Nabídkový list knihy

Údaje o knize:
Název:

Horákův mlýn

Autor:
Překlad:

Dušan Šafr Ospalík, Irena Kubová

Kategorie:
Věkové doporučení:

román - drama
12+

Datum vydání:

1.8.2022

Vazba:
Rozsah:
Rozměry:

Vázaná mat
224 ČB stran
148 x 210 mm

ISBN:
EAN:

978-80-905178-5-2
9788090517852

Cena v Kč:

360,- Kč

Anotace:

Dva autoři, dva příběhy a jeden společný pohled na osudy několika
generací jedné rodiny a jednoho mlýna.
Provedou Vás obdobím od první světové války, vznikem
Československé republiky, obdobím takzvaného „Slovenského štátu“
a poválečným obdobím, až do počátku šedesátých let. Mimo jiné Vám
přiblíží hrůzy holokaustu i nemalé problémy Čechů a Moravanů
žijících za okupace na Slovensku.
Seznámí Vás s osudy plné lásky, plánů, nadějí a tužeb, ale i utrpení,
žalu, tragédií i nenávisti.
Umožní Vám nahlédnout do myšlení těch, u nichž touhy a plány
nekončí tam, kde začínají touhy a plány těch druhých, jež zraňují.
V první části budete seznámeni s osudem paní Hanky a jejího syna
Jožky, kterému osudově vstoupí do života vypravěčka druhé části
knihy Marie, jejímiž osudy se pak, jako červená nit proplétá příběh
jednoho konkrétního mlýna, v konkrétní malé vesničce na MoravskoSlovenském pomezí.
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Nabídkový list knihy
Údaje o knize:
Název:

Raven Hills

Autor:
Překlad:
Kategorie:

František Konrád

Věkové doporučení:

15+

Datum vydání:

1.8.2022

Vazba:
Rozsah:
Rozměry:

Vázaná mat
236 ČB stran
148 x 210 mm

ISBN:
EAN:

978-80-905178-6-9
9788090517869

Cena v Kč:

360,- Kč

psychologické drama s prvky thrilleru a
hororu

Anotace:
Jedná se o psychologické drama, kde autor kombinuje napětí
s prvky thrilleru a hororu. Psáno v er-formě. Poslední kapitola je
psaná také v er-formě, ale už pouze z „pohledu“ hlavní postavy.
Autor dbá, aby čtenář nevěděl víc než hlavní postava a
současně se snaží „útočit“ na něj.
Na podzim roku 1957 je patnáctiletý Tyler Mitchell zavřen do
dětské psychiatrické léčebny Raven Hills, aby se zbavil
dlouholetého imaginárního kamaráda Malého Sama. Po
vlídném přijetí ze strany ředitele léčebny a následném
seznámení s doktorem Monnerem se zdá, že ho čekají relativně
poklidné měsíce léčby. Rychle si mezi pacienty v jejich bloku
najde nové kamarády, seznámí se s milou dívkou a dál vede
rozhovory s Malým Samem. Jenže jde pouze o zdánlivý klid.
Postupem času si mladík uvědomuje skutečnost, že jemu a
pacientům v jejich odděleném bloku hrozí nebezpečí, a to nejen
ze strany despotických zřízenců. Ukáže se totiž děsivé
tajemství, které poslední roky léčebnu provází. Tylerovi nakonec
nezbývá jiná možnost než z Raven Hills utéct dřív, dokud zcela
nepřijde o rozum.
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Nabídkový list knihy

Údaje o knize:
Název:

Smích je univerzální

Autor:
Překlad:

Radislav Hlušička

Kategorie:
Věkové doporučení:

aforismy
-

Datum vydání:

1.8.2022

Vazba:
Rozsah:
Rozměry:

Vázaná mat
180 Barevných stran
(křída)
148 x 210 mm

ISBN:
EAN:

978-80-905178-7-6
9788090517876

Cena v Kč:

650,- Kč

Anotace:
Říká se, že život není černobílý a autor dodává, že je barevný
jako tato kniha. Kniha je rodu ženského, a proto se nabízí určité
srovnání. Kdo by se nechtěl líbit svou vizáží a duševním
šarmem? Se svými 180 stránkami na křídovém papíře jsem
pološtíhlá jako žena. I když mi šatičky v podobě obalu autor ušil
na míru, žádný chlap se za mnou, jako za pěknou ženskou
neotočí. Jsem zvláštní tím, že každá strana je autonomní a čtenář
tím nemusí po přestávkách v čtení znovu „navazovat nit“.
Zapůjčené barevné kresbičky autor oživil svými neopsanými
texty, které mají jasnou vypovídací hodnotu. Funguji jako velká
řeka, do níž se vlévají skoro bezejmenné potůčky, bez kterých
by nebylo řeky a přeneseně ani knihy. Všechny aforismy, vtipy,
fejetonky a postřehy si nekladou za cíl vyvolat pouze smích, ale
i pouhé zamyšlení nad napsanou myšlenkou má svoji váhu.
Kniha je jako blecha – vždy si najde svého příjemce.
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Nabídkový list knihy

Údaje o knize:
Název:
Autor:
Překlad:

Guten Tag, Rakousko,
aneb putování po Alpách
Jan Zelenka

Kategorie:
Věkové doporučení:

cestopis
-

Datum vydání:

1.8.2022

Vazba:
Rozsah:
Rozměry:

Vázaná mat
172 ČB stran
148 x 210 mm

ISBN:
EAN:

978-80-905178-8-3
9788090817883

Cena v Kč:

360,- Kč

Anotace:
Kniha nabízí ve třech částech pohled na nádherné scenérie
rakouských Alp a na jejich pohodovou a pohostinnou tvář.
První část zahrnuje okolí městečka Hinterglemm v pohoří Totes
gebirge.
V druhé části putuje autor s přítelem nejvyšší částí rakouských
Alp, pohořím Hohe Tauern.
Třetí část knihy zahrnuje pohodový pobyt v městečku
Hinterglemm a výlety pohořím Kitzbüler Alpen.
Kniha je doplněna množstvím černobílých fotografií.
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Nabídkový list knihy

Údaje o knize:
Název:

Povídání o všem možném

Autor:
Překlad:

Jan Zelenka

Kategorie:
Věkové doporučení:

povídky
-

Datum vydání:

1.8.2022

Vazba:
Rozsah:
Rozměry:

Vázaná mat
229 ČB stran
148 x 210 mm

ISBN:
EAN:

978-80-905178-9-0
9788090517890

Cena v Kč:

360,- Kč

Anotace:
Podstatnou částí této knihy je Glosář, zabývající se
nejrůznějšími oblastmi našeho života.
Druhou částí jsou Drobné kurzivky všedních dnů a kniha je
doplněna v třetí části Literárními výlety a v části čtvrté retro
pohledy do let minulých pod názvem Ozvěny času.
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Nabídkový list knihy

Údaje o knize:
Název:

Hvězda a koule

Autor:
Překlad:

Ivo Chmelař

Kategorie:
Věkové doporučení:

Próza s tajemstvím
-

Datum vydání:

1.8.2022

Vazba:
Rozsah:
Rozměry:

Vázaná mat
196 ČB stran
148 x 210 mm

ISBN:
EAN:

978-80-908649-0-0
9788090864900

Cena v Kč:

360,- Kč

Anotace:
Autor již v předchozím triptychu svých příběhů
pozoruhodné děje svých postav a vlastní prožitky a
meditace nad historií konfrontoval v obzoru různých
evropských zemí, Asie či dokonce kosmu a současně
„domácího prostředí“, tedy zejména také severních Čech
a „tohoto našeho města“. Jeho nynější příběhy jsou
podobné, ale jsou zakotveny výrazně právě v tomto
domácím prostředí. Vyjadřuji ovšem znovu to, co se skrývá
a poodhaluje „za fasádou“ našich životů i tohoto prostředí
a co nás výrazně utváří.
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