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BELETRIE PRO DOSPĚLÉ:
Formanová, Martina: Povídky na tělo
Po několika románech a autobiograficky laděných prózách
přichází Martina Formanová se souborem kratších povídek, které
spojuje

společné

téma

–

partnerské

a

intimní

vztahy

v nejrozmanitějších podobách. S pochopením a humorným
nadhledem líčí mnohdy bizarní situace a trapasy, v nichž se
ocitáme v důsledku konfrontace našich snů, cílů a záměrů
s realitou. Střetává se tu nejen ženský svět s mužským, ale i naše
představy o sobě a o druhých se skutečným a často nahodilým
chodem světa. Aktéři povídek jsou nejrůznějšího věku i společenského a profesního
postavení. Čtenář se tak setkává např. s třináctiletou dívkou, v níž probouzející se
sexualita

vyvolává

odpor

i

romantické

snění;

se

všestranně

úspěšným

a neodolatelným mužem, kterého dostihne drobné selhání v mládí; s obyčejnými
mileneckými a manželskými páry středního věku unavenými stereotypem; s mladou
překladatelkou přivydělávající si nejstarším řemeslem světa; s padesátníkem,
permanentně vystrašeným ze své ženy… Autorčiny momentky z milostného
a sexuálního života živočišného druhu homo sapiens jsou chápavou a vtipnou četbou
obohacující obě pohlaví.
Gillerová-Brezníková, Katarína: Zvláštní příběh
Katarína, Karolína a Karin jsou tři sestry, tři různé osobnosti.
Karolína, prostřední ze sester, si občas připadá jako neviditelná.
Není ani tak vzorná jako nejstarší Katka, ani tak vzdorovitá
a problémová jako Karin. Po zklamání v lásce a stresujícím zážitku
v práci se rozhodne od všeho odjet a začít nový život v Londýně.
Tam potká tajemného cizince s kyticí žlutých růží a postupně mu
propadá… Ale proč se k ní chová tak zvláštně? A co znamenají ty
žluté růže?

Harasimová, Markéta: Mrazivé hry
Dvě sestry – dva osudy… Velká láska, životní ztráta i smyslná vášeň potkají obě, ale
každá je prožívá po svém. Starší Báře se vztah se vším všudy nedaří a muži, kteří
procházejí jejím životem, jí nepřinášejí štěstí. Dokonce i Marek, jenž se zdál být tím
pravým, ji zraní. A Žofie se sice za muže svého srdce provdala, ale brzy ho tragicky
ztrácí. Bára se nedlouho po tvrdém prozření, kdy přistihne svého přítele při nevěře,
stává obětí nebezpečného stalkera. Ona, a později ani policie, však netuší, kdo
a proč ji pronásleduje a ohrožuje její život. Původně široký okruh podezřelých se
postupně zužuje, avšak pachatel zůstává utajen. Lavina pohrůžek i útoků ji přinutí
k úniku z vlastního domova… A právě díky tomu potkává
hasiče Daniela. Zažívá milostné vzplanutí a vášnivé chvíle jí
pomáhají zapomenout. Nic však není tak jednoznačné, jak se
zdá, a na Báru čeká řada nástrah… Žofii zase trápí vzpomínky
na autonehodu, při níž zahynul její milovaný manžel Ondra.
Upadla do depresí, které ji nakonec přivedou až k myšlenkám
na sebevraždu. Potřebuje nalézt ztracenou sílu k životu – a na
obzoru se konečně objevuje nový muž… Pomůže jí zvednout
se z popela a opět vzlétnout, anebo její život definitivně skončí v troskách?
Osudy obou žen se protnou v dramatickém závěru plném napětí, vypjatých emocí
a překvapivých odhalení.

Harasimová, Markéta: Poháry touhy
Violina minulost je opředena tajemstvím – matka jí totiž z neznámých důvodů odmítá
prozradit cokoli o rodině zemřelého otce. První střípky pravdy tak Viola nečekaně
odhalí až ve chvíli, kdy se jako dospělá ocitá na dramatické životní křižovatce.
Východisko z těžké situace vidí v nečekané závěti svého dědečka, o jehož existenci
neměla dosud ponětí. Do klína jí spadly vzácné vinohrady, ale
také polorozbořený vinný sklep. Třebaže o vinařském řemesle
nic neví, rozhodne se Viola vybudovat z ruin nové vinařství a
navázat tak na rodinnou tradici. Střetne se však s celou řadou
překážek a bojuje s předsudky, nepřízní osudu i lidskou
zákeřností.

Zažívá

žhavá

erotická

vzplanutí

a

poznává

odvrácené tváře lásky, ale procítí také hodnotu skutečného

přátelství. Na scéně se však objevuje chladnokrevný násilník zaměřený na mladé
ženy a Viola se ocitá v jeho hledáčku. Jako mrazivé poselství ze záhrobí se jí navíc
začíná zjevovat duch zesnulého dědy s tajemnými vzkazy, které je potřeba rozluštit.
Nad Violou se postupně stahují temné mraky a začíná jí hrozit smrtelné
nebezpečí…Ponořte se do alchymie provázející výrobu vína a zažijte napínavé
momenty s dotekem tajemna, pohnuté emoce, vlídný humor i dráždivou erotiku…

Harasimová, Markéta: Purpurové doteky
Nadějná malířka Karin se stane náhodnou svědkyní brutální vraždy, otřesný zážitek
si však nevybavuje. Ztrácí po něm paměť a nevzpomíná si na nic z předešlého
života. Znovu tak objevuje svou identitu a navazuje na zpřetrhané nitky minulosti.
Setkává se s bývalým snoubencem, nenapravitelným gamblerem Hynkem, a také
sexy majitelem galerie Maxem, k němuž cítí silnou erotickou přitažlivost. Karin touží
po sblížení, což se zdá být oboustranné, ale je tady malý háček: Max je zadaný…
Mladá žena navíc odhalí utajovaný psychický teror, jemuž je vystavena její
kamarádka Marta. Té se nedaří odpoutat od despotického
manžela – její muž v ruce třímá zlověstné eso, které může zničit
celý Martin život. Karin bojuje s amnézií a nenaplněnou láskou,
zatímco za jejími zády řádí masový vrah a nespouští ji z očí.
Obětí stále přibývá a za záhadných okolností nečekaně umírá
také Hynek. Jeho vražda ale mezi ostatní jaksi nezapadá
a policie neví, zda má co do činění s jedním či více zabijáky.
Vyšetřování zamrzá na mrtvém bodě, vraždící maniak se však
stále víc přibližuje k ženě, která viděla víc, než měla…
Janouchová, Katerina: Únos do světla stínů (9. díl rodinné
ságy)
Porodní asistentka Cecilie Lundová si dopřeje výlet za hranice
všedních dnů a oddech od pracovních a mateřských povinností:
vyrazí na týden do Paříže, kde ji čeká romantické dobrodružství,
seznámení s francouzskými kolegyněmi z oboru a další
podnětné zážitky. O to tvrdší je však návrat zpátky. Už v letadle
se dozvídá, že doma ve Švédsku beze stopy zmizela desetiletá

holčička – a jako by ta zpráva sama o sobě nebyla dost děsivá, vyjde najevo, že se
jedná o nejlepší kamarádku Ceciliiny prostřední dcerky Grétky, malou Tiffany, které
zemřela maminka a jejíž tatínek je natolik v zajetí vlastních problémů, že péči
o dcerku příliš nezvládá.
Cecilii znovu čeká každodenní kolotoč povinností, zároveň se však nemůže zbavit
neklidu a tísně, cítí potřebu udělat něco pro to, aby se Tiffany co nejrychleji našla.
S každou další hodinou bezvýsledného pátrání se totiž zmenšuje naděje, že je
holčička stále naživu. A navíc se zdá, že Grétka před rodiči i policií něco tají…
Kupka, Jiří S.: Krvavé jahody: příběh ženy, která přežila gulag
Krvavé jahody vypraví děsivé svědectví Věry Sosnarové deportované ve čtrnácti
letech spolu s devítiletou sestrou Naďou a jejich ruskou matkou – petrohradskou
emigrantkou

Ljubou

Mělkinovou

–

z

Brna

do

Sovětského

svazu.

V nápravném pracovním táboře na Sibiři zažívají nekonečné hrůzy stalinského
teroru, které matka nepřežije. Po vytouženém propuštění putují jako sirotci bez
dokladů na Dálný východ, kde pokračují v otrockých pracích v lese, na tichomořské
obchodní lodi a posléze v sovětském vnitrozemí,
v dole, kolchoze a slévárně. Do Československa
se vrací až po devatenácti letech, za velmi
nevýhodné pracovní smlouvy. Pozadí dramatu
života a smrti vykresluje 20. století jako střet
nacionalismů,

degeneraci

lidských

ideologií

a světových válek.
Sestra Naďa již zemřela, ale Věra jezdí nadále
vyprávět

svůj

životní

příběh

zájemcům

a studentům nejen po celé republice, ale i do
zahraničí.
Nyní vychází již 5. vydání Krvavých jahod
s podtitulem Příběh ženy, která přežila gulag.
Nechť je tento příběh autentickým poselstvím
pro budoucí generace.

