovat i velmi důvěrné smyslné scény, které
nejsou vhodné pro veřejnou prezentaci. Snažil
jsem se o erotice psát nejcitlivěji, jak dovedu.
Když pracujete na textu, přesně si vyhrazujete čas, který mu věnujete. Funguje to opravdu
vždy, nikdy se nesetkáváte s náhodným přívalem inspirace a spontánním psaním v neplánovanou chvíli?
Ne. To se neděje. Svůj život si velmi pečlivě programuju a byl bych nervózní, kdyby do něj vtrhl
chaos. Z toho mám strach.
Kniha Okamžiky štěstí je v porovnání s prvními publikacemi citlivější a ono hledání štěstí ji
propůjčí lyričnost. Specifická forma, kterou je
napsána, tedy, že se čte z obou stran a protíná
se ve středu, musela být však náročná na přípravu i strukturu. Jaké to bylo (s)tvořit ji?
To byla makačka. Pracoval jsem na stropu svých
mozkových schopností. Především bylo velmi
záludné představovat si, jak bude každou jednotli-

Bourdon
Cena: 269 Kč

vou situaci vnímat čtenář, který ještě nezná obsah
opačné půlky knihy. Je těžké vžít se do pocitu, že
něco nevíte, když to víte. Zní to trochu zamotaně,
ale podobně zamotaná byla celá práce na té knize.
Proč jste si vybral téma hledání štěstí? Není
to pro život tak trochu neznámá? Jak to vnímáte vy?
Myslím, že důležitější téma neexistuje. Všichni
toužíme být šťastní a nikdo přesně nevíme, jak
toho dosáhnout. Jsme nuceni prožívat své životy
bez návodu. Na všechno musíme přijít sami. O tom
stojí za to psát.

Bourdon
Cena: 396 Kč

Nejnovější knihu jste nazval Nejlepší víkend
a z anotace to vypadá na propracovaný časový
plán, ve kterém člověk může naplnit své
tužby a předsevzetí. Na co se mohou čtenáři
těšit tentokrát? Nastíníte nám autorsky
svůj příběh?
Nenastíním. Nezlobte se na mě. Pracoval jsem
na knížce dva tisíce tři sta hodin a snažil jsem se,
abych v ní příběh odhaloval co nejpůsobivěji. Kdybych se pokusil o nějakou zkratku, zkazil bych čtenářům zážitek z toho odhalování. Hrozně nerad
cokoli prozrazuju. Jen můžu říct, že mě na začátku
té práce fascinovalo, jak málo volného času dokážeme prožít tak, abychom s tím byli spokojení.
Z mnoha různých důvodů. Provokovalo mě, že
v dnešní relativně blahobytné době, ve které si
každý může dělat téměř všechno, co chce, to jen
málokdo skutečně dělá. Začal jsem se v tom šťourat a zrodil se příběh.
Je pro vás období očekávání před vydáním
knihy srovnatelné s tím před premiérou vašich her?
Ani ne. Už celkem dlouho před premiérou komedie bezpečně poznám, jestli hra funguje. Dlouholetá divadelní zkušenost mi to pomáhá zhodnotit.
Před vydáním knihy jsem zranitelnější. Cítím se
nahatější. Není to proto, že bych příběhu nevěřil nebo měl obavy z jeho přijetí čtenáři. Spíš tak
moc miluju postavy, o kterých jsem psal, že by
mě strašně mrzelo, kdyby se do nich nezamilovali
i ostatní. Psaní je velmi intimní práce. Jsem s příběhem skoro dva roky úplně sám a najednou si ho
přečtou tisíce lidí. To je pro autora citlivá chvíle.

DOBRO.DRUH

Často hovoříte o tom, že si náměty pro své
knihy v sobě nosíte, nelze si je jen tak vymyslet, člověk v sobě musí onen příběh mít. Obáváte se toho, že se může spisovatel, dramatik
vyčerpat, nebo považujete život za nekonečnou inspiraci?
Myslím, že autor se vyčerpat rozhodně může.
Velmi často se stává, že třeba vynikající spisovatel
napíše hromadu knih, ale skutečně krásné jsou jen
dvě nebo tři… Já se tím ale moc nezatěžuju. Budu
psát, dokud budu mít o čem. Až autorsky vyschnu,
začnu si hrát s něčím jiným. Neupínám se k tomu,
že budu navěky spisovatelem. Moc rád třeba
maluju obrazy a už roky jsem neměl čas malovat.
Píšu pro radost. Až mě to přestane těšit nebo sám
sebe zklamu, začnu dělat pro radost něco jiného.
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Jste autorem, který dá na reakce okolí a vychází z nich pro další tvorbu nebo se nenecháváte ovlivňovat a vycházíte z vnitřních pocitů
a vlastních tvůrčích dialogů?
Každou mou knihu čte v rozpracované fázi má
žena. Hodně dám na její reakci. A před dokončením dávám rukopis přečíst ještě asi čtyřem lidem,
kteří v něm hledají nedokonalosti. Ty se snažím
podle jejich poznámek vyladit. Zpětná vazba je pro
mě důležitá, protože někdy v tom dlouhotrvajícím
pracovním osamocení člověk sám sebe zavede do
slepé uličky.

Nyní jste velkou osobností divadla, velkou
osobností literatury, lze říci, že se někde cítíte více doma nebo se vám oba tyto umělecké
prostory protínají v klidný celek?

Necítím se být velkou
osobností.
Jsem kluk z Olomouce, kterému se podařilo najít
v hlavním městě příležitost k radostné práci. Těší
mě, že můžu dělat, co mě baví, a jsem šťastný, že
můžu cestovat mezi různými světy. Je osvěžující
měnit prostředí. To je radost.

Jakým knihám dává v soukromí přednost Patrik Hartl, je to humoristická literatura?
Přiznám se, že už zhruba dvacet let vůbec žádnou
beletrii nečtu. Nemám na to čas ani sílu. Celý pracovní den koukám na písmenka a v čase odpočinku už je vidět nechci. Humoristická literatura mě ale nikdy nezajímala. Na gymnáziu jsem
nejvíc četl Hemingwaye, Čapka, Ivana Bunina
a Dostojevského.
Umíte si představit svá literární díla na jevišti?
Představujete si někdy během psaní dané situace z knihy na scéně?
Ne. Žádná z mých knih není adaptovatelná pro
divadlo. Vznikla by z toho slátanina. Mně se právě
líbí, že je to něco úplně jiného.
Na čem nyní pracujete a plánujete-li nějakou
další knihu?
Musím se znovu omluvit, ale neprozradím to. Jsem
asi trochu pako. Tajnůstkář. Nezlobte se, prosím…

DOBRO.DRUH

Jaký okamžik vám v poslední době udělal největší radost, byl pro vás okamžikem štěstí?
Dneska ráno mi dala Ája pusinku. To normálně
nedělá, protože ji škrábou moje vousy. Tentokrát
ale neodolala mému lákání a přece jen mi něžně
přiložila rtíčky na pusu. To byla nádhera. Ona tak
krásně voní!
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Uprostřed edinburského hudebního festivalu rozetne čepel břicho
charitativnímu pracovníkovi. Policie nemá žádné stopy – dokud
se po městě nezačnou objevovat podezřelá graffiti. Vrah jimi
totiž oznamuje další oběť...

V ulicích anglického Brightonu řádí vrah, který obětem vyřezává
tetování z těla. Mladému inspektorovi může s případem pomoci
jen tatérka Marni, která ale sama něco skrývá. Překoná Marni
nedůvěru v policii, nebo se po stopách zrůdy vydá sama?

VELKÉ DOBRO.TÉMA

ZHODNOCENÍ
KNIŽNÍHO
ROKU 2018

Další kalendářní rok je takřka za námi. Pro některé z nás to byl
rok úspěšný více, pro jiné méně, zase jsme o něco starší, možná
i moudřejší, ale plni nových zážitků. Jak bychom ale mohli zhodnotit
rok 2018 z pohledu literatury? Objevili jsme nové autory, zamilovali
jsme se do nových knih a příběhů, ale zároveň jsme si rozšířili obzory
i v oblastech, které z módy hned tak nevyjdou. Pro čtenáře i autory
tak byl letošní rok divoká jízda, která ještě zdaleka nekončí a už se
chystá na další kolo.
T

Eva Machová
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Literární debutanti
Knihy Omega
Cena: 249 Kč
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Metr a půl vysoké děvče, které samotné
cestuje Amerikou? Na motorce? Nejspíš
to zní nemožně, ale přece jen to je pravda. Možná si říkáte, že je to odvážná
cestovatelka, ale opak je pravdou. Bojí
se úplně všeho. Dominika Gawliczková
očarovala čtenáře svým debutem Dominika na cestě Jižní Amerikou. Autorka
sepsala své příhody do knižní podoby.
A ačkoli se při čtení občas zdá, že nemohlo být hůř, dělá Dominika právě to,
co my Češi umíme nejlépe. Bojuje proti
tomu humorem.
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Neobvyklý typ (něco málo povídek)
od amerického oscarového herce Toma
Hankse byl jedním z nejočekávanějších
debutů. Ve sbírce sedmnácti povídek se
autor s lehkostí jemu vlastní dotýká velkých témat. Všechny příběhy jsou různorodé a setkáte se tak se spoustou odlišných postav s různými osudy. Povídky

Každý rok se nese ve znamení nových začátků. Někteří báječní lidé
tak rozjeli i svou kariéru jako autoři knih, upoutali naši pozornost
a získali si tak místo v našich srdcích. Jedním z takových autorů je
Josef König, kterému v nakladatelství Omega vyšla kniha Společnosti.
Jedná se o sbírku povídek, ve kterých se König věnuje stavu dnešní
společnosti. Tomu, jak je materialistická a bezcitná zároveň. Tyto
minimalistické příběhy jsou jemně propletené a nás kniha odrovnala
svým přístupem a pohledem na život obyčejných lidí.
jsou jak vtipné, tak melancholické, zasazené do rozličných míst a určitě si je zamilujete stejně jako my.

Na své si letos ale přišli i milovníci detektivek. Roxann Hill vás
ve své prvotině Ráj mrtvých dětí
zavede do německého maloměsta, kde dochází k záhadným
vraždám mladých lidí z jedné
diecéze. Dočkáte se i hlavní
ženské postavy, krásné vyšetřovatelky Anny, kterou si najmou
kněz a církevní vyšetřovatel, aby
vraždy objasnila. Mezitím ji stra-

Vendeta
Cena: 299 Kč

staveném autě. Zastaví tak kousek před
autem, kdyby náhodou potřebovala pomoc. Když však z auta nikdo nevyšel, jela
domů. Ráno však zjišťuje, že právě na té
cestě byla v autě nalezena mrtvá žena.
Cass tak začnou sžírat výčitky svědomí,
a navíc ji někdo začne sledovat. Nás tento napínavý thriller nadchl tak, že jsme
při čtení skoro nedýchali. Dostala se kniha i k vám?
YOLI
Cena: 259 Kč

Milujete fantasy? Pak vám zřejmě neušlo
Dračí město české autorky Petry Machové. Hlavní hrdina, lidská dívka Jana, je
proti své vůli proměněna v ještěra. Jak
se vyrovná s tak velkou změnou ve svém
životě? A co když jí hrozí velké nebezpečí? Pokud jste fanoušky fantasy a young
adult literatury, tak by vás tato kniha
rozhodně neměla minout.
Dalším vydařeným debutem z řad žánru fantasy se stala kniha Ink – Tajemství
kůže z pera autorky Alice Broadway. Ta
pro čtenáře poupravila náš svět tak, že
se každá důležitá událost či rozhodnutí
uchová na lidské kůži jako tetování. Po
smrti člověka se z jeho potetované kůže
vytvoří kniha. A právě v takovém světě
potkáváme hlavní hrdinku Leoru, které
zemřel otec. Věří, že by si zasloužil, aby
se jeho příběh zachoval navždy.
Jenže jak už to tak bývá, nic není tak, jak
se zdá. Pokud tedy milujete fantasy a napínavé příběhy, pak byste si rozhodně
neměli tento debut nechat ujít.

A co byste řekli na temný thriller? Nás Černooká od Anny Musilové uchvátila. Sedmnáctiletá
studentka Viktorie prožívá svou
první lásku, má spory s kamarádkou a miluje knihy. Zkrátka
se zdá úplně normální, i když
je trochu asociální. Pod zdánlivě vyrovnanou slupkou se však

skrývá trauma z dětství a stále
vážnější deprese. Zůstane Viktorie vůbec sama sebou? Ačkoliv
je to temný příběh, velmi nás zaujal. Ona je totiž veliká pravda,
že i když někdo vypadá šťastně,
nikdy nevíme, jaké břímě s sebou
může vláčet.

Nejočekávanější
knihy roku 2018
Kromě debutantů ale bylo i několik již osvědčených a populárních autorů, kteří během roku
2018 vydali nové knihy a rozšířili
tak naše knihovny o dalších pár
nádherných kousků. Patříte mezi
fanoušky krimi, romantiky nebo
třeba i komedie? Každý z vás si
tedy určitě přišel na své. Příznivci
krimi s nadšením přivítali další
příběh detektiv šéfinspektora
Eriky Fosterové od Roberta Bryndzy, který tentokrát nesl název
Do posledního dechu. Děj má
rychlé tempo a akční momenty se
střídají jeden za druhým, takže se
nám kniha těžko odkládala. Vyřeší
Erika případ vraha, který si zakládá falešné profily na Facebooku
a láká nevinné dívky na schůzky?
Po úspěchu předchozího bestselleru Za
zavřenými dveřmi se B. A. Paris vrátila s dalším thrillerem V pasti lží. Cassy
se vrací jedné deštivé noci domů po neosvětlené cestě a vidí sedět ženu v od-
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ší vlastní minulost. Samým napětím jsme skoro nedýchali a nechtěli jsme knihu pustit z ruky.
Rozhodně stojí za přečtení!

Patrik Hartl, autor s nezaměnitelným smíchem, v roce 2018 přináší novou knihu s názvem Nejlepší víkend. V tomto příběhu si
stejně jako spousta z nás dávají
Andrea, Jirka, Dáša, Bert, Markéta a Pavel na Silvestra předsevzetí. Každý z nich by chtěl změnit
svůj život. Podaří se jim to? To
se dozvíte, až si knihu přečtete.
Patrik Hartl vám však i tímto

Cosmopolis
Cena: 399 Kč
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s názvem Modrá. Ta se tentokrát, jak už název napovídá, týká
nejdůležitější součástí života na
Zemi – vody.

Bourdon
Cena: 396 Kč

dílem dokáže, proč se řadí mezi
kvalitní a populární autory české
současné literatury.
Na vavřínech ale neusíná ani Jojo Moyesová, oblíbená autorka úspěšných romantických, ač smutných příběhů. Ve své knize nás tentokrát zavedla do přímořského
městečka Merham, které se stále vzpamatovává z následků 2. světové války. Do
výstředního domu na pobřeží se stěhuje
skupina mladých bohémů a ostatní obyvatelé jsou pobouřeni. Mladou Lottie
a její přátele tito lidé však přitahují. Jojo
Moyesová ani touto knihou nezklamala
a jen potvrdila, proč patří mezi nejpopulárnější autorky současnosti.

Knihy Radky Třeštíkové pravidelně patří mezi ty nejočekávanější. V knize Veselí se seznamujeme s třiatřicetiletou Eliškou,
která ve svém životě došla do slepé uličky, a tak se vrací zpět. A to
až na svou rodnou jižní Moravu.
Třeba právě tam najde odpovědi
na své otázky. Radka Třeštíková
nám i touto knihou potvrdila,
proč si získala místo v srdcích
čtenářů. Její psaní je čtivé a krásně si umí hrát s češtinou.
S dalším humoristickým románem se
v roce 2018 vrátil i Evžen Boček. Vydal již čtvrtou knihu ze série o „poslední aristokratce“, tentokrát pod názvem
Aristokratka a vlna zločinnosti na zámku Kostka. Navzdory názvu se nedočkáte žádné vraždy, kriminality, ani násilí,
jen ulámaných umělých nehtů, skřípnutých plotének a Bočkova nezaměnitelného humoru.
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Zklamaní však nebyli ani ti z nás,
kteří milují fantasy či světovou
beletrii. Autorka Leigh Bardugo
vyšla na knižní trh s titulem Prohnilé město, ve kterém se vrací
podvodník a zloděj Kaz Brekker, se kterým se čtenáři měli
možnost seznámit již v knize
Šest vran.
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Motto
Cena: 399 Kč

Maja Lunde, autorka světového
bestselleru Historie včel, rozhodně nezůstala pozadu. Světlo
světa spatřila její další kniha

Autorka Sarah J. Maas potěšila své fanoušky již 6. pokračováním série Skleněný trůn, tentokrát s názvem Věž úsvitu.
Čtenáři se ale dočkali i dalšího dílu série Dvůr trnů a růží. Příběh Dvůr mrazu
a hvězd, kde hlavní hrdinové pracují na
obnově Nočního dvora a válkou zničené země. Spisovatelka v obou příbězích
utvrdila svůj talent pro propracovanost
postav a jejich vzájemných vztahů, a budování dějových linek.

Ani fanoušci krimi však nepřišli
zkrátka. Sarah Flint vyniká nad
ostatními autory tohoto žánru
jedním faktem. 35 let pracovala
pro Metropolitní policii a vybudovala si úspěšnou kariéru.
Právě své zkušenosti, poznatky
a zážitky částečně zpracovává
i do svých knih. Ve Sběrateli
trofejí se hlavní postava Charlotte snaží najít vraha obětí,
které se v jeho očích něčím
provinily a krutým způsobem je
mučí. V knize Lháři, lháři se tým
policistů při vyšetřování vražd
dostává do spletité sítě falešných obvinění a nejasností.

Literární fenomény
aneb co z módy
nevyjde
Rok 2018 však v rámci literatury patřil
i Instagramu; autorům, kteří i po spoustě let psaní jedou na tvůrčí vlně; a bestsellerům. Srdce čtenářů ovládl fenomén
instagramové poezie v čele s autory, jako
jsou Atticus a Rupi Kaur. V českém překladu vyšla celosvětově úspěšná básnická
sbírka Láskou ji nespoutáš. Atticus se ve
své tvorbě inspiruje láskou, duší ženy, divokostí, přírodou i svobodou. Zachycuje
krásné drobné okamžiky a myšlenky, které činí jak svět, tak lidský život nádhernými a výjimečnými. Knihu navíc doplňují
i fotografie, takže je to nakonec potěcha
nejen pro duši, ale i pro oko.

Knihy Omega
Cena: 369 Kč

Když Ester Geislerová a Josefina Bakošová založily účet na Instagramu, kde sdílely zprávy, kterými se dříve šťastné páry
rozcházely, staly se na české scéně senzací. Některé rozchodové věty jsou i tak
bizarní, že se nad nimi člověk musí jen

Knihy Omega
Cena: 349 Kč

smát. A právě to je i forma terapie, když
se s člověkem rozejde někdo, koho miloval. Kniha Terapie sdílením však není
plná jen takových rozchodových vět, ale
i textů autorek, osobních vzkazů či esejí
mediálního teoretika Tomáše Dvořáka.

Třetí román Aleny Mornštajnové
s názvem Hana se stal na českém
knižním trhu senzací a celý rok
se držel v řadě bestsellerů. Tento
nádherný, avšak bolestný příběh
je založený na skutečných událostech. Autorka má navíc skvělý
smysl pro dramatičnost a budování děje, takže napětím takřka
ani nedýcháte a máte pocit, že
místo čtení knihy sledujete film.
Stálicí v srdcích čtenářů jsou i příběhy z kouzelného světa Harryho Pottera, který se navíc i v českém překladu
dočkal krásných ilustrovaných reedicí,
které potěší nejednoho fanouška. Zvýšená
pozornost se dostala i knize Fantastická
zvířata, díky které se
i my, obyčejní mudloVYCHÁZÍ
JIŽ V LEDNU
vé, můžeme dozvědět
2019
něco více o kouzelných tvorech ze světa,
který pro čtenáře vytvořila J. K. Rowling.

Knihy Omega
Cena: 399 Kč

Čtenáři naprosto a bez výhrad propadli i literatuře
s tématikou LGBT komunity. Aciman Andre ve své
knize Dej mi své jméno vypráví o silné lásce mezi
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Rupi Kaur, další z řady instagramových básníků, vzala svět
útokem společně s básnickou
sbírkou Mléko a med. Kniha je
rozdělena do 4 částí: Zraňovaná,
Milující, Opuštěná a Odpouštějící. Je to i cesta životem autorky. Její básně popisují, jak se vypořádala s bolestí a obtížnými
životními situacemi, a zároveň
chce čtenáře podpořit. Knize na
kráse přidávají i autorčiny ilustrace. Co je navíc skvělou zprávou – již začátkem příštího roku
vyjde v českém jazyce její další
sbírka Sun and her flowers.
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dospívajícím Eliem a o pár let
starším Oliverem. V příběhu Já,
Simon nás Becky Albertalli seznamuje se Simonem, který si píše
s tajemným Bluem a jejich sílícím
poutem. V knize Muffin a čaj od
Addaira Thea se zase setkáváme
se dvěma šestnáctiletými spolužáky Danielem a Kitem, kteří jsou
na první pohled tak rozdílní, že
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#BOOKLAB
Cena: 269 Kč
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se snad zdá až nemožné, aby mezi
nimi vzniklo přátelství, natož
nějaký hlubší cit.
Samozřejmě nezklamal ani samotný Mistr hororu Stephen King. Vydal
velmi vydařenou knihu povídek Černočerná tma. Připomíná čtenářům, jak
Host
vrtkavé může být bezpečí každodenCena: 299 Kč
ního života. Občas nevíme, čeho můžou být schopní naši
nejbližší, natož my
samotní. V každém
z nás se totiž tak trochu skrývá cizinec.
Český knižní trh se dočkal i překladu knihy Kouzelná skříňka
pro Gwendy. Když je Gwendy 12 let, dostává od tajemného muže záhadnou skříňku s páčkami a různobarevnými tlačítky. Dostává se jí tak do rukou daleko větší zodpovědnost, než se na
první pohled zdá.
Rok 2018 tak byl z pohledu literatury více než úspěšný. Poznali jsme nové autory a jejich spisovatelské debuty, dočkali jsme
se knih od oblíbených autorů již znalých a zběhlých v řemesle,
a zase jsme měli možnost rozšířit si pohled na svět. Už teď se
však můžeme těšit na rok 2019 a doufat, že bude alespoň z poloviny tak úspěšný, jako ten předchozí.

Když dojdete až na konec slepé ulice, máte dvě možnosti,
přešlapovat na místě, anebo se vrátit. Třiatřicetiletá Eliška
se rozhodla pro návrat. Zpátky na jižní Moravu.
Do svého dětského pokoje. K rodičům.
K sobě samé. Ke své podstatě.
Protože doma jsou odpovědi.

T

Pamatujete si videopůjčovny, vitacit, Hry bez
hranic, Tetris nebo pozdrav „čágo bélo, šílenci!“? Ano? Pak pro vás máme jednu diagnózu: s největší pravděpodobností jste dítětem
devadesátých let. A co víc? Teď se věkově pohybujete kolem třicítky, a tak nějak vnitřně
cítíte, že máte stále právo být dítětem. Pokud
i vy patříte do této skupiny, bezesporu si zamilujete knížku „Jeden kopeček šmoulový“.

Autorkou je úspěšná herečka a bloggerka Marie Doležalová, která v roce 2015 obdržela
ocenění v rámci Magnesia Litera za svůj blog
Kafe @ cigárko. Ten byl později proměněn
i do knižní podoby. Nyní se Doležalová se
svým dalším spisovatelským počinem vydává
vstříc vzpomínkám na devadesátá léta.

Dagmar Topolová

Kniha je rozdělena do několika částí a nabízí
chronologický průřez autorčiným dětstvím.
První kapitola vám ukáže život na sídlišti,
první dovolenou i seznámení Mariiných rodičů. Je zkrátka o časech, kdy jeden kopeček šmoulový stál dvě koruny padesát. Druhá
část vypráví o vzpomínkách na prarodiče, na
Karvinou a na chatu v Čeladné. Část třetí je
o babičce a dědovi Doležalových, o kapustičce v polívce, o nábytku, kolotočích a o velkém příběhu lásky. Poslední část knihy se
odehrává na nejrůznějších místech – v lese,
ve Dvoře Králové, v Trutnově i v Sezemicích.
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Vydejte se zpátky v čase
a zavzpomínejte, jaké to
bylo, když jste hráli Tamagoči a na kazeťák si
nahrávali písničky.
Pokud hledáte vhodný dárek pro někoho,
kdo v této době vyrůstal, pak jste na správné
cestě obdarovaného dojmout, rozesmát
a potěšit zároveň.

MOTTO, 369 Kč

Knihu doplňují autentické ilustrace Elišky
Podzimkové, díky kterým se Jeden kopeček
Šmoulový nečte, ale prožívá a nasává všemi
smysly. Celkovou atmosféru dotvářejí také
jednobarevné dobové fotografie.

„Můj bratr Honza je o čtyři roky mladší a celé
dětství mě rozčiloval. Jednou mě rozčílil tak moc,
že jsem za ním zuřivě běžela do jeho pokoje, on
třískl dveřmi a já jsem proletěla sklem. Z toho incidentu mám na levém zápěstí malinkou neškodnou jizvičku.“
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Připravte se! Devadesátková nostalgie začíná!
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Staňte se členem klubu
se spoustou výhod
Sleva 20 % k narozeninám
Bez závazků
Odměny sbíráte už s prvním nákupem
b Registrovat se můžete jednoduše na
jakékoli prodejně Knihy Dobrovský
nebo na www.knihydobrovsky.cz
b Registrace, členství samotné i jeho
zrušení je úplně zdarma
b Nečekají vás žádné povinné nákupy.
Nakupujete pouze, kdy chcete a i výběr
zboží záleží pouze na vás

b Za každý nákup, ať už v prodejně
či v e-shopu, vám přičteme na váš
účet body, které můžete proměnit ve
slevové kupony
b Slevové kupony můžete použít
nejen k zakoupení knih, ale i dalšího
sortimentu

b Budete dostávat informace
o novinkách jak z knižního světa, tak
i o našich dalších akcích a sortimentu
b Navíc pořádáme i pravidelné akce
exkluzivně pro členy našeho klubu,
takže poznáte i další zapálené
knihomoly a milovníky literatury

b K narozeninám od nás dostanete SMS
zprávou slevu 20% a k svátku 15%

Když nevíte, jakou knížku dát,
s dobrou poukázkou se nemusíte bát
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Platí v
e všec
h
prod
Knihy ejnách
Dobr
ovský
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Poukázku lze uplatnit i na neknižní sortiment. Platí 3 měsíce od data vystavení.

Zakoupíte v prodejnách KNIHY DOBROVSKÝ
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NECHTE KNIHY

MLUVIT

UNIKÁTNÍ KONCEPT, KTERÝ
Ý SNOUBÍÍ VZDĚLÁNÍ
Ě Á Í SE ZÁBAVOU,
Á
PŘEDSTAVUJE DALŠÍ NOVINKY.
Kouzelné čtení zabaví dvouletá dítka, školáky a často i
dospěláky. Je dobré nejen pro zábavu, ale i na trénování
logopedie, počítání, procvičování prvouky nebo pro
studium cizích jazyků. Už dvakrát získalo ocenění Hračka
roku a je bestsellerem posledních let. Také v letošním
roce přinesl tento koncept mnoho novinek, a dávno

se nejedná jen o mluvící knihy. Prostřednictvím hlasů
Jiřího Lábuse, Josefa Somra, Andrey Elsnerové a mnoha
dalších k vám promlouvají také pexesa, skládačky,
ﬁgurky a interaktivní hry. Tento ryze český produkt si
získal špičkovou pověst nejen v kategorii vzdělávacích
her.

INTERAKTIVNÍ KNÍŽKY

BETLÉM

Ve stránkách knih Kouzelného čtení je ukryt speciální
kód, díky kterému Albi tužka sama čte příběhy, komentuje obrázky a pomocí vědomostních a postřehových
her čtenáře rozvíjí v různých oblastech. Oblíbenou
novinkou je třeba Hravá přírodověda, která obsahuje
přes 2800 zvuků a textů. Spolu s žaludem Vendelínem
v ní objevíte spoustu přírodních zajímavostí.

Dotvořte si vánoční atmosféru tradičním betlémem.
S pomocí Albi tužky si můžete přehrávat vánoční koledy
nazpívané Kühnovým dětským sborem, dozvědět se, co
je to kadidlo, kdy se začaly zdobit vánoční stromečky
a jak to je se třemi králi. Kromě
toho si zábavnými kvízy ověříte,
kolik toho víte o narození
Ježíška.

PEXESO – HUDEBNÍ NÁSTROJE

DOBRO.DRUH

Kouzelné mluvící pexeso Hudební nástroje učí děti
komunikovat a procvičuje vizuální a poslechovou
paměť. Pexeso nabízí více herních variant
a je vhodné i pro mladší hráče, které navíc učí rozeznávat
zvuky, jež nás obklopují.
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Strážce nádrže
Čekání na novinku od mistra slova Zdeňka Svěráka stálo za to!
Lucie Černá

F
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Máte přečtené všechny Svěrákovy povídky, Filmové komedie i Filmové příběhy, Po strništi bos
a další díla, která oceňovaný autor dokončil v posledních letech? Spisovatelův vypravěčský um
vám připomene Strážce nádrže – nová humorná knížka od nakladatelství Grada.
Zdeňka Svěráka jistě nemusíme blíže představovat – kdo by neznal jednu z nejvýraznějších osobností české literární i filmové
scény, která je dodnes za svou tvorbu oceňovaná prestižními cenami. Díky Svěrákově
spolupráci s Ladislavem Smoljakem mohly světlo světa spatřit oblíbené filmy Vrchní
prchni či Kulový blesk. S Jaroslavem Uhlířem
rozradostnil nejedno dětství svými písničkami a nutno zmínit, že nebýt Zdeňka Svěráka, největší český génius Jára Cimrman by se
nejspíše nikdy nezrodil! Tím však výčet jeho
výborných počinů zdaleka nekončí!
Pokud dílo tohoto autora zažité nemáte, věřte, že Vratné lahve nejsou dokumentárním
filmem o ekologii, že je možné zjistit, Jaké
je to v Čudu a že zažít nudu rozhodně VADÍ.
Ten, kdo by se Svěrákově tvorbě vyhýbal, by
rozhodně prohloupil a ochudil by se o spoustu zážitků a emocí.
V knize Strážce nádrže se s panem Svěrákem
vracíme zpět v čase do doby normalizace
a jsme svědky úsměvných situací a faktů téže
doby. Seznamujeme se s Jiřím Smrčkem, po-

starším pánem, jehož posláním je péče o nádrž Magdu – a že tuto činnost bere
vážně a o svůj „poklad“ se stará
velice svědomitě, tím si můžete být jistí!

A víte, pane řediteli, co mi manželka ve sborovně přede všemi řekla? Že jsem zkurvený hnidopich. Tak prosím nazvala můj vrozený smysl pro
pořádek. Můžu mluvit o štěstí, že do naší školy
v Horní Znělé přijela na závodním kole zpocená
posila v podobě Roberta Kratiny, tělocvik–ruština, který se do ní zamiloval, a ještě
v období oboustranné fascinace si
ji odvedl do Liberce. Už spolu
dávno nežijí, protože Kratina
Měňáka tělesně trestal, čemuž se nedivím.“

STRÁŽCE NÁDRŽE
JE ČTENÍ PLNÉ
INTELIGENTNÍHO
Strážce nádrže Jiří
A LASKAVÉHO
Smrček však stojí před
HUMORU.
nelehkým úkolem – jeho čas

V dopisech, ve kterých se
obrací na ředitelství povodí, informuje generálního
ředitele nejen o stavu nádrže, ale také o všech zážitcích
a peripetiích vlastního života.
Nevynechává vyprávění o kolonoskopii, o působení v komunistické straně, jeho
sympatiích i antipatiích k ostatním obyvatelům obce či o své bývalé manželce.

„Již po roce našeho soužití si u mě vysloužila
přezdívku Měňák. Nebylo jitra, aby neřekla: Mě
ňák škrábe v krku. Nebo: Mně ňák není nejlíp.
A hned se na cestu do školy posilnila Starou mysliveckou nebo Becherovkou.
Později mě popuzovala i ledabylost, s jakou vedla
domácnost. Naše snídaně končily tím, že jsem jí
marně spílal, že hrnky jsou nedbale umyté a ma-

Celý život nosím u sebe notýsek, kam si zapisuji nejrůznější krátké poznámky
o tom, co mi přijde zajímavé, co jsem viděl, prožil
nebo co mi někdo vyprávěl.
Nedávno jsem si řekl, že
už je mi tolik let, že bych se
na to měl zpětně podívat
a události si připomenout,
případně se z těch poznámek inspirovat. Když jsem
je začal pročítat, tak jsem
zjistil, že téměř 90 % je nepoužitelných, no a z toho
zbytku je tato nová kniha.

v této službě již vypršel a je
potřeba vybrat svého nástupce.
A protože Magda je pro Jiřího jako jeho
vlastní dítě, musí si být jistý, že ji nesvěří
jen tak leckomu.
S mírným dojetím a velikým úsměvem na
tváři tak přihlížíme počínání vitálního a zapáleného hrázného a říkáme si, že Svěrák se zase jednou opravdu vytáhl – Strážce nádrže je
milé čtení na jedno či dvě odpoledne a potěší
nejen spisovatelovy příznivce, ale i milovníky
humorné, přesto velice kvalitní literatury.

Cosmopolis, 249 Kč
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jí po vnitřním obvodu hnědé kroužky. Ačkoli věděla, jak silně mě rozčiluje, že dloube do másla,
místo aby z té čtvrtky odkrojila po celé délce plátek, dloubala do něj zlomyslně dál, často i nožem
upatlaným od marmelády […]
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EXKLUZIVNÍ ROZHOVOR

JAKUB LUDVÍK:

„DÍVÁM SE DO LIDÍ A SNAŽÍM SE
VYFOTIT NĚCO VÍC, NEŽ VIDÍ
OSTATNÍ.“
T

Karin Vápeníčková

F
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Jeden z nejznámějších českých
portrétních fotografů, jehož
jméno znají nejen české
osobnosti showbusinessu. Pro
svou schopnost vcítit se do
druhých si získal celou řadu
příznivců i přízvisko „fotograf
duší“. Přečtěte si rozhovor
s fotografem, který dokáže druhé
zpodobnit tak jako nikdo jiný.
Jakube, vyšla tvá kniha, která je tolik osobní,
o tobě a tvém životě…
Česká televize o mně natočila dokument, ve kterém už o mně mnohé zaznělo, ale v knize jsou komentáře lidí, které ještě nepadly. Já osobně svůj
životopis nepovažuji za tak důležitý, pro mě je
podstatná má práce, která by za mě měla mluvit.

Vyprávět o sobě mi přijde trochu vnucující a takový nejsem. V mnoha ohledech jsem introvert a radši za sebe nechávám promlouvat své fotky.
Co lidé v knize najdou z tvého života? Kdo po
ní má sáhnout?
Jsou v ní fotografie z dětství, vojny, různých akcí
a také s lidmi, které jsem fotil, či s přáteli, kteří pro
mě mnoho znamenají. Tato kniha není o mé tvorbě, i když ji z toho nelze vyloučit. V něčem je to
autobiografie, přestože já sám takovéto knihy nevyhledávám. Sáhnout po ní může ten, koho zaujaly
mé fotky a bude chtít vědět, kdo za nimi stojí. Něco podobného už se mnou mohli lidé prožít v dokumentu Zdeňka Zelenky nebo ve 13. komnatě, ale
toto je kniha.
V čem je to jiné, když je to kniha?
Já si knih nesmírně vážím, kniha neztrácí svou
životnost, naopak s každým čtením znovu ožívá.
Jsem rád za to, že jsem měl tu možnost seznámit

se s lidmi, kteří měli chuť vydat text, který
bude o mně. Vím, že další publikaci o sobě už
neudělám, a v tom je její výjimečnost. Nepovažuji
se za historickou osobnost, o které by měly
vycházet autobiografie, jedna stačí. Mám velkou
radost, že se to povedlo, a pokud má někdo chuť
to přečíst, může.
Když nejsi autorem textu, jaké bylo přečíst ji
vcelku, jaký na tebe udělala dojem?
Autorkou textu je Lucie Vodáková a oslovil jsem
ji, protože se mnou dělala rozhovor, který se mi
opravdu líbil. Kniha pochopitelně prošla rukama
mnoha dalších. Měl jsem radost a štěstí, že jsem
potkal Petru a Petra Dobrovské, kteří měli chuť
a zapálení, se do tvorby knížky pustit. Díky nim
je na světě a na vždy zde pro čtenáře zůstane.
Věřím, že se bude dobře číst, má spád, není nudná,
příliš obsáhlá či nesmyslně stylizovaná. Je o mně,
mém životě, věci v ní plynule navazují. Mě osobně
na ní nejvíc baví rozhovory s lidmi, které jsem
fotil. Ti pro mě mnoho znamenají a jejich slova
jsou podstatná.
Když však vyjde tvá autobiografie, nelze už
hovořit o tom, že budeš veřejnosti uzavřený,
uvidí do tebe i tvého soukromí.
Já to cítím tak, že by o mně měly mluvit mé fotky.

Důležité je to, co jsem
vytvořil, ne to, jak
jsem žil.

DOBRO.DRUH

Nechci prezentovat sebe, ta kniha je tu pro ty, které by to zajímalo, ne pro mě.
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Přesto, o kom by sis podobně osobní knihu
přečetl ty?
Pro mě je výjimečný například Helmut Newton, jeho knihu také v ateliéru mám. Dokázal ventilovat
akt do ulic, což v jeho době bylo nemyslitelné. Byl
portrétista stejně jako já. Díky němu jsem nad fotografií aktu začal přemýšlet a v podstatě určil můj
směr. Jeho fotografie mě ohromily natolik, že bez
rozhovorů a osobních knih mě dokázal přitáhnout
k jeho osobnosti.
Tvá kniha je nazvána Fotograf duší. Co si má
člověk představit pod takovýmto pojmem?
Ten název jsem chtěl, je pro mě dvojsmyslný. Myslím, že do lidí u focení vidím. Pokud má fotograf

talent, musí se do těch lidí dívat, musí je cítit. Je to
umění dané Bohem. Umělecký fotograf je ten, který jen necvaká, ale vcítí se, čte příběh člověka, který je naproti němu.
Když fotíš modelky, fotíš jejich duši?
U modelek je to něco jiného, jsou mladé, krásné,
ale ještě nemají tu hloubku jako lidé, kteří mají
něco za sebou. Já fotím hodně osobností z různých
oblastí. K těmto lidem musíš mít osobní vztah.
Čím starší člověk je, tím silnější je jeho příběh.
Dívám se do lidí a snažím se vyfotit něco víc, než
vidí ostatní.
Ať už ve fotografii zachytíš vnější či vnitřní
krásu, co pro tebe krása znamená, jak
ji vnímáš?
Pro mě je každý člověk krásný, fascinuje mě jak
krása těla, tak duše. Například starý smějící se člověk je krásný.

Byla chvíle, kdy ke mně přišla kamarádka v těžké
životní situaci a fotografie jí dokázaly dát smysl jít
dál. Kouzlo fotky je v potkání se s lidmi a pochopení jejich osudů.
Je focení terapie?
U focení jste dva a máte v danou chvíli opravdu
osobní vztah. Lidé se ti svěřují, otevírají se, uvolní
a mluví o sobě. Ve své upřímnosti jsou nazí. Pokud
se s fotografem cítí dobře, můžeš nahlédnout do
jejich duše a zachytit ji ve své fotografii.
Pokud se oni otevírají tobě, co prožíváš ty?
I já se otevírám, je to i má terapie. Napojuji se,
jsem vnitřně nahý. Pokud ze mě druhý necítí, že
jsem uvolněný, neuvolní se ani on. Když jsme oba
na stejné vlně, je to osobní vztah, který je pro focení zásadní. Profesionální fotograf se musí otevřít
sám, jen tak dokáže přimět druhé, aby se otevřeli
a dali fotografii své nitro. Focení není iluze, nemá
scénář, děje se v daný okamžik, zachycuje daný
pocit, náladu. Fotografii u sebe může člověk nosit
celý život, může se k ní vracet. Do jednoho snímku
musíš dát všechno, a když se nepovede, není tím,
o co se snažím.
Jaké je focení jako profese? Dá se vůbec hovořit o tom, že je to práce, když se jedná o umění, které stojí na pomezí životní náplně?
Focení je velmi tvrdá práce. Jde o to, jak dlouho
u ní člověk setrvá. Jejím velkým bonusem je radost
a pocit, že přetrvává. Musíš se ale umět vcítit do
druhých, chápat situace a investovat mnoho své
energie. K tomu všemu je potřeba velké odhodlání
a nadšení. To u mě přetrvává, cítím, že můžu udělat něco dobrého. Nic jiného bych už dělat nemohl
ani nechtěl. Měl jsem kavárnu, byl jsem manažer,
možná bych to dokázal dělat znovu, ale u focení
jsem to já.

Přesto, existuje profese, která by tě dokázala
v něčem podobně kreativně naplnit?
Kdybych přestal fotit, chtěl bych být zahradníkem.
Pochopit stromy, starat se o květiny. Stromy jsou
pro mě živý organismus a nesmírně mě baví. To, co
tvořím s lidmi ve fotografii, bych tvořil na zahradě.
Práce s květinou je vizáž přírody. To, jak se mění
lidé, mi připomíná květiny, také uvadají a musíš je
správně zalévat.

mě je mnohem více lidské slovo, proto sociální sítě
nevyužívám. Neměla by se vytrácet lidskost. A internet nás připravuje nejen o ní, ale také o osobní
prožitek. Vyměňovat si pocit z přítomnosti virtuálně nejde.
Když mluvíš o focení, zní to až osudově, věděl
jsi od první chvíle, že to jednou bude tím, co
budeš dělat a zanechávat ve svém tvůrčím životě za sebou?
Když jsem šel fotografii studovat, nebyl jsem o tom
přesvědčený. Hrál jsem fotbal, to mě bavilo. Dříve
to nebylo jako dnes. Tenkrát člověk musel studovat, pracovat. Já
si k tomu hledal cestu. Ale nejdůležitější byla praxe, ta mi ukázala, že to chci. Najednou jsem
to objevil a našel se v tom. Zásadní byl ten prožitek, ten vám
nedá škola, ale čas.

Lehkou podobnost můžeme nacházet i ve výtvarném umění, štětcem zachycená realita.
Jaký vztah máš k malířství a obrazům. Maluješ ty sám?
Mám k obrazům kladný vztah,
líbí se mi a obdivuji je. Znám
spoustu malířů, ale sám jsem
k tomu nikdy netíhnul. Myslím,
že obraz a fotka nebudí stejný
dojem. Obraz je vize, to, o čem
malíř sní. Často se nejedná
o realitu, ale představu autora.
Fotografie zachycuje konkrétní okamžik, přestože je v ní jistá subjektivita. Portrétní malíři
jsou svým způsobem předchůdci fotografie. Namalovat portrét
ale trvalo několik dní, já na to
Kontrast
mám chvíli.

Je tedy vůbec důležité fotografii studovat?
Určitě. Člověk, který chce být
jednou dobrý fotograf, musí mít
praxi. Na škole má možnost si
toho hodně vyzkoušet s různou
technikou. V dnešní době je těžké něco začít bez výbavy. Škola
Cena: 349 Kč
ti dá možnost pracovat s různým
Doba je o dost rychlejší a vyžaduje
materiálem a naučí tě jak. I já už učil fotaké jinou práci…
tit, je to v něčem náročné, ale pokud vidíš, že ten
Nemyslím si, že je dobře, jak se všechno zrychluje.
člověk má energii a chce to, tak tě baví mu přeVytrácí se tím tajemství, které tam dříve bylo. Člodávat své zkušenosti. Někoho motivovat je obověk má pocit, že fotka na Instagramu má stejnou
hacující. Zásadní je světlo, a to, jak s ním správně
hodnotu jako fotka u fotografa. Magie mizí. Dříve
pracovat, tě musí někdo naučit. Musí tě vést, konbyl fotograf jako lékař, dneska je fotograf každý,
zultovat s tebou každou fotku, abys pochopil kudy.
kdo přidá fotku na internet.
Když nefotíš a zůstává ti chvíle pro sebe,
Jak navracíš focení kouzlo ty?
jak relaxuješ?
Všechno je o lidech, pořád je možnost jít do ateliSportem, hraju tenis a fotbal. Taky rád pracuji na
éru a prožít si to. Lidé se hodnotí pomocí „lajků“
svém domě, na zahradě, sázím kaktusy a malé stroa já se ptám proč. Proč se lidé chtějí tolik líbit? Pro
mečky, to mi dělá radost.

DOBRO.DRUH

Focení je obrovský prostor, ve kterém je mnoho
možností pro realizaci.
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ROZHOVOR S KNIHKUPCEM

ROZHOVOR S VEDOUCÍ PRODEJNY

LUCIOU VASSOVOU
T

Kateřina Svobodová
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V OC Letňany se nachází jedna
z našich mnoha prodejen. Každá
prodejna je něčím výjimečná.
Ta letňanská prošla rozsáhlou
rekonstrukcí a v září se ukázala v novém a lepším kabátě.
Věděli jste, že patří mezi naše
největší prodejny? Najdete v ní
neuvěřitelných 80 000 knih,
deskové hry, kancelářské potřeby a spoustu dalšího doplňkového sortimentu. Pod palcem
ji má Lucia Vassová, které jsme
se také zeptali na pár otázek.
Začneme obligátní otázkou – jak jste se
vlastně dostala k práci v knihkupectví?
V knihkupectví jsem začala pracovat jako brigádník, když jsem se přestěhovala do Prahy
a už je to 13 let a nějak mi to knihkupectví
zůstalo jenom jsem změnila po čase firmu.
Již od mala mě to táhlo ke knížkám a myslím,
že to vůbec nikoho nepřekvapilo.

DOBRO.DRUH

Jak vypadá váš den v knihkupectví?
Klasicky ráno začínáme poradou, kde si rozdělíme, co je potřeba na daný den udělat.
A pak se tzastavíte až večer a ani nevíte, jak
vám to uteklo. Úžasné na tom, že každý den
je jiný, potkávám stále jiné lidi, jiné názory.
Strašně ráda mám komunikaci se zákazníky, snažit se ho odhadnout a doporučit něco
přesně na míru. Jsem ráda, když se vracejí
a dostaneme zpětnou vazbu, jak se jim doporučená kniha líbila.
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Blížící se vánoční sezóna je poměrně specifické a náročné období. Jak se na ni
knihkupectví připravuje?
Rozhodně s dobrou náladou. Je to psychicky
a fyzicky náročné období jak pro zákazníky,
tak pro knihkupce, bez dobré nálady a podpory na prodejně by se to nezvládlo. Nikdo
nechce vidět vyčerpané a hroutící se knihkupce. Samozřejmě musíme pořádně zásobit
prodejnu, aby měl zákazník dobrý výběr a odcházel spokojený.

Jaké to je trávit dny mezi tolika knihami?
Jak vás to ovlivňuje?
Rozhodně to ovlivňuje moji knihovnu doma,
knihy mám doma téměř všude. Tento problém má určitě většina knihkupců.
Kdybyste si mohla zvolit jednu jedinou knihu, kterou byste si mohla vzít na
opuštěný ostrov, jaká by to byla?
Průvodce pro přežití (smích).
Jak by se dala specifikovat vaše láska ke
knihám? Jste náruživá nebo spíše příležitostná čtenářka?
Určitě náruživá čtenářka, pracovat v knihkupectví a neodolat knihám je těžké. To mi zůstalo už z dětství.
Na jaké knižní novinky konce roku 2018
se těšíte nejvíce?
Určitě na biografii sira Richarda Bransona –
Virgin: Hledání sebe sama, a ještě na pokračování série od Angely Marsons s inspektorkou Kim Stoneovou, její knížky jsou čím dál
lepší. Ještě určitě na víc knih, ale to by bylo
na dlouho.
Jaká kniha (popř. knihy) vás v životě nejvíce ovlivnila?
Dá se říct, že každá knížka, kterou jsem četla
měla nějaký vliv. Nejvíce mě zřejmě ovlivnily knihy, které jsem četla jako malá, když ve
mne dokázaly vzbudit takovou lásku ke čtení.

S jakou literární postavou byste pravděpodobně byla nejlepší kamarádka
a proč?
Záleží na tom, jakou knížku momentálně
čtu, každý týden je to jiná postava. Když se
začtete a prožíváte vše s hlavním hrdinou,
tak se dá říct, že je to v té chvíli váš
nejlepší kamarád.
Myslíte si, že v budoucnosti převezmou
e-knihy nadvládu nad těmi papírovými?
Určitě ne, neříkám že e-knihy jsou špatné,
jsou skladné, například na dovolenou si
jich můžete vzít kolik chcete a nezatížíte si
kufr, ale přeci jenom kniha je kniha, není
nic lepšího, než držet knížku v ruce a moci
v ní listovat.

Přijďte se
k nám podívat!
Sídlíme na adrese:
KNIHY DOBROVSKÝ
Praha – OC Letňany
Veselská 663
199 06 Praha
Jsme tu pro vás denně
od 10:00 do 21:00

ZA VÁNOČNÍMI NÁKUPY
DO PRAŽSKÝCH
OBCHODNÍCH CENTER

OC VIVO! Hostivař –
naše nejnovější
knihkupectví
Přesuňme se na opačný konec hlavního města, na jih Prahy 10 do ulice
Švehlova. Právě zde, v Hostivaři, stojí
poměrně nové obchodní centrum VIVO! Pohodlné bude především pro ty,
kdo dávají přednost klidnějším nákupům.
To VIVO! umožňuje právě z toho důvodu, že
je mezi obchodními centry zatím nováčkem
a mnozí mimopražští o něm dosud nevědí.
Byla by však škoda jej nenavštívit! Čtyřpatrové obchodní centrum nabízí nejen široký výběr obchodů, ale i zábavy. Navíc i zde najdete
úplně nové knihkupectví Knihy Dobrovský.

OC Letňany – naše
největší knihkupectví
Milovníci knih a stálí návštěvníci obchodního
centra Letňany dobře vědí, že zde naši prodejnu mohli navštívit již dříve. Prostory však
nevyhovovaly našim představám, proto jsme
se rozhodli, že je třeba udělat velký krok. Na
čas naše knihkupectví fungovalo v provizorní menší prodejně, ale o pár metrů dál se již
chystalo nové, krásné, a především obrovské knihkupectví.

Dlouho očekávaný okamžik otevření vyšel
na 27. září. Od té chvíle již můžete navštěvovat prodejnu, která má více než 300 m2, nabízí na 80000 knih a nadšení z ní budou nejen knihomolové!
Knihkupectví jsme totiž zásobili nejen pořádným množstvím beletristických novinek
a bestsellerů, ale i naučnou literaturou, učebnicemi, mapami, kuchařkami nebo kancelářskými potřebami. Celá rodina bude nadšená
z výběru společenských her či stále oblíbenějších audioknih.

Samozřejmostí je možnost vyzvednout si
zde svou e-shopovou objednávku. O výborný
servis a dobrou radu se postará parta
milých knihkupců.
F

Ondřej Michal

Víme, že při vánočním shonu je důležité mít
při ruce vždy někoho, kdo vám ukáže to, co
hledáte nebo poradí s výběrem. Dali jsme
tedy dohromady tým šikovných knihkupců,
kteří nebudou váhat s tím být nápomocní.

T

OC Šestka –
papírnictví Familio
Obchodní centrum Šestka je snadno
dostupné nejen pro obyvatele Prahy 6, ale
i pro všechny, kdo míří na Letiště Václava
Havla. Právě odsud je to do Šestky pouhých
10 minut. Dobrou zprávou je, že nemusíte
mít strach s sebou vzít na vánoční nákupy
své ratolesti – kromě dětského koutku, kde
o ně bude skvěle postaráno, si užijí také

Lucie Černá

střešní výhled z dalekohledu nebo třeba 20
metrů dlouhý tobogán, který slouží jako
mezipatrový teleport.
V OC Šestka byl nedávno otevřen nový svět
pro všechny tvořivé duše – naše papírnictví
Familio. Najdete zde kancelářské potřeby,
nezbytnosti pro balení dárků nebo vybavení do školy – zkrátka výběr toho nejkvalitnějšího papírenského sortimentu. Speciálně se

můžete těšit na produkty značky Herlitz, které budou dostupné ve všech prodejnách naší
nové obchodní sítě Familio.

DOBRO.DRUH

Čas vánočních nákupů se nezadržitelně blíží. Připravili jsme pro
vás tipy na tři obchodní centra,
kde nakoupíte všechny dárky pro
své blízké během jednoho dne.
Právě zde jsme totiž otevřeli naše
nová knihkupectví.

Prodejna o 200 m2 si získá čtenáře napříč
všemi žánry. Od detektivek, přes milostné
romány, thrillery až po horory. Mimo to je
knihkupectví bohatě zásobeno také učebnicemi, DVD i audioknihami, školními taškami,
deskovými hrami nebo třeba puzzly.
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DESKOVÉ
DESKOVÉHRY
HRY

HRAJU, HRAJEŠ, HRAJEME...
Aneb skvĕlé tipy na hry, které si okamžitĕ oblíbíte

Víme jenom o jednom dárku,
který je skoro stejně tak skvělý, jako kniha. A tím je deskovka! Tentokrát jsme tuto dvoustranu doslova
nabušili skvělými deskovými hrami, které jsou jako stvořené k obdarování někoho blízkého – ať už to jsou
děti nebo dospělí. Dobrou hrou uděláte radost zkrátka komukoliv.

Desítka

Múza

Kingdomino

Ve hře DESÍTKA hráči nemusejí čekat na svůj tah
tak dlouho jako v jiných hrách. Ke každému okruhu
ve hře přísluší 10 otázek a 10 možných odpovědí.
Ve hře je 200 okruhů, 2 000 otázek a 2 000 možných
odpovědí. To vše v kompaktním balení zvaném
smartbox s počítadly bodů a žetony odpovědí.
Desítka je skvělá hra, obzvláště vhodná i na cesty.

V této velkolepé párty hře najdete více než 100
překrásně ilustrovaných karet. Využijte svoji
představivost a odhalte správně více uměleckých
děl než ostatní týmy. Popusťte uzdu fantazie
a pozorně naslouchejte Múzám.

Jednoduchá hra pro celou rodinu, která má
s klasickou hrou domino společný pouze tvar
herních dílků. Jako mocní králové hledáte nová
místa pro rozšíření svých velkolepých království. Je
třeba prozkoumat všechny druhy krajiny. Ale pozor,
jsou tu i další králové, kteří se poohlížejí po stejných
krajinách… Vybudujte to nejskvělejší království!

Jak se hra hraje?
Hráči se na tahu střídají. Hru zahajuje nejmladší
hráč. Nahlas přečte okruh ve středu karty a může
zkusit najít první správnou odpověď na otázku
dle svého výběru. Hráči postupně hledají správné
odpovědi na
položenou otázku.
Pokud vědí
správnou odpověď
nebo ji odhadnou,
získají vítězný
499 Kč
bod. Vítězí hráč,
který jako první
získá alespoň 20
vítězných bodů.
2–8 hráčů

10

let

20 minut

Jak se hra hraje?
Herní skupiny se
postupně střídají. Tým,
který je zrovna na tahu,
si vybere ze svého
středu jednoho hráče.
Ten bude představovat
499 Kč
Múzu a dostane kartu
s uměleckým dílem
a též kartu inspirace.
Tu obdrží od týmu
protihráčů. Múza musí svému týmu poskytnout
dostatek indicií, aby mezi šesti kartami dokázal
ono umělecké dílo najít. Pokud její tým neodhalí
správnou kartu, získá ji protihráčův tým. Ve hře
zvítězí herní skupina, která jako první získá pět
uměleckých děl.
2–12 hráčů

10

let

30 minut

Jak se hra hraje?
Hráči se střídají na
tahu dle toho, jak
jsou rozmístěny
499 Kč
figurky na
dominových dílcích.
Ten hráč, který je
zrovna na tahu,
umístí jeden dílek
dle svého uvážení a druhý si vybere (tím určí i své
pořadí). Když jsou umístěny do řady poslední
dílky z krabice, nastává závěrečné kolo hry – hráči
provedou pouze umístění dílku. Poté každý
hráč spočítá body za své království a vítězí ten
s nejvyšším počtem bodů.
2–4 hráčů

8

let

15 minut

Krycí jména

DOBRO.DRUH
DOBRO.DRUH

Najdete ta dvě správná slova, která vám pomohou
k vítězství? Skrytou identitu všech 25 agentů znají
jen hlavní špióni. Ostatní hráči znají agenty pouze
pod jejich KRYCÍMI JMÉNY. Týmy spolu soupeří
o prvenství v úspěšném kontaktování všech svých
agentů. Nezapomeňte – opravdový profesionál
nikdy nekontaktuje
nájemného vraha.
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Jak se hra hraje?
499 Kč
Skrytou identitu všech
25 osob znají jen hlavní
špióni. Operativní tým
je zná pouze pod krycími
jmény. Hlavní špióni se
střídají v poskytování
jednoslovných nápověd.
Snaží se zvolit nápovědu tak, aby se vztahovala
k jednomu či více slovům jejich barvy. Jejich tým
se pokouší uhodnout slova, která měli na mysli,

a kontaktovat dotyčné osoby tím, že se dotknou
příslušného slova prstem. Šéf týmu pak odhalí
pravou identitu člověka s daným krycím jménem.
Pokud jde o agenta barvy hádajícího týmu,
operativa smí pokračovat ve svých tipech.
V opačném případě je řada na soupeři. Tým,
který jako první úspěšně kontaktuje všechny
agenty své barvy, zaslouženě vítězí.
2–8 hráčů

10

let

15 minut

Play! Staň se hvĕzdou
internetu
Vyzkoušejte si být slavným YouTuberem a staňte
se hvězdou internetu! Čekají vás šílené challenge,
vědomostní otázky z online světa a mnoho dalšího.
Pracujte tvrdě na své kariéře, o které sní spousta
lidí po celém světě. Nejbláznivější stolní hra ever!

Jak se hra hraje?
Každý hráč si vybere
barvu a vezme si 2
699 Kč
figurky a 1 žeton
v této barvě. Žeton
symbolizuje, za jakou
barvu hrajete. Hráči
umístí velkou figurku
na políčko START
a malou figurku na políčko 0 na počítadle odběratelů.
Na hlavním plánu se hráči pohybují pomocí hodu
kostkou. Podle toho, na jaké políčko hráč stoupne, si
vezme také příslušnou kartu – Challenge, My life nebo
Stories. Políčko START pak funguje také jako důležitý
milník – za každé projití tímto políčkem, se hráči
připíše 50 000 odběratelů. Vítězí ten hráč, kterému se
podaří jako prvnímu dosáhnout 1 milionu odběratelů.
2–6 hráčů

8

let

45 minut

herní Recenze

Martin Mravec

Martin je náš specialista na fantasy, ale i na
deskové hry. Můžete se ho zeptat prakticky na
jakoukoliv deskovku, s radostí vám o ní povypráví
:-). Natáčí pro vás také videa, která naleznete na
našem YouTube kanálu pod štítkem „Deskovky
s Martinem“ a „Fantasy s Martinem“.

Dixit z pohledu martina
DIXIT jako takový není klasická desková hra, hrací
desku bychom zde hledali marně. Vše, co ke hře
potřebujete, je balíček naprosto unikátních karet,

počítadlo bodů, společnost a spoustu představivosti.
V principu jde vlastně o to, rozdat mezi hráče karty,
zvolit vypravěče (tato pozice se každé kolo mění),
který ze svých karet vybere jednu a popíše ostatním,
co mu karta připomíná nebo v něm evokuje.
A tady nám začíná zábava a kouzlo hry. Vypravěč
totiž může popsat kartu jedním slovem, ale smí
také vymyslet báseň, píseň nebo povědět příběh.
Aby dosáhl bodů, je nutné ji popsat tak, aby ji
alespoň někdo uhádl – ale ne všichni. K tomu
také patří, že co člověk to názor, jednomu hráči
karta může připomínat smích, ale druhý ji bude
vidět třeba jako odvahu.
Ani ostatní hráči nepřijdou
zkrátka. Nejen že se pozice
vypravěče
každé
799 Kč
kolo mění,
můžou
i mást. Jak
to udělají?
Vypravěč
popíše

kartu, kterou si vybral. A poté ostatní hráči ze
svých karet vyberou jednu, která jim nejvíce
připomíná tu, kterou popsal. Všechny vybrané
karty se dají na hromadu, zamíchají, rozloží
a následně všichni, až na vypravěče, hledají pravou
kartu. Zároveň se snaží vyvarovat tomu, aby vybral
kartu některého ze svých soupeřů.

nasadí masku na oči a zasní se. Z ostatních
hráčů jsou Snoví duchové, kteří popisují karty
s použitím jediného slova. Ale pozor na Rarachy
a další Bubáky, kteří se budou snažit svést snílka
na scestí!

Jak se hra hraje?
Podstatný je herní
plán s mapou a sítí
měst. Na mapě hráči
staví své železnice –
k tomu využívají
999 Kč
vagónky podle karet
jízdenek (tedy
úkolů). Hráč, který
je právě na tahu, si může vybrat, zda si vezme
dvě karty vlaků z balíčku či si zabere trať. Aby to
však bylo možné, musí mít příslušný počet karet
a umístit plastové vláčky. Hra končí, jakmile
někdo získá šestou jízdenku, případně když se
mu podaří umístit poslední z vlaků.

Tato hra je dostupná v podstatě všem věkovým
kategoriím. V současné době má již mnoho
rozšíření, jenž do hry přinášejí více obrázků. To
znamená, že balíček, ze kterého karty budete brát,
tak brzo nedojde a karty se nebudou opakovat.
I když jak jsem psal dříve, málokdy se stane, že by
dva lidé v jednom obrázku viděli to samé. Hra je
velmi snadná na pochopení, a tak hráče nebude
zatěžovat zbytečně obsáhlými pravidly. A odvážím
se tvrdit, že si s touto hrou užijete spousty hodin
zábavy. Na dlouhé zimní večery, které nás čekají, je
tato hra v podstatě ideální volba.
3–6 hráčů

8

let

30 minut

Koncept

Jak se hra hraje?
Karty Konceptu obsahují slova a fráze tří
stupňů obtížnosti – lehké, těžké a výzva. Tým
si vytáhne horní kartu konceptu a vybere si
slovo nebo frázi ze seznamu na kartě, kterou
budou ostatní hráči hádat. První hráč, který
příslušné slovo
nebo frázi uhodne,
získá jeden dvojitý
žeton vítězných
799 Kč
bodů (v ceně dvou
bodů) a každý hráč
z týmu, který dané
slovo nebo frázi
k uhodnutí zvolil,
získá jednoduchý
žeton vítězných bodů (v ceně 1 bodu). Poté si
další dva hráči ve směru hodinových ručiček
kolem stolu vytáhnou novou kartu a zvolí si
slovo, které ostatní hádají. Jakmile si hráči
rozeberou všech dvanáct žetonů dvojitých
vítězných bodů, hra končí. Vítězí hráč nebo
hráči, kteří získali nejvíce vítězných bodů.
4–12 hráčů

10

let

Jak se hra hraje?
Jeden z hráčů si nasadí masku na spaní – stává
se z něj snílek.
Z ostatních hráčů
se stávají snoví
duchové, přičemž
někteří na sebe
berou podobu víly
a jiní zase bubáků
a rarachů. Duchové
dávají snílkovi
899 Kč
indicie, pomocí
kterých by měl
snílek uhodnout, o jakou kartu se jedná. Víla
mluví vždy pravdu a snaží se snílkovi napovědět
co nejlépe. Bubák se snaží o protiklad a svádí
snílka z cesty. Rarach nápovědy vyvažuje. Za
každou správně odhalenou kartu získává snílek
i snoví duchové určité body. V dalším kole pak
sní zase další hráč.
4–10 hráčů

8

let

Ticket to Ride Junior
Kouzelná a jednoduchá komunikační hra pro 4
až 10 hráčů. Ve hře Když sním si jeden z hráčů

6

let

30 minut

30 minut

40 minut

KDYŽ sním

2–4 hráčů

Všichni nastupovat, vyrážíme na PRVNÍ JÍZDU!
Sbírejte karty různých barev a použijte je pro
vyslání vašich vlaků na železniční tratě, získejte
jízdenky a zvítězte!

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

DOBRO.DRUH

HRA ROKU 2014! Hra, ve které neexistují slova,
ale vládnou obrázky a indicie. Podaří se vám
uhodnout slova naznačená pomocí nápovědy
ze symbolů?
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AUTORKA GENIÁLNÍ
PŘÍTELKYNĚ JE ZPĚT
T

Adriana Krištůfková

F

Archiv

Není tomu až tak dávno, co vyšla tolik známá
tetralogie Geniální přítelkyně, která se stala
během chvíle velmi oblíbenou a za níž stála
spisovatelka a překladatelka Elena Ferrante. Žena mnoha tváří, která se již mnoho let
skrývá právě pod tímto pseudonymem. Elenina tvorba si získala mnoho věrných čtenářů,
a to především z řad žen. Pozitivní recenze na Geniální přítelkyni na sebe nenechaly dlouho čekat a ženy si v různých diskusích vyměňovaly názory, a některé z nich
byly skeptické. Nevěřily tomu, že knížky,
které jsou tolik opěvované, jsou tak skvělé.
Možná zatím hledaly správně mířený marketing z řad vydavatelů, ale opak byl pravdou.
Všechny knížky totiž měly skvělé hodnocení
a nenašlo se příliš čtenářů, kteří by Elen
něco vyčítali. Málokterou ženu nechaly její
knihy chladnou…
Bylo to jako invaze, která pohltila nejednu
z vás. Zajímavé vždy bylo rozkreslení jednotlivých postav a jejich propojení. Vše bylo tak
živé a pravdivé. Zapadalo do sebe a tvořilo
dokonalý celek.

Byly to přesně ty romány,
u kterých nechcete, aby
nikdy skončily.

DOBRO.DRUH

Aby stále pokračovaly a vy jste tak mohli dál
hltat stránku za stránkou a prožívat vše se
svými hrdiny. Elen jako by všechny své fanoušky vyslyšela a přispěchala s novým přírůstkem, a to s románem, který jistojistě pohladí duši mnoha žen.
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Právě Tíživá láska je velmi obdobná té tvorbě, které lze od této spisovatelky očekávat. Je
plná vůně Itálie, která mísí vzduch se zvláštními pocity. Opět nás vrací do Neapole, kde
sledujeme podivuhodný život Delie, dcery zesnulé Amalie. Delia nečekaně přichází
o svou matku, kterou naleznou pouze velmi
skromně oděnou za podivuhodných okol-

ností, a na ni tak padá veškerá tíha starostí
a strastí. Jejich vztah není příliš typický. Není to jako běžný vztah mezi matkou a dcerou, kdy z něj srší silná mateřská láska. Tady
je to jiné. Ani sama Delia nerozumí spoustě
věcem, a tak den za dnem tápe a snaží se poskládat si jednotlivé střípky. Často vzpomíná na své dětství, chování matky, vybavuje
si situace a činnosti, které ji obklopovaly po
jejím boku.
Postupně zjišťuje, že vlastně svou matku neznala tak dokonale, jak si celé roky myslela. Až po její smrti se dozvídá podivuhodné
příhody a v tu chvíli se cítí velmi podivně.
Zranitelná, vnitřně nenaplněná a možná trochu odstrčená. Kdo jsou vlastně ti muži, kteří v matčině životě hráli takovou roli a teď
se o nich dozvídá? Jak je vlastně možné, že
Delia tomu všemu po celou dobu přihlížela,
ale vlastně téměř nic nevěděla? To všechno
jsou otázky, které svírají její duši a Delia se
na ně snaží najít uspokojující odpovědi. Možná, aby jí pomohly se s tím
vším vyrovnat.

Nepochybně je to podivuhodný příběh, který velmi
pravdivě vykresluje mezilidské vztahy.
Popisuje to, co možná nikdo jen tak nezažil a možná tomu ani v prvotní chvíli nebude
chtít uvěřit. Bude totiž šokován.
Máte nezapomenutelnou šanci to vše zažít
na vlastní kůži a okusit tak život s vůní jižanského nádechu a mořského vánku. Nebo se
ve vás probudí zvídavost, která se bude stupňovat, a vy tak budete chtít porozumět odlišným, ale přesto velmi podobným světům,
které jsou často plné nepochopení, netolerance a podivné lásky mezi matkou a dcerou.

Román čtenáře vnese mezi dva světy. Ten
minulý je plný emocí,
nepochopení a bolestivých vzpomínek. Zároveň však poukazuje na
přítomnost, která jako by
čerpala z toho předešlého a možná tak ovlivňuje
spoustu uvážení, které se
zdají být na první pohled
podivná. A pak existuje něco mezi tím vším. Něco, co
nelze pochopit ani popsat.
Je to snad klam, nebo iluze?
Jsou to potlačené emoce a nesplněná přání, která obě ženy
nikdy nevyřkly nahlas a teď už
je snad příliš pozdě?

Prostor, 247 Kč

DOBRO.DRUH

Jiří Janoušek byl
reportérem Mladého světa,
když navázal kontakt se
zestárlým a nemocným
Janem Werichem a sepsal
s ním dlouhý rozhovor,
první po řadě let, kdy
byl Werich v nemilosti.
Pak pokračovali
v setkáních, a tak vznikly
unikátní rozhovory, které
nám dají nahlédnout
hluboko do Werichova nitra.
A co víc: Jan Werich svěřil
reportérovi, s nímž se
nedlouho před smrtí ohlížel
za svým životem, také
svůj fotograﬁcký archiv.
Díky tomu tato kniha vedle
rozhovorů a dobových
svědectví nejbližších
přátel, zejména Jiřího
Voskovce, přináší na 300
fotograﬁí, které zachycují
Wericha ve všech fázích
života, objevují jeho
neznámou soukromou tvář,
mapují běh jeho života
s úspěchy i nezdary,
nadějemi i zklamáním.
Kniha, kterou musíte mít
ve své knihovně.

jAn WeRicH
zA OPOnOu

Osobní archiv
v jedinečné
knize

PRÁH
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PŘEDBĚHNĚTE PŘEPRAVNÍ
SPOLEČNOSTI, VYHNĚTE
SE STRESU A UŠETŘETE
ZA DOPRAVU!
Využijte možnost osobního odběru na našich prodejnách.
9x

HRADEC
KRÁLOVÉ

24h

3x

Balíčky
chystáme
už do 24
hodin od
objednání

5d
Jakmile zboží
připravíme,
pošleme
vám smsku
a e-mail

0 Kc

Objednávka
na vás na
prodejně
počká
5 dní

Výdejní
Zaplatíte
místa fungují hotově, kartou
po celou
nebo našimi
otevírací dobu
dárkovými
prodejny
poukazy

Za osobní
odběr
neúčtujeme
žádný
poplatek

INTELEKTUÁLNÍ ČTENÍ NEJEN PRO INTELEKTUÁLY
Inspirativní průvodce pro cestovatele
349 Kč

Vydejte se křížem
krážem po všech kontinentech a objevte z nich
to nejzajímavější díky
těmto inspirativním průvodcům, které jsou plné
fotografií a zajímavých
cestovatelských tipů.

Atlas budoucnosti
Enrico Passoni, Tommaso
Vious Rosin

Novinky a nápady z této knihy
by se brzy mohly stát skutečností, protože jsou podloženy vědeckými poznatky, a popisované
předměty by mohly být v nejbližší budoucnosti běžně vyráběny.
Jste připraveni na vzrušující
cestu plnou překvapení?

249 Kč

DOBRO.DRUH

Neobyčejné a barevné vaření
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Tyto kuchařky ve vás dozajista
vzbudí chuť k vaření už při pouhém
pohledu na fotografie, které jsou ke
každému receptu přiloženy. Každá
ze čtyř publikací je zaměřena na
určitý typ kuchyně a jídel. Máme
v nabídce Super snídaně, Kuchařku
nejen pro vegetariány, Superzdravou kuchařkou či Salátové variace,
takže si jistě vybere každý.

299 Kč

499 Kč

Suchozemští
savci světa
Juan Carlos Alonso

Kniha vznikla jako zápisky
z cest autora, který na svých
výpravách kolem světa studoval život zvířat. Titul obsahuje
nejen podrobné popisy nejzajímavějších suchozemských savců, ale také nádherné kresby
jednotlivých zvířat vytvořené
samotným autorem.

Život, osobnost a dílo
slavných umělců
Poznejte nejslavnější umělce všech
dob a jejich díla. V těchto čtyřech
publikacích máte jedinečnou
možnost získat kompletní přehled
o životě a tvorbě umělců jako Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh,
Caravaggio či Michelangelo.

499 Kč

ODPOSLECHNUTO
V NAŠICH DOBRÝCH
KNIHKUPECTVÍCH

Dobrý den, hledám knihu pro
devítiletého kluka. Zajímají
ho spinnery a jůtjubeři.

Pomalu ale jistě se blíží vánoční svátky. Možná vám přijde,
že je času ještě mnoho, avšak pro nás a naše knihkupce
vánoční sezóna začala již dávno. S tím, jak narůstají
počty zákazníků, požadavků a objednávek, se nám opět
nashromáždilo mnoho kuriózních hlášek. Doufáme, že se
při jejich čtení opět budete bavit stejně, jako my.
Z – Zákazník

POKLADNA

K – Knihkupec

Holčička, asi šest let:
„A proč se to tu jmenuje
Dobrovský a ne Obrovský?“
K Zákaznice mě oslovila s tím, že „hledá
něco o trollech“. Než však upřesnila, že myslí
pohádku Trollové od Disney pro svou malou
dcerku, tak jsem jí skoro úspěšně vnutil
Zabíječe trolů ze světa Warhammeru (pozn.
red. rozhodně se nejedná o pohádku pro
malé děti).
Z Pán se nasupeně dívá na nový Husákův
životopis a říká: „To je drzost, to si
dělaj srandu. Co bude příště? Biografie
Gottwalda?“
Z „Prosím vás, kde konkrétně ta kniha
mluví?“ (Kouzelné čtení – Albi)

Z „Dobrý den, máte prosím Šedý podzim?“
K „Nemáme, co by to mělo být?“
Z „Je to od Albrightové.“
K „Aha, nemyslíte Pražskou zimu?“
Z „Ano.“

Z trochu morbidního soudku:
Z: „Sháním přání k úmrtí.“

Z „Máte tady nějakou drogérii?“
K „Bohužel ne, musíte do drogérie.“
Z „Já vím, ale vy tu máte všechno, tak jsem
se zeptal.“
Z „Máte deníčky?“
K „Myslíte diáře?“
Z „Diář je latinsky.“

HLEDÁME NADŠENÉ KNIHKUPCE Z CELÉ ČESKÉ REPUBLIKY

Z „A to máte jenom na vašem internetu tady,
nebo to mám i doma na svým?“
Kolem vchodu prochází dědeček s malým
vnukem
V „Půjdeme tam?“
D „Ne, tam nepůjdeme, dyť tam mají jenom
knížky…”
V (zoufale): „Jo, ale hezký…”
(vyhrál dědeček)
Časté dotazy na zboží: Máte tapety?
Máte kraťasy? Máte lepidlo na molitan?
Máte dětské lžičky? Rámujete obrazy?
Z „Máte prosím První dívku?“
K „Bohužel ne, ale máme Poslední.“
Z „Tu jsem přesně myslela.“

Z: „Mohu si tady
knížky i půjčit?“

Býváte až po uši ponoření v knihách? Toužíte být součástí skvělého týmu?
Vždycky jste chtěli využít své bohaté znalosti z knižního světa?

JAK SE UCHÁZET O MÍSTO? Své životopisy nám můžete

Z „Dobrý den, hledám knihu, jen nevím, jak
se jmenuje a kdo ji napsal…“
K „A má modrou obálku?“
Z „Jak to víte?“
K Je těžké vysvětlit, že kniha Sedmá funkce
jazyka nemá díly 1 až 6.

Z „Dcera říkala, že mám koupit omalovánky
od toho DOBROVODSKÉHO.“
K „My jsme Dobrovský a omalovánky máme,
ale autorem nejsme my. Asi to myslela tak, že
to máte koupit u nás.“
Z „Ne, tak to já musím sehnat ty od
DOBROVODSKÉHO.“
Z „Máte tu monočlánky?“

DOBRO.DRUH

zasílat na e-mail: kariera@knihydobrovsky.cz
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VÁNOČNÍ ČTENÍ PRO DĚTI
Darujte dětem pod stromeček ty nejkrásnější knihy
z Knihozemě.

DOBRO.DRUH

Druhá stovka portrétů
významných žen, které
neobyčejným způsobem
vstoupily do historie.
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Legendární příběhy
o skautských výpravách,
plnění bobříků a o ryzím
přátelství ožívají
v novém vydání.

Milovaná velryba
Gerda k vám připlouvá
prostřednictvím našeho
kalendáře.

Legenda o Černé skále praví,
že je obrovitá, temná, špičatá
a zničí každou loď, která se
k ní přiblíží. Je to opravdu tak?

www.knihozem.cz

Když se lidem narodí
miminko, věnují mu všechnu
svou lásku a péči. Jak to ale
chodí ve světě zvířat?

Inspirativní příběh
pro malé čtenáře
s krásnými ilustracemi
Evy Chupíkové vás
zavede do nádherné
zahrady.

JAKÉ KNIHY ZABALIT
LETOS POD STROMEČEK?

Vybírání dárečků je pro někoho vítanou kratochvílí, pro jiného důvodem
k panice. Ať už patříte k první či druhé skupině, rozhodli jsme se vám
s výběrem co nejvíce pomoci. Přinášíme vám tipy na ty nejhezčí knížky pro
cestovatele, intelektuály, geeky, hudební i módní nadšence.
Pro lepší přehlednost sledujte naše ikonky

Pro cestovatele

Pro módní ikony

Pro badatele

Pro fanoušky

T

Dagmar Topolová

NEJKRÁSNĚJŠÍ HRADY
A ZÁMKY SVĚTA

NEJKRÁSNĚJŠÍ
PROCHÁZKY SVĚTA

Rádi fotíte a touláte se po památkách? Pak
vám nesmí uniknout tato publikace nabitá
krásnými fotografiemi a informacemi o nejhezčích hradech a zámcích světa. Nechybí čarovné zámky na Loiře, duchy obydlené hrady
ve Skotsku, pevnosti, k nimž se váže historie
řádu německých rytířů
a mnohé další. Potěší vás
i poutavý popis historie
našeho národního klenotu, a to hradu
Karlštejn.

Rádi se vydáváte na cesty za dobrodružstvím
a objevováním zajímavých míst? Nejkrásnější procházky světa nabízejí 80 pěších cest za
úchvatnými přírodními divy všech pěti kontinentů, které lze objevit jen jedním způsobem: chůzí.
Ke každé z nich
poskytuje podrobné informace týkající se
trasy, nejlepšího
období, výbavy,
překážek a míst,
která si nesmíte
nechat ujít.

SUPER ZEMĚ
Zajímá vás, jak vzniká zemětřesení nebo bouře? Jak se dostává rozžhavená hornina v podobě lávy ze sopek na povrch a proč je voda
v termálních pramenech horká? Pak se díváte na správnou publikaci. Při listování touto
knihou vybavenou spoustou fotografií čtenář
získá základní poznatky o dynamice planety,
kterou pak bude lépe chápat, více jí rozumět
a tím pádem lépe ocení její kouzlo a půvaby.

CESTOVÁNÍ: HISTORIE
V OBRAZECH
Obsáhlá publikace, která je nabitá
krásnými ilustracemi a fotografiemi. Buďte u zrodu cestování!
Prozkoumejte starověké mapy,
životopisy dobyvatelů a cestovatelů, příběhy vědeckých objevů a technologického pokroku.
Oslavte lidské putování a zakuste
vzrušení a romantiku od nejranější migrace po velké objevitelské
výpravy. Kniha pochází z renomované produkce Dorling Kindersley.

Cena: 799 Kč

NOVÉ POHLEDY
Pro velmi zvídavé typy jsou Nové pohledy ideálním dárkem. Publikace obsahuje 50 originálně zpracovaných map
představujících naši planetu fascinujícím a vizuálně atraktivním způsobem.
Komentáře autora poskytují detailní
vhled do procesů, které proměňují naši planetu a utvářejí její budoucí obraz.
Zajímavým způsobem představuje důležité součásti historie, sociologie a geografie našeho světa.
Cena: 799 Kč

DOBRO.DRUH

Cena: 799 Kč

Cena: 399 Kč

Cena: 899 Kč
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MALÉ DOBRO.TÉMA

QUEEN
Majestátný, nezpochybnitelný umělecký poklad, který změnil tvář hudby – tím je kapela
Queen. Tato publikace pomocí zajímavých
textů, citátů od členů kapely a desítek atraktivních fotografií provádí čtenáře strhujícím
příběhem britské hudební legendy. Autorem
knihy je významný, zkušený hudební publicista, který se psaní o rockové a popové hudbě věnuje už pětatřicet let.

WOODSTOCK

Cena: 699 Kč

AC/DC
Nezbytnost pro milovníky hudebních legend!
AC/DC představují pro miliony fanoušků nejlepší hardrockovou skupinu všech dob. Touto, fotkami, komentáři a vtipnými citacemi,
našlapanou publikací vás provede Paul Elliot,
uznávaný hudební publicista, který o rockovém světě píše už od roku 1985. V oboru rockové hudby je tedy opravdovým expertem.

Dokonalá nostalgie nejen pro ty, kteří zažili
éru hippies. Publikace je doplněna o spoustu
krásných fotografií, autentických citací i komentářů. Oblíbí si ji pamětníci, ale poslouží také jako inspirace pro současnou mladou
generaci. Můžete ji vnímat též jako pozvánku k hlubšímu poznání historie
rocku, či jako
povzbuzení k odvaze
měnit špatné
k lepšímu.

Cena: 699 Kč

Cena: 349 Kč

BEYONCÉGRAFIE
Fascinují vás hvězdy hudebního nebe? Přinášíme vám příběh o jedinečném talentu a obrovské píli, díky níž se mladá houstonská rodačka s čtyřoktávovým hlasovým rozsahem
stala jednou z největších hvězd světového
formátu. Tato
inovativně pojatá kniha přináší
čtenářům nápaditou infografiku
i spoustu úžasných fotografií
a citací. Ale především oslavuje
Beyoncé a jejího
tvůrčího génia.
Připravujeme

WOODY ALLEN

Cena: 799 Kč

TARANTINO:
RETROSPEKTIVA
Je váš oblíbený film Pulp Fiction, Kill
Bill nebo třeba Hanebný pancharti?
Pokud jste alespoň jednou odpověděli „ano“ je velká pravděpodobnost, že
Quentin Tarantino patří mezi vaše TOP
režiséry. V tom případě budete milovat
i tuto knihu. Nabízí totiž úžasnou fotografickou retrospektivu a mapuje všechny Tarantinovy filmy od My Best Friend’s Birthday až po Osm hrozných.

Máte rádi filmy tohoto ikonického režiséra? A co se vám pod jménem Woody Allen
vlastně vybaví? Komedie? Milostný skandál?
Neurotická postava? Věhlasný filmový kritik
Jason Solomons se pokusí propojit všechny
představy, které o Woodym máte, a porovnat
je s mnohdy
odlišnou realitou. Ponořte
se hlouběji do
komplikované
mysli umělce,
jenž o sobě ve
filmech možná prozrazuje víc, než by
si přál.
Cena: 699 Kč

DOBRO.DRUH

BOB MARLEY
Ikonický rastafarián, skvělý kytarista a jeden z nejvíce prodávaných interpretů všech dob – tím vším byl
Bob Marley. Tato kniha vás provede jeho životem i hudební kariérou Wailers. Je protkaná fotografiemi
z koncertů, momentkami ze zákulisí i kopiemi dobových dokumentů. Autorem je zkušený hudební publicista Richie Unterberger, který v knize píše i o jejich klíčovém vlivu na rozšíření reggae do celého světa.
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Cena: 699 Kč

MÓDA
Jste módními nadšenci? V tom případě vám
rozhodně nesmí v knihovničce chybět tato
knížka. Funguje jako kompletní ilustrovaný průvodce světem stylu pro úplné módní nováčky, zapálené nadšence i ty, kteří se
v módním průmyslu
již chvíli pohybují.
Čtenáři poodhaluje
všechna kouzla a taje módního světa.
Provází zákulisím
módních přehlídek
a seznamuje s klíčovými jmény módního průmyslu.

Tato kniha plná kuriozit a výkladů vás provede nejdůležitějšími výdobytky moderní civilizace od konce 19. století po současnost.
Odhalí tajemství a události, které vedly k jejich zrodu,
a představí významné
osobnosti,
které za nimi
stojí. Buďte
svědky počátků vynálezů a jejich
dopadu na
společnost
a dějiny.
Cena: 699 Kč

GEEKŮV ROK
Připomeňte si a oslavte ty nejdůležitější geekovské události, výročí a dobrodružství ve
světě žánrů sci-fi a fantasy. Cílem této knihy
je předložit čtenáři přehledné informace všeho, co vytvořila
lidská představivost. Přivede vás
k mnoha novým
setkáním v žánrech science fiction a fantasy,
v žánrech, kde se
nemožné stává
uvěřitelným.
Připravujeme

Pokud stále hledáte více inspirace, doporučujeme podívat se na náš dobrý blog
www.knihydobrovsky.cz/blog, na němž naleznete mnoho recenzí z per našich
redaktorů, které vám mohou rovněž pomoci při výběru knižních dárků.

100 let od vzniku
Československé
republiky
100 památných míst
českých dějin

899
KČ

DOBRO.DRUH

Cena: 499 Kč

VELKÉ OBJEVY
A VYNÁLEZY

57

SVĚT CESTOVNÍ ATLAS
Podrobné mapy tohoto atlasu světa poskytují všem zájemcům
o cestování potřebné informace v detailní i ucelené podobě
a předvádějí jim všechny kouty země. Na mapách je možné
najít všechny řeky, pohoří i další přírodní útvary, stejně tak
i jednotlivé státy, města a další sídla spolu se silniční sítí. Kniha
navíc obsahuje 63 vybraných tras, které vedou po těch nejkrásnějších cestách světa a nejpozoruhodnějších místech naší
planety. Tyto trasy zobrazují detailní plánky, doplněné četnými
barevnými fotografiemi, které lákají vydat se na výlet.

NOVINKA

576 stran
895,- Kč

Atlas světa
470 stran
599,- Kč

Svět - Univerzální atlas
176 stran
399,- Kč

Kapesní atlas světa
256 stran
199,- Kč

BEZ KŮŽE? JEDNA
Z NEJLEPŠÍCH KNIH
POSLEDNÍ DOBY
T

Věra Škodová

F

Archiv

Bez kůže je severský thriller dánského
oceňovaného spisovatele Madse Pedera
Nordba. Jeho tvorba prozatím není v České
republice příliš známá, avšak po přečtení
zahraničních recenzí a zjištění, že má tento
spisovatel na kontě mnoho úspěšných knih,
jsem titul Bez kůže musela mít. Při čtení se
ocitáme v malém grónském městečku, kterým
otřásá nejen objevení mrtvoly pod ledovou
krou, ale také nevyřešené, desítky let staré
zločiny. To, že by tyto dvě události spolu mohly
souviset, zjišťuje mladý novinář Matthew.

Vendeta, 349 Kč

Bez kůže poteší spíše milovníky
detektivek než fanoušky psychothrillerů. Ačkoliv – nebojte
se, o vykreslenou psychologii
postav ochuzeni nebudete.

Hlavní hrdina Matthew si mě získal od prvních
stránek. Je sympatický, citlivý a nadšený do
své nové práce. Napínavý příběh umocňuje
atmosféra mrazivého Grónska, nutno také
zmínit, že knihu zpestřují reálie tamního
života a prostředí. Čtivý styl a svižné tempo
příběhu kontrastuje s nelehkými tématy,
kterými se autor v knize zabývá – drsná kultura
ve spojení s hrubým chováním v rodinách,
zneužívání, korupce… Mads Peder Nordbo
posouvá děj častými dialogy, díky nimž se
rychle sžíváme s postavami a nedokážeme
knihu odložit. Občasné nechutné scény mě
občas nutily zadržet dech, ale rozhodně mě
od čtení neodradily, ba naopak. Bez kůže?
Jedna z nejlepších knih poslední doby. Pokud
se bojíte neznámého jména, odhoďte obavy
stranou a nechte se unést mrazivým příběhem
tak jako já. Litovat nebudete.

DOBRO.MĚR
V rubrice Dobro.měr hodnotíme vybrané knihy s různými redaktory z mnoha
různých hledisek. Dáváme si záležet na tom, abychom čtenářům doporučili
pouze takové knihy, které nás nějakým způsobem oslovily. Následující tituly
jsou žánrovým mixem, aby si každý čtenář mohl přijít na své.

MUŽ, KTERÝ UŽ NEZAVOLAL

DÍKY ZA FÍKY

Rosie Walsh

Halina Pawlowská

Prožili spolu sedm nádherných dnů, a pak zmizel. Jaké tajemství
skrývá? Sarah a Eddie se do sebe zamilovali na první pohled. Strávili
spolu sedm úžasných dní a oba měli pocit, že potkali toho pravého.
Když Eddie odjíždí na plánovanou dovolenou a slíbí, že zavolá, Sarah
nepochybuje, že slib dodrží. Jenže nezavolá. Ani neodpovídá. Všichni
Sarah radí, ať na něj zapomene, ale ona ví, že se něco muselo stát.
Zjistí, že skutečně existuje důvod, proč Eddie zmizel – pravda, kterou si
zapomněli říct.

Volné pokračování úspěšné knihy. Díky
za každé nové ráno. Když chceš hezky
milovat, musíš lásku pilovat. Takhle by
mohlo znít motto tohoto příběhu. Odehrává
se v současnosti, ale vztah autorky
a jejího přítele výrazně ovlivňují události
uplynulých dvaceti let, kdy zažili humorné
i dramatické situace.

Motto, cena: 399 Kč

Motto, cena: 299 Kč

93 %

96 %
Adéla Jarolímová

Radmila Hušková

SÍ, VOLE!
Pavel Liška, Jan Révai, Hynek Bernard
Mozaika cestovních deníků tří Vandráků, kteří jezdí na motorkách
po Střední Americe, točí o tom dokument a plní si sen. Poznávají
lidi, přírodu, místní kulturu a taky sami sebe. Občas se dotýkají
asfaltu a občas historie, občas pijí, koukají do ohně, smějí se, štěkají
se a žasnou. Často po cestě kladou otázky ostatním lidem a někdy
klade cesta otázky jim. Jet podle navigace, nebo intuice? Drze, nebo
bezpečně? Společně, nebo sám? A odpověď? Sí, vole!
Bizbooks, cena: 399 Kč

92 %

PRAŽSKÉ JARO

Julie Raisová

Simon Mawer, Lukáš Novák

Knižní zpracování kurzů a seminářů pro rodiče, děti a studenty, které
vedou světově uznávaný kouč Jan Mühlfeit spolu s lektorkou Katkou
Novotnou, vám pomůže pochopit, v čem vaše děti vynikají. Odhalíte,
proč je důležité pomoct dětem objevit přirozené talenty a jak je můžete
z pozice rodičů podpořit v rozvíjení jejich silných stránek, aby je začaly
efektivně využívat. V životě, ve studiu a později i v práci.

V létě roku 1968, v období pražského
jara a studené války, zavede prázdninové
dobrodružství dva studenty z Oxfordu,
Eleanor a Jamese, až do socialistického
Československa. Ocitají se tak náhle ve víru
dění, jehož úhelnými kameny jsou nejen
politické události, ale také láska a zrada.
Tento promyšleně vystavěný a dějově
strhující román čtenářům znovu nabízí
pohled na zásadní okamžiky české historie
z perspektivy úspěšného britského autora.

Management Press, cena: 369 Kč

Kniha Zlín, cena: 399 Kč

ODEMYKÁNÍ DĚTSKÉHO POTENCIÁLU

DOBRO.DRUH
DOBRO.DRUH

Kateřina Novotná, Jan Mühlfeit
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89 %
Adéla Jarolímová

97 %
Vojtěch Záleský

ZMĚŇTE MOZEK,
ZMĚŇTE ŽIVOT

POSLEDNÍ MÍSTO,
KAM SE PODÍVÁŠ

Daniel G. Amen

Kristen Lepionka

Díky specifické metodě trojrozměrného
zobrazování získal autor velké množství
informací o tom, jak mozek funguje
a o možnostech, jak jeho výkon zefektivnit.

Nikdo neví, co se stalo se Sarah Cook.
Krásná blonďatá teenagerka zmizela
před 15 lety, té noci byli její rodiče ve
svém domě brutálně zavražděni.

Knihy Omega, cena: 399 Kč

Knihy Omega, cena: 399 Kč

87 %
Hana Valíčková

99 %
Petra Soukupová

ZLOMENÉ DUŠE
Simone St. Jamesová
Píše se rok 1950 a v tajuplné internátní škole plné
odložených děvčat se zrodí přátelství čtyř dívek. Dokud
jedna z nich záhadně nezmizí. O více než šedesát let později
se snaží novinářka Fiona napsat reportáž o rekonstrukci
školy a odhalit tajemství okolo vraždy své sestry. Poté co
je na stejném místě ve studni nalezena mrtvola, začíná
Fiona s pomocí přítele – policisty rozkrývat temný příběh
z minulosti. A zároveň současnosti.

Ohodnoťte
knihy sami na
našem webu
www.knihydobrovsky.cz

XYZ, cena: 349 Kč

98 %

DOBRO.DRUH

Vojtěch Záleský
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DOBRO.ZÁBAVA

LUŠTĚTE S NÁMI
VÁNOČNÍ ŠIPKOVANÁ
Odpověz šipkám na otázku.
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Soutěžte o krásný balíček
knih pro děti a mládež
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VÁNOČNÍ KŘÍŽOVKA
Odhalte, co se skrývá v tajence.
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VÁNOČNÍ SIRKOLAM

DOBRO.DRUH
DOBRO.DRUH

Zkuste si chvíli lámat hlavu a pomocí přemístění
jedné sirky opravte příklad tak, aby byl správně.

Správné odpovědi na šipkovanou a křížovku nám pošlete do 5. prosince na adresu:
souteze@knihydobrovsky.cz. Do předmětu napište Soutěž Dobrodruh.
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DOBROVSKÝ DÁREK

TERMOFORY HUGO FROSCH
– RŮZNÉ VARIANTY
Výrobek německé firmy Hugo
Frosch, která si zakládá na
maximální kvalitě svých výrobků.
Termofor je vyroben z odolného
termoplastu (PVC bez ftalátů)
a je dodáván v mnoha líbivých
provedeních.
Hugo Frosch, cena od 199 Kč

Nápadité

VÁNOČNÍ DÁRKY
pro celou rodinu

U nás, v Knihy Dobrovský se staráme o to, aby každý
zákazník odcházel z prodejny spokojený. Napříč celým
časopisem jsme vám předali mnoho tipů a inspirace na
knižní dárky, ale co když sháníte ještě něco „navíc“? Jsme
připraveni i na takovou variantu. Proto u nás také najdete
široký výběr neknižního sortimentu, ze kterého jistě
vyberete dárky pro každého.
ŠPERKOVNICE WINTER IN VENICE
Okouzlující šperkovnice v limitované edici, která bude
originálním a nezapomenutelným dárkem pro každou
ženu. Najdete v ní spoustu kosmetiky, která Vám
zaručí tu nejšetrnější péči o Vaše tělo a aromatická
vůně uvolní Vaše tělo i mysl.
Winter in Venice, cena: 1 699 Kč
PASTELKY WOODY 10 KS
Univerzální pastelka – kreslí na
papír, karton, sklo, kov a jiné hladké
povrchy, navíc v sobě obsahuje
nelámavou tuhu tloušťky XXL.
Stabilo, cena: 599 Kč
DŘEVĚNÉ HLAVOLAMY
Dokážete posbírat všechny opice
či kočičky a správně je uspořádat?
Dřevěný hlavolam CONSTANTINE
zabaví nejen děti, ale i rodiče.
Recent Toys, cena: 299 Kč

HŘEJIVÁ PLYŠ SRDCE
Darujte srdce, které
zahřeje nejen po duši,
ale i po těle. Stačí ho
vložit na 1,5 minuty do
mikrovlnné trouby (při
výkonu 600–1000 W)
a srdce vydrží až 2
hodiny hřát!
Albi, cena: 299 Kč

FOTOALBA: Různé varianty
a provedení. Laura, cena od 79 Kč
HERLITZ MIDI
Herlitz Midi (prázdná či vybavená): je
kompaktní, univerzální, pro úzká ramena
a s bezpečnostními prvky.
Herlitz, cena: 2 290 Kč (plně vybavená)

LUXUSNÍ ZÁPISNÍK PAPERBLANKS
Luxusní zápisník se zesílenými listy,
kterými neprosvítá inkoust a hedvábnou
záložkou pro nalezení správné strany.
Pevná vazba zaručí, že diář zůstane
nepoškozený i při častém používání.
Hartley & Marks, cena od 319 Kč

DIÁŘ MOLESKINE
Diář má pevnou, ve hřbetu šitou vazbu v kartonových deskách. Obepíná ho pružná páska proti samovolnému otevírání. Obsahuje praktickou vnitřní kapsu na vizitky a dokumenty, textilní záložku,
tematický plakát a leták s historií Moleskine. Papír
s gramáží 70 g/m², neobsahuje kyseliny.
Moleskine, cena od 289 Kč

UNIVERZÁLNÍ OBAL NA KNIHU
Vysoce kvalitní obal na knihu české ruční
výroby. Obal je ušitý z kvalitní bavlny se
vzorem koček na béžovém podkladu.
Samozřejmostí je všitá záložka laděná
do barvy vnitřní nebo lícové strany
obalu. Decente, cena od 229 Kč

DOBRO.DRUH
DOBRO.DRUH

JURSKÝ SVĚT: KOLEKCE 5 FILMŮ
Užijte si prostřednictvím sady 5 filmů
jednu z nejúspěšnějších filmových sérií
všech dob – Jurský park! Ve snímcích
držitele Ceny Akademie Stevena
Spielberga se dinosauři opět potulují po
zemském povrchu v zábavním parku.
Bontonfilm, cena: 799 Kč

YANKEE CANDLE VÁNOČNÍ VŮNĚ
Nový, ale i klasický design oblíbených
svíček Yankee Candle. Vyrobeno za
použití nejlepších surovin, včetně čistých
přírodních vonných výtažků.
Yankee Candle, cena od 299 Kč
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PAMÁTNÍČEK – RŮZNÉ MOTIVY
Do památníku můžete kreslit, psát,
nalepovat fotky a mít tak skvělou
památku na své kamarády a zážitky.
MFP, cena od 115 Kč
LICHOŽROUTI – DVD
Rodinný animovaný dobrodružný
film o radostech a strastech zlodějů
ponožek – LICHOŽROUTŮ a jejich
soužití s námi lidmi.
MagicBox, cena: 199 Kč

BATOH PREMIUM FC BARCELONA
Batoh s motivem fotbalu má anatomicky
tvarovaná, polstrovaná záda a ramenní
popruhy. Pevné dno s nožkami chrání batoh
před ušpiněním. Karton P+P, cena: 1 699 Kč

HOTEL TRANSYLVÁNIE 1–3
(KOLEKCE 3 DVD)
Animovaná rodinná komedie pro
všechny, kteří mají rádi netradiční filmy.
Hotel Transylvánie je totiž domovem
pro všechny příšerky, které se skrývají
před zraky lidské rasy.
Bontonfilm, cena: 499 Kč

LUXUSNÍ DIÁŘ PAPERBLANKS 2019
Diář je v anglickém jazyce a zavírá se
pomocí elastické pásky. Plánovací diář
s kalendářem pro rok 2019 má dvě
hedvábné záložky, kapsu na poznámky,
vkládací adresář a hladký povrch pro
psaní, který výborně saje inkoust.
Hartley & Marks, cena od 389 Kč

STÍRACÍ MAPA SVĚTA
TRAVEL MAP
Luxusní stírací mapa „Travel
Map Black World” pro všechny
cestovatele, kteří mají vytříbený
vkus a milují stylové kousky.
Travelmap, cena: 1 499 Kč

NOVINK

Y

VONNÉ VOSKY YANKEE CANDLE
Rozpuštěný vonný vosk provoní velmi
rychle celý byt. Můžete ho také tuhý
vložit do malých prostor a těšit se ze
svěžesti dlouhé týdny. Pro maximální
vonný efekt rozpusťte vosk v aromalampě pomocí běžné čajové svíčky
Yankee Candle, cena: 59 Kč

KY

NOVIN

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

Tipy na

VÁNOČNÍ DÁRKY OD
NÁŠ TIP

Znáte
z TV

ZOMBIE RUKA

999 Kč

799 Kč

DRŽÁK NA KNIHU
NEBO TABLET

Bláznivá hra s magickou rukou

STRATEGICKÁ
A VĚDOMOSTNÍ
HRA DOBYVATEL

999 Kč

Znáte
z TV

AKCE

Znáte
z TV

CHYŤ HVĚZDU

999 Kč

Staňte se kouzelnou vílou a pochytejte
všechny hvězdy na obloze

od 139 Kč

PUZZLE CLEMENTONI
(různé druhy)

999 Kč

KOUZLA, TRIKY A MAGIE
(Zlatá edice – 150 triků)

Sleva 20 % na celý sortiment puzzle
Clementoni, platí do 30. 11. 2018

AKCE

Znáte
z TV

Znáte
z TV

699 Kč

ZEMĚ, MĚSTO,...!
Zábavná společenská hra

319 Kč
399 Kč

3D PUZZLE CUBIC FUN
Chrám Svatého Víta a další druhy

ŠKOLA KOUZEL PRO
UČNĚ II (50 TRIKŮ)

599 Kč

Sleva 20 % na celý sortiment Cubic Fun,
platí do 30. 11. 2018
Znáte
z TV

CHRONO BOMB
NOČNÍ VIDĚNÍ

Znáte
z TV

NÁŠ TIP

999 Kč

SEÑOR PEPPER

499 Kč

Společenská hra pro děti a dospělé

LOVEC DUCHŮ
Obsahuje 2 pistole

1 699 Kč

SLEVA
DOBRO.DRUH

SLEVA
Znáte
z TV

GLITTERS
TŘPYTIVÁ SNĚŽÍTKA
(velká sada, 2 druhy)

399 Kč
599 Kč

ŠKOLA KOUZEL
MAGICKÝ KLOBOUK

899 Kč

KNIŽNÍ TREZORY
(ve více velikostech)

od 199 Kč
od 299 Kč
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Sójový vosk

Svíčky a vosky Heart & Home se
vyrábějí ze sójových bobů. V porovnání s běžně používaným parafínem je sójový vosk šetrnější
k životnímu prostředí a neuvolňuje škodlivé látky. Navíc taje při
nižších teplotách a hoří pomaleji,
takže svíčky déle vydrží.

Unikátní design

Aromalampy v různých designech
ech
a difuzéry i svíčky v mnoha barevných
ých
odstínech budou ozdobou každého ininteriéru. Vosk nečoudí a nezanechává
ává
na skle saze, a tak když svíčka vyhoří,
oří,,
můžete sklenici použít jako elegantní
tní
dózu nebo dekoraci.

Dlouhotrvající vůně

Vyladěná skladba éterických olejů, kterými jsou vosky nasyceny, jemně
a na dlouhou dobu provoní váš domov. V pestré nabídce najdete různé
typy vůní, od květinových přes citrusové až po orientální. Sójový vosk voní,
i pokud zrovna netaje, a tak si jeho vůni můžete užívat opravdu dlouho.

Difuzéry

Stylové difuzéry
různých vůní,
které vydrží
vonět až 12 týdnů.

Aromalampy
a vonné vosky
Stoprocentně přírodní
vonné vosky, které
v aromalampách
voní až 8 hodin.

Velké svíčky

Vybrané vůně v krásné
designové sklenici,
které voní a hoří
až 70 hodin.

Střední svíčky

DOBRO.DRUH

Menší svíčky do středně
velkých místností, které
voní a hoří až 30 hodin.

66

Votivní svíčky

Nejmenší svíčky z naší
kolekce, které voní
a hoří až 15 hodin.
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Ne vždy je chuť na klasické čtení. Proto existují knihy, které
nešetří fotografiemi či ilustracemi. Mohou vám předat
mnohé – stejně jako klasické knihy, a přitom na vás při jejich
listování dýchne neopakovatelná atmosféra.

V tomto velkoformátovém svazku s nád
hernými fotografiemi najdete 80 pěšíchcest za těmi nejkrásnějšími přírodními
divy všech pěti kontinentů. Ke každé
z nich naleznete podrobné informace,
týkající se hlavní trasy a různých variant
nejlepšího období, výbavy, překážek, ,
a míst, která si nesmíte nechat ujít.

Překvapující geografické objevy naší
planety zobrazené na padesáti originálních mapách. Nové pohledy nabízejí
vzrušující, zasvěcenou a obdivuhodnou
výpravu za poznáním naší planety.

Kniha je poctou výjimečnému režisérovi, producentovi, scénáristovi i herci. Tato úžasná retrospektivní
fotografická publikace mapuje všechny filmy
Quentina Tarantina.

DOBRO.DRUH

Objevte neuvěřitelná tajemství lidského těla, která
vám svými kaleidoskopickými ilustracemi zprostředkuje duo milánských
designérů Carnovsky.

éno Woody
Všichni jsme už asi slyšeli jmojení s ním
Allen. Jenže co se nám ve spká postava
vybaví? Komedie? Neurotic nás krok
s typickými brýlemi? Autor konečnou
za krokem provádí takřka ne
řadou Allenových filmů.
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KRUTÉ VRAŽDY

LED ODKRÝVÁ MRAZIVÁ TAJEMSTVÍ

ný
Chladnokrev
terý
thriller, za k i
ěl an
by se nestyd
sám Nesbø
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