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Joël Dicker
KNIHA 
O BALTIMORSKÝCH
Kniha o Baltimorských je třetím románem švý-
carského, francouzsky píšícího autora Joëla Dic-
kera. Na rozdíl od jeho předchozího bestselleru
Pravda o případu Harryho Queberta nemá detektivní
zápletku, ač napětí v něm rozhodně nechybí. Děj této
rodinné ságy nazíráme opět pohledem mladého
úspěšného spisovatele Marcuse Goldmana, který se
tentokrát vrací do dob a krajin svého dětství, aby se
vyznal z obdivu a lásky k těm, kterým říká Balti-
morští – tedy ke druhé větvi rodiny Goldmanů, svému
strýci, tetě a bratrancům. Byly to osobnosti pro běh
jeho života zcela určující: byli bohatí, úspěšní, krás-
ní, laskaví – a zdánlivě naprosto a neochvějně šťast-
ní. Prostřednictvím vzpomínek a reminiscencí z dětství a dospívání, objevování
zasutých rodinných tajemství a vlastní rekonstrukce toho, co mu bylo za-
mlčováno, Marcus zkoumá důvody a osudové náhody, které přes období
dostatku a harmonie nakonec vedly k rozkladu, pádu a tragédii. 
Je to kniha vyrovnávání se s velkou ztrátou i s rolí věčně chudého příbuzného,
ale i román o ztrácené a nalézané lásce a o cestě k sobě samému. 

Vázaná, 432 stran, 398 Kč, EAN: 9788025719589

http://www.kosmas.cz/knihy/214118/kniha-o-baltimorskych/

Zakoupit můžete zde
Plánovaný termín vydání: 24. 1. 2017

Rozhovor s autorem na následující straně
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Joël Dicker prožil tři roky šílenství
po zveřejnění knihy Pravda o pří-
padu Harryho Queberta. Úspěch,
sláva a peníze – změnily  váš  život.
Změnil se i Joël Dicker?

To si nemyslím. I když sláva samo-
zřejmě zachutná.  Ale mám  spíše klid-
nou povahu, takže se s ní snad
vyrovnávám. Kniha o Baltimorských
končí slovy Marcuse Goldmana: „Proč
to píšu? Protože knihy jsou silnější než
život.“... 

...a proč  to napsal Joël Dicker?

Protože chtěl hrát fotbal, ale nebyl dost talentovaný! No ... Proč
píšu? Protože je to všechno, co můžu udělat. A vrátím se k větě
z románu. Protože knihy jsou silnější než život. To je síla lite-
ratury.  Jako spisovatel jsem bohatší o druhý, třetí, desátý život.
Literatura nás zavádí zpět do minulých staletí, a  přenáší nás 
i do budoucnosti, rozšiřuje nám představivost, dovoluje nám
snít. Kniha o Baltimorských usiluje o znovuzískání ztraceného
ráje, o nalezení lásky...

Román Pravda o případu Harryho Queberta vyšel v še-
desáti zemích, byl přeložen do čtyřiceti jazyků a prodalo se
tři milióny výtisků. Je pro vás úspěch něco jako doping?

Těší mě, když vím, že lidé čtou mou knihu. Je to také výzva a líbí
se mi to, mám rád boj. Před Harry Quebertem jsem napsal čtyři
romány a všechny mi vydavatelé vrátili. Až kniha Poslední dny
našich otců si našla určitý počet čtenářů. Mé tajné tužby naplnil
teprve román Pravda o případu Harryho Queberta, když ho
přijala široká veřejnost. Ale hlava z úspěchu se mi nezatočila.
Jen mi bylo jasné, že má další kniha musí být úplně jiná. 

Ano, žádné vyšetřování trestné
činnosti, ale přesto drama,  které
udržuje čtenáře v napětí.

Nechtěl jsem být zařazen do kolonky
„autor detektivek“, i když nevylučuji, že
se k tomuto žánru zase někdy vrátím.

Myslíte si, že vše, čeho jsme do-
sáhli, se může najednou zhroutit? 

Navenek se zdá být všechno v po-
řádku. Ale uvnitř lidí dochází 
k destrukci. Nezbývá nám, než se s tím
naučit žít. 

Kniha o Baltimorských je o žár-
livosti, závisti a až morbidní touze

zničit druhého, protože je to lepší než ničit sebe sama...
Souhlasíte?

Je to pravda. V knize se nezabíjí. Těžiště spočívá v pocitech,
které však mohou být  zdrojem mnohem většího násilí než
fyzické napadení.

Co vás vedlo k napsání Knihy o Baltimorských?

Nešlo o jediný nápad, spíš se jich nahromadilo několik. Proto
není jednoduché odpovědět.  Někdy máte zajímavý nápad a je
velmi lákavé okamžitě začít psát, ale postupně zjišťujete, že to
nestačí. Například vztah mezi Marcusem a jeho bratrancem
Woodym. Zprvu jsem se ho snažil pochopit, pak mi šlo o to
popsat jeho kvalitu. Byl to dlouhý proces. 

Marcus v knize říká: „Chci být spisovatelem, chci být slavný
spisovatel." Infikoval jste ho svými tužbami?

Ne, myslím, že ne. Ve skutečnosti, i když mě těší všechna
ocenění, která jsem získal, je pro mě stále nejdůležitější vlastní
psaní a vědomí, že čtenář zažije něco podobného při čtení mých
knih, co jsem zažil při psaní,  že mohu sdílet svou radost s ním.
(Ze zahraničních pramenů)

http://www.kosmas.cz/knihy/214118/kniha-o-baltimorskych/Zakoupit můžete zde
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Výpravná monogra-
fie zahrnuje vzácné
biblické ilustrace
Salvadora Dalího z
60. let 20. století 
s fundovaným ko-
mentářem.

Fascinující ilustrace bi-
blických výjevů vytvořil
umělec pro unikátní
vydání Biblia Sacra v Mi-
láně. Jde o mimořádně
pozoruhodnou součást
Dalího díla z jeho pozd-
ního tvůrčího období 
a ilustrace odhalují Da-
lího citlivé vnímání bi-
blických textů a jejich
osobité výtvarné pojetí.
Dalí přistupuje k ilustra-
cím, které nechápe do-
slovně jako přísný citát
či citaci, vztahující se 
k danému výjevu buď ze
Starého či z Nového zá-
kona, poměrně volně. 
Zejména při zobrazení
jistých scén ve Starém
zákoně, které jsou chá-
pány jako předobraz No-
vého zákona, si vybírá buď jednu či
druhou ne-bo je spojuje do jednotného
celku, aby tak zachoval známé vazby
mezi oběma složkami Bible. Ve svých
kompozicích vyzdvihuje zejména ony
složky, které vyhovují jeho surrea-
listickému naturelu, včetně techniky
zpracování. Využívá k tomu různé ma-
lířské i kreslířské techniky, které kom-
binuje s neobvyklými postupy. Postupně
využívá akvarel, kvaš, dekalk, vosk, kla-
sickou kresbu tužkou nebo perem (popř.
kuličkovým perem), rudkou apod.,
přičemž využívá překvapivých postupů,
např. vzájemných kombinací všech
těchto technik, klasické rozmývání či
stříkání skvrn, které dále rozvádí do
tvarů, jež mu umožňují evokovat
překvapivé individuální tvary a situ-
ace podle jeho záměru.

Kniha Dalího biblických ilustrací,
doprovázených výkladem historika
umění, profesora Pavla Štěpánka,
nabízí jedinečný pohled na méně zná-
mou oblast Dalího tvorby.

Universum, vázaná, 200 stran, 
4 999 Kč, 489×382×50 mm, 4320g

Zakoupit můžete zde http://www.luxusniknihovna.cz/knihy/salvador-dali-ilustrace-ze-60-let
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V květnu 832 míří k chalífovi do Bagdádu císařské
poselstvo, které má vyjednat mír na východních hran-
icích byzantské říše. V kapadocké Kaisareji, která je
poslední zastávkou delegace před hranicemi, to vře.
Arabové chystají povstání, mniši jsou vesměs
heretickými uctívači ikon, obchodníci s bílým masem
kradou dívky, aby je mohli prodat na trzích s otroky 
v Sýrii. Zdá se, že správce nemá město pod kontrolou,
a tak, když dojde k děsivé vraždě třináctileté dcery
místního soudce, požádá o pomoc císařského vyslance
Leona. Leon do té doby žil klidným životem vysoce
postaveného státního úředníka a samotářského
starého mládence. Jeho koníčkem je četba antických
milostných románů a hra na loutnu. Mezi kaisarejskými
kasárnami, nálevnami a nevěstinci se ocitne nejen
tváří v tvář zločinům, s nimiž se dosud nesetkal, ale
také ztracenému příteli z minulosti.

Ebenová loutna je prvním svazkem volné trilogie historických detektivek z pera
Panagiotise Agapitose, byzantologa a spisovatele, jehož dílo si nejen v Řecku
získává rostoucí oblibu. Autorovi se podařilo vytvořit napínavý detektivní příběh,
a zároveň poutavě přiblížit dobu a kulturu byzantské říše, která jsou dnes známé
spíše užšímu okruhu odborníků. Hlavní postava byzantského hodnostáře Leona
vystupuje i v dal-ších dvou dílech trilogie nazvaných Smaltová Medúza a Měděné
oko.

Z řeckého originálu přeložila Markéta Kulhánková
První vydání, vázaná kniha, 280 stran, 288 Kč

http://www.ivysehrad.cz/kniha/ebenova-loutna/

Zakoupit můžete zde

Přední řecký
historik 

Panagiotis Agapitos 
vykreslil živý portrét
Byzancie 9. století. 

A okořenil ho
zločiny!
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Populární řecký historik Panagiotis
Agapitos hovoří o své beletristické
prvotině jako o „byzantském příbě-
hu s tajemstvím“ a z této charak-
teristiky také udělal podtitul celé –
dnes už – trilogie. Práci na Ebenové
loutně, o jejímž hrdinovi i prostředí
měl ihned jasnou představu, věno-
val celých 12 let. 
K žánru historické detektivky Aga-
pitose přivedlo dílo nizozemského
orientalisty a spisovatele Roberta
van Gulika, který se proslavil
kriminálními příběhy o soudci Ti ze
staré Číny přelomu 7. a 8. století.

Van Gulikovi ovšem na začátku pomohly historické povídky o legen-
dárním vyšetřovateli. Agapitos svěřil hlavního hrdinu Leona jen své
fantazii.
Tento diplomat je vysokým hodnostářem byzantského císařského
dvora. Má značné pravomoci v oblasti soudnictví a zákonodárství.
Avšak výsadní postavení  mu vyšetřování také komplikuje. Autor ho
tedy posílá do podsvětí za obchodníky s bílým masem v převleku. 
Postavu Leona si čtenář záhy oblíbí pro jeho svéráznost: sarkastický
starý mládenec posedlý hygienou se příliš nehrne do plnění úkolů, raději by se v ústraní oddával hře
na loutnu. Podobně jako v Ecově Jménu růže doprovází Viléma z Baskervillu jeho žák Adsonu, má Leon
svého Fotia. Agapitosovi se prostřednictvím svých hrdinů daří předat čtenáři výsledky své badatelské
práce. Do příběhu zaplétá skutečné historické postavy, události i literární díla. „Mým cílem bylo napsat
lepší knihy o historii než ty, ze kterých jsme se učili ve škole a které mi připadaly neuvěřitelně nudné.
Místo nich jsem nakonec napsal romány,“ vysvětluje  Agapitos. 

eon požádal Fotia, aby mu pomohl z pláště, a odložil jej
na stůl u stěny. Pod vysokými okny stáli nehybně a beze
slova vojáci a dva pastevci. Šikmé ranní světlo do míst-
nosti dopadalo se stále stejnou nenápadnou silou. Leon
poklekl před nosítka a vyhrnul si rukávy košile. Pokynul
Fotiovi, ať poklekne vedle něj.
Pohlédl na Eufrosynu. Její obličej byl zčernalý a černé

oči vypoulené. 
Na pravém spánku byla patrná velká podlitina. Leon si všiml
také dvou zčervenalých pruhů okolo dívčina krku a ukázal je
Nikeforovi. Začal odlupovat z ušpiněné pokožky zaschlé
kousky bláta a mrtvolu ohledávat, ale jen co se dotkl vy-
chladlého těla, naskočila mu husí kůže. I okolo zápěstí měla
červené pruhy podobné těm na krku, ale zde byla kůže
rozedřená a zkrvavená. Bylo mu jasné, co musí udělat.
Přemohl se, uchopil pravou nohu mrtvoly a lehce ji přitáhl 
k sobě. Vnitřní strana stehen až ke stydkým partiím byla
pokryta krví. Zhluboka se nadechl a narovnal se.
„Otočíme ji na břicho,“ řekl Fotiovi, jak nejklidněji dokázal.
Stratégovi, zjevně pohnutému pohledem na zkrvavené dívčí
tělo, se proti vlastní vůli znovu vybavil obraz jeho mrtvého
syna, když jej našli uprostřed keřů v horách, uvláčeného 
a rozdupaného vlastním koněm. Celý náš život je úzkou
pěšinou vedoucí do brá¬ny smrti, pomyslel si a jeho tvář se
zasmušila.
Leon s Fotiem otočili Eufrosyninu mrtvolu a Leon si ji prohlížel
s neodbytným pocitem studu za takové necudné zacházení.
Na kůži nebyly patrné modřiny ani jiné zhmožděniny. Přes
celá dříve krásná záda i oblé hýždě se táhly krvavé šrámy.

Červené pruhy okolo krku a zápěstí byly patrné i zezadu. Leon
zvedl levou nohu mrtvoly. I zde krev pokrývala stehna a řitní
otvor. Udělalo se mu nevolno. Jen stěží zadržel hněvivé
zaklení. Fotios otočil hlavu ke zdi a zakryl si obličej rukama.
„Je jasné, že ji bičovali,“ řekl trpce stratég. „Rány způsobil
tenký kožený bičík, jaké obvykle používají jezdci ve vojsku na
své koně.“
„Jak zvláštní, když se pro zločin i trest užívají stejné
prostředky,“ poznamenal Leon. „Někde jsem četl, že ctnost 
a nectnost jsou vzájemně spojeny. Ta druhá je pokřiveným
obrazem té první v zrcadle duše.“ Odmlčel se a pak požádal
svého mladého sekretáře, aby mu pomohl otočit tělo zase na
záda.
Fotios otočil pomalu hlavu. Byl bledý jako stěna a vypadal
nezdravě, snažil se však ovládat. Chytili dívku a opatrně ji
obrátili. Leon jí zatlačil oči, přetáhl přes mrtvolu pestrou látku,
pokřižoval se a povstal. ...

Zakoupit můžete zde

V historickém 
detektivním románu

Ebenová loutna
se nám poprvé

představuje 
starověký

vyšetřovatel Leon,  
čtenář milostných

románů a hráč 
na loutnu

Panagiotis Agapitos (1959)
je profesorem byzantské

filologie na Kyperské
univerzitě. Znalost reálií i

byzantských a středověkých
textů skvěle využil ve své

historické detektivce, která
mu přinesla silný a trvalý
zájem čtenářů.  Ebenovou

loutnu, vydanou v roce
2003, následovaly tituly Měděné oko (2006) 
a Smaltová Medúza (2009). Nakladatelství

Vyšehrad postupně vydá celou trilogii.http://www.ivysehrad.cz/kniha/ebenova-loutna/
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Israel Finkelstein
ZAPOMENUTÉ KRÁLOVSTVÍ 
Archeologie a dějiny severního Izraele
Pozapomenuté dějiny Izraele
Kniha význačného telavivského archeologa Israele
Finkelsteina (1949) známého v českém prostředí díky
dílům Objevování Bible (2007) a David a Šalomoun
(2010) nabízí nový pohled na starověký Izrael, které
bylo sousedem známějšího Judského království na jihu
existujícího až do pádu Jeruzaléma v roce 586 př. Kr.
Izrael je v biblických textech líčen až jako druhý a méně
významný a záměrně i 'pozapomenutý' stát. Autor na
základě archeologického výzkumu, analýzy materiální
kultury a biblických i dalších starověkých textů
rekonstruuje dějiny Izraele podle jednotlivých svébyt-
ných údobí od pozdní doby bronzové až po pád hlavního
města Samaří (1350–720 př. Kr.). Co se před očima
čtenáře postupně objevuje, jsou pozdně kenaánský
státní útvar Šekem, první izraelský státní celek Gibeón
spojovaný s příběhy krále Saula následovaný království-
mi Tirsa,  Izraelem za vlivné dynastie Omríovců a dále
vladaři, z nichž poslední nedokázal čelit vojenské

převaze Novoasyrské říše v roce 720, kdy království padlo. Kniha byla oceněna v roce 2014 prestižní
Prix Delalande-Guérineau.
Z anglického originálu přeložila Marie Čapková
Vázaná, 232 stran, 288 Kč, EAN: 9788074297571

http://www.ivysehrad.cz/kniha/zapomenute-kralovstvi/

Zakoupit můžete zde
Video na:

https://youtu.be/CavisM08WdI
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Abby Clementsová ZASNĚŽENÁ SVATBA
Hazel neměla nikdy v úmyslu živit se přípravami svateb. Jenom pomáhala své sestře-dvojčeti Lile s jejím
„velkým dnem“. Vybrala nejen velmi vhodné prostředí, ale postarala se o všechnu výzdobu, choreografii
slavnosti i veškeré jídlo, včetně úžasného svatebního dortu, který upekla její spolubydlící Amber. Letní
svatba Lily a Ollieho byla tak úspěšná, že netrvalo dlouho a Hazel se začali ozývat další zájemci. Vyhovět
jejich přáním nebylo vždycky snadné. Právníci Gemma a Eliot si vybrali svatbu na hradě ve skotských
horách a bohémsky laděný pár Josh a Sarah zatoužili po karibském ráji. Musela čelit mnoha nečekaným
problémům, aby těmto dvěma odlišným párům otevřela cestu, na jejímž konci by k sobě došly a řekly si
„ano“. Jestli se to Hazel podařilo a co přitom sama prožívala, to se dočtete v nové knize Abby
Clementsové, která city rozhodně nešetří. 
Překlad: Dana Vlčková
Vázaná, 272 stran, 298 Kč, EAN: 9788025720516  

http://www.kosmas.cz/knihy/219689/zasnezena-svatba/

Jak se vám daří dělat dělat v životě to, co
máte ráda?
Jako spisovatelka se mohu vydávat do
imaginárního světa a trávit zde čas. Pro mě je
tak každý den dobrodružstvím. Snažím se
nebrat psaní příliš vážně, protože hravost je
důležitou součástí tvorby.  Psaní je to, co jsem
vždycky chtěla dělat. Už v dětství jsem
čmárala různé klikyháky. Později jsem plnila
notebooky příběhy o myších a různých strašidelných bytostech. Takže
psaní je první část toho, co mě naplňuje. Další je sdílení mé knihy se
čtenáři. Sleduji, jak se příběh odvíjí  v hlavách jiných lidí, jaké představy 
v nich vyvolává. Zpětná vazba od čtenářů je pro mě inspirativní.

Co jste dělala předtím, než jste se stala spisovatelkou na plný
úvazek?
Působila jsem jako editor v nakladatelství. Mým úkolem bylo číst a hodnotit
nové rukopisy a ty nejlepší doporučit k vydání. Pak následovala práce 
s autorem, grafikem a kolegy z marketingu.  Ale po osmi letech redigování
knihy jiných autorů, jsem si uvědomila, že chci psát sama. Odešla jsem 
z nakladatelství a odjela do Latinské Ameriky. Zůstala jsem několik měsíců
v Buenos Aires, kde jsem se dověděla o fantastickém on-line projektu,
který motivoval autory k napsání románu za pouhý jeden měsíc. Mezi
tančením tanga a pitím malbecu jsem cosi vytvořila. Byla to úžasná zába-
va. Výsledek byl sice sice poměrně chaotický, ale mně se podařilo
nastartovat tvůrčí proces.

Kolik odvahy jste potřebovala, než jste
odeslala  svůj vůbec první rukopisu? 
A byl přijat hned?
Věděla jsem, že úroveň publikovaných prací je
vysoká, a nebyla jsem si jistá, zda jí má kniha
vůbec dosahuje.  Ale můj agent mě perfektně
podporoval a když jsem podepsala smlouvu,
cítila jsem se doslova v sedmém nebi. 

Co děláte, když nejste zrovna v tvůrčí po-
hodě, a blíží se termín odevzdání ru-
kopisu?
Dám si pauzu a vydám se na trh se starožit-
nostmi. Když jsem psala  Zmrzlinové sedmé
nebe (Argo, 2014), trápila jsem se s jednou 
z hlavních postav – Vivien, babičkou, která
provozuje prodejnu zmrzliny v Brightonu.
Nebyla jsem stále spokojená s tím, jak se mi
vybavovala. Jednou při polední procházce
mě zaujaly staré fotografie na stánku 
v pasáži starožitností Camden a tady jsem ji
objevila! Okouzlující starší dáma v sukni a bo-
lerku a s pudlem. V ten moment jsem o ní
věděla všechno. Podobných případů bych
mohla uvést více. Přeji vám hezké zážitky při
čtení mých knih.   (Ze zahraničních pramenů)

„Píši romány nabité srdečností, přá-
telstvím a romantikou – příběhy, do
nichž se na chvíli můžete zachumlat
a zapomenout na svět kolem. A vždy
si říkám, že odráží skutečný život –
jen v trochu slunečnější verzi!“ 

Zakoupit můžete zde



Nakladatelství BRÁNA, Jankovcova 18/938, 170 37 Praha 7 tel./fax: 220 191 313, 
e-mail: info@brana-knihy.cz, www.brana-knihy.cz

Dvacáté století
bylo po naši
zemi plné
zvratů. Stejně
těžké to bylo 
i pro její obyva-
tele. Bylo velmi
složité projít ce-
lým životem bez
ztráty kytičky. 
A navíc jako po-
licejní důstojník
ve vládní och-
rance. Jarda
Bobek to doká-
zal... Kniha je
průhledem do
života legendár-
ního zakladatele
systému moder-
ní technické
ochrany a prezi-
denta republiky
a státních
orgánů 
od padesátých
do devadesá-
tých let minu-
lého století.

Vázaná, 464 stran, 399 Kč, ISBN 978-80-7243-931-7

Zakoupit můžete zde http://www.brana-knihy.cz/ve-sluzbach-ministerstva-vnitra.html
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Geoffrey Chaucer
PTAČÍ SNĚM / The parliament of Fowls
Díky své delikátní formě a vytříbenému obsahu, spojujícímu ty nejlepší prvky středověké básnické
tradice, si Ptačí sněm anglického básníka Geoffreyho Chaucera (asi 1343–1400) zajistil nejen výsadní
postavení v rámci autorova rozsáhlého díla, ale rovněž platí za klenot středověkého literárního kánonu.
Skladba komorní délky zachycuje básníka neznalého lásky, jenž po dni stráveném nad latinskými spisy
usíná neklidným spánkem. Ve snu se mu zjevuje římský vojevůdce Scipio Africanus, který se mu stává
průvodcem a zavádí jej do alegorické zahrady, v níž „plodný květen vládne celý věk“ a kde básník poprvé
dostává příležitost poznat (byť jen jako svědek) lásku a její rituály
zblízka.
Ptačí sněm je ukázkou tzv. snového vidění, jednoho z nej-
oblíbenějších literárních žánrů vrcholného a pozdního středověku. 
O zdomácnění této formy se v anglickém prostředí nemalou měrou
zasloužil právě Geoffrey Chaucer, a to jak překladem, tak vlastní
tvorbou. Přestože datace i účel Ptačího sněmu jsou do značné míry
spekulativní, mnohými historiky bývá báseň kladena do přímé souvis-
losti s námluvami mladého anglického krále Richarda II. a Annou
Českou, dcerou římského císaře Karla IV., jíž vzdal Chaucer hold
hned v několika svých skladbách. Zároveň se jedná o jeden z nej-
ranějších dokladů spojení kultu svatého Valentýna s milostnou
tematikou. Českému čtenáři se tímto vydáním dostává překlad básně
do rukou poprvé, doplněný předmluvou nastiňující hlavní rysy žánru
středověké snové poezie a Chaucerových variací na její témata 
a ukázkami z několika významných děl, jež s Ptačím sněmem úzce
souvisejí.

Překlad: Filip Krajník, Jana Kolářová
Ilustrace: Roman Plachý
Brožovaná, 328 stran, 298 Kč, EAN: 9788025716083

http://www.kosmas.cz/knihy/190853/ptaci-snem-the-parliament-of-fowls/

Zakoupit můžete zde Plánovaný termín vydání: 24. 1. 2017



Specifický smysl pro humor, sebeironie a další
stovky vtipných příběhů mámy od tří dětí, kte-
rou jste mohli poznat už v prvním díle Deníku
fejsbukové matky, tlačí na naši bránici snad
s ještě větší silou než předtím.
Peripetie, které rodiče, dvojčat Viki a Fandu,
jejich malou sestru Bětku a domácí zvěřinec
denně potkávají, tentokráte zahrnují statusy
z let 2012 – 2014. Jak to dopadne, když se pře-
tížená matka rozhodne ještě kromě plození, ro-
zení, kojení a výchovy dětí podnikat?  Věřte, že
se budete smát od první do poslední stránky.
Stejně jako u prvního dílu i zde platí, že knihu
můžete začít číst zepředu, zezadu, nebo třeba
i odprostřed, a přesto vám nic neuteče. Všude
se chytnete a všude se poznáte. V tomto vydání
navíc  najdete originální bonusový materiál.

Dostala jsem od šestileté dcery prstýnek
z kytiček.

Viki: „Ty máš, maminko, dobrý prsty, to tátovi
jsem ten prstýnek nasadit nedokázala – on má
na každém prstě jakoby takový malý panděro.“

Vázaná, 208 stran, 249 Kč, EAN: 9788073903565, 
ISBN: 978-80-7390-356-5 

http://www.knihyomega.cz/eshop-denik-fejsbukove-matky-pokracuje.html

Dobrovský s. r. o., Na Strži 1683/40, 140 00 Praha 4, 
e-mail:nakladatelstvi@knihydobrovsky.cz, www.knihyomega.cz 

KNIHY OMEGA vydávají

Zakoupit můžete zde



„Co blázníš?“ vykřikl Karel. 
„Zahlédl jsem dvě oči,“ vykoktal jsem ze sebe:
„Támhle.“
„To byla asi krysa. Určitě jich tu jsou miliony.
Hlavně se uklidni. Úplně jsi mě vyděsil.“
Věděl jsem, že to nemohla být krysa. Oči, které
jsem zahlédl, byly až příliš daleko od sebe.
Muselo se jednat o tvora mnohem větších
rozměrů. Posvítil jsem na místo znovu a spatřil
jsem skrčeného muže v otrhaných šatech.
Dřepěl v rohu a nehýbal se. 
„Co tu děláte?“ zavolal jsem na něj. 
Muž neodpověděl. Namísto toho se vzpřímil 
a uchopil do ruky obrovskou železnou tyč, která
ležela vedle něj. Zůstal jsem stát jako omrá-
čený. Představil jsem si v tu chvíli, že se na nás
teď vrhne a ubije nás oba železnou tyčí. Naše
těla pak zatáhne dál do podzemí, kde je nikdo

nikdy neobjeví. Přestože jsme byli s Karlem 
v přesile, proti jeho vražednému nástroji jsme
neměli sebemenší šanci. Začali jsme ve strachu
oba couvat. K našemu překvapení se však muž
vydal směrem od nás k východu. Železnou tyč
táhl po zemi za sebou. Nechali jsme jej být 
a postupovali dál do útrob továrny. Z hlavní haly
vedlo několik temných chodeb kamsi do nezná-
ma. Zvolili jsme namátkou jednu z nich. Všude
na stěnách jsme spatřovali nápisy v nejrůz-
nějších jazycích. Některé z nich byly polsky, jiné
rusky, česky, německy, francouzsky, italsky 
a bůhvíjak ještě. Byla to zajisté jména osob,
které zde pracovaly. Namátkou jsem si některá
z nich prohlédl, ale žádné nepatřilo mému otci.
Došli jsme až na rozcestí, kde se chodba dál
dělila. 

Jaká tajemství
ukrývá prostá a do-
brotivá česká tvář?
Co vlastně víme 
o svém původu my
obyčejní lidé žijící 
v zemi, v níž se vy-
střídalo tolik  vlád 
a armád, že je stěží
dokážeme vyjmeno-
vat?
David je obyčejný
člověk bez ambicí a
ideálů. Žije v Česko-
slovensku sedmde-
sátých let, ve světě,
který je úsměvný,
prostý a nehybný
jako fronta na baná-
ny. Až dosud žil po-
klidným životem,
spokojený sám se sebou i se svým
okolním. To se však změní ve
chvíli, kdy začne pátrat po svých
biologických rodičích, kdy opustí

svět klidu a po-
hodlí a vydá se
klikatou cestou za
poznáním.Jde stá-
le vpřed, nenechá
čtenáře vydech-
nout. S lehkostí 
a důvtipem zdolá-
vá překážky, které
mu klade jeho do-
ba. Na jeho pouti
ho čekají města
duchů, státní insti-
tuce jako z Kaf-
kova vtipu, pod-
zemní továrna,
kde nacisti za vál-
ky vyráběli sou-
částky do tanků,
ale také několik
nečekaných zvra-

tů, které znejistí jeho pokojné bytí.

Brožovaná, 200 stran, 189 Kč,
ISBN 978-80-7465-226-4

www.pavelmervat.cz

Martin Hanzlík 
BLOK ELSABE

Zakoupit můžete zde http://www.pavelmervart.cz/kniha/blok-elsabe-482/



Výprodej  knih –

sleva až 80 %
Nezmeškejte  jedinečnou příležitost,  

jak  velmi levně doplnit rodinnou,  
školní nebo podnikovou knihovnu  

beletrií a odbornou literaturou. 

Nabízím rovněž zlevněné olejomalby,  
kresby, grafické listy a ex libris  

českých i zahraničních výtvarníků.  

Pro  sběratele je připravena kolekce
pohlednic a nejrůznější archiválie.  

Výprodej 4 000 knih končí 31. ledna 2017.

E – mail: kral.king@volny.cz   
Mobil: 728 655 233

www.antikvariatking.cz

Josef Král       
Antikvariát King  

nám. Českých  bratří 2, 460 01 Liberec  5
Prodejní  doba: 

pondělí – pátek 9 – 12 a 14 – 17 hod.

Těším se na Vaši návštěvu… 