Nesbo, Jo: Nemesis
Začal podzim. V jedné bankovní pobočce v centru Osla dostává vedoucí pětadvacet
vteřin na to, aby otevřel bankomat, vybral z něj peníze a naházel je do připravené
kabely. Limit o šest vteřin překročí. Bankovní lupič ukáže do bezpečnostní kamery
šest prstů, zastřelí jednu ze zaměstnankyň a beze stopy se vytratí. Případ dostává
na starost Harry Hole, jeden z nejlepších kriminalistů osloské policie, ale zároveň
velmi svérázný chlapík, osamělý vlk s neuspořádaným osobním životem a alkoholik,
kterému dělá problémy podvolit se jakékoli autoritě. Při vyšetřování mu sekunduje
velmi zdatná policejní posila Beáta Lonnová, dcera známého zastřeleného
kriminalisty, která zaujala místo Harryho zavražděné kolegyně Ellen Gjeltenové.
Krátce po zahájení vyšetřování je ve svém bytě nalezena Harryho dávná láska Anna
Bethsenová. Vše nasvědčuje tomu, že spáchala sebevraždu v ten večer, kdy u ní byl
Harry na večeři. Téměř vše. Jenže Harry má naprosté "okno" a z návštěvy si nic
nepamatuje. Co se vlastně v Annině bytě odehrálo? Když
vyšetřování uvízne na mrtvém bodě, rozhodne se Harry využít
pomoci

Raskola,

původem

rumunského

Roma,

Annina

příbuzného a legendárního bankovního lupiče, který se sám
přihlásil policii a nechal se uvěznit. I z vězení však dokáže tahat
za potřebné nitky. Harry uzavře s Raskolem dohodu: Raskol mu
pomůže najít bankovního lupiče a Harry oplátkou za to odhalí
Annina vraha. Kolotoč událostí se rozbíhá. A to podzim teprve
začal...

Nesbo, Jo: Pentagram
Kniha Pentagram je pátou v sérii případů svérázného detektiva
Harryho Holea. V Oslu začíná období prázdnin a dovolených
a město zasáhla vlna letních veder. V jednom bytě nedaleko
hřbitova Našeho Spasitele začíná ze stropu něco kapat do
hrnce s vařícími se bramborami. Ve vodě se tvoří drobné černé
chuchvalce. Ve svém bytě v Sofiině ulici leží tou dobou na zemi
Harry Hole - opilý, opuštěný a suspendovaný. Ve zběsilém, ale
neúspěšném honu za usvědčením svého policejního kolegy Toma Waalera z vraždy
zradil všechny své blízké. Za čtyři týdny bude bez práce. Vtom zvoní telefon. Šéf

oddělení vražd povolává Harryho k podivnému nálezu - zavražděná žena
s odseknutým prstem. Harry Hole dostává svůj poslední případ. Bude na něm
pracovat společně s jediným kolegou, který právě nemá dovolenou, s Tomem
Waalerem, jenž Harrymu učiní jistou nabídku. Vzápětí zmizí beze stopy Lisbeth,
manželka známého producenta Willyho Barliho, který chystá premiéru muzikálu My
Fair Lady, v němž měla jeho žena hrát hlavní roli. A na policii dorazí v obálce
useknutý prstem. Stojí za Lisbethiným zmizením její manžel, jak tvrdí tzv. Holeův
první zákon, anebo někdo jiný? Brzy se ukáže, že policie má co do činění se
sériovým vrahem. Dokáže Harry rozluštit vzkazy a symboly, které vrah zanechává na
místech činu, a dokáže zabránit dalším vraždám? Přijme nabídku Toma Waalera?
A podaří se mu vrátit svůj osobní život k normálu? Harrymu začíná být pořádně
horko...

Třeštíková, Radka: To prší moře
Napínavé psychologické drama jedné zdánlivě obyčejné rodiny, ve
kterém autorka umožní čtenáři nahlédnout do křehkých duší, osudů
a životů, které jsou tak podobné těm co žijeme. S lehkostí sobě
vlastní

vypráví

nelehký

příběh

o

pocitech.

O

bolesti,

o nedorozumění, o strachu, o bezpodmínečné lásce, o otázkách
a odpovědích, které se všichni snažíme v životě najít. O naději.

Třeštíková, Radka: Dobře mi tak
Sebestředný a bezohledný malíř Boris se rozvádí se svou ženou
a stěhuje se ze společného bytu ke kamarádu Viktorovi. Tento
životní zlom ho nutí zamyslet se nad sebou samým a bilancovat.
Boris si postupně uvědomuje všechny svoje selhání a poněkud
neohrabaně se pokouší napravit chyby. Hledá cestu zpět ke svému
dospělému synovi, minulost se mu ale vrací jako bumerang. V té
chvíli mu navíc zkříží cestu šestnáctiletá Erika.

Váňová, Magda: Já hlupák
Magda Váňová píše poutavé romány, které nepotřebují okatý děj. Příběh sochaře
Vincenta a kostýmní návrhářky Evy začíná tím nejobyčejnějším způsobem —
starostí, jak si vybudovat existenci. Nic dodatečného do románu nevstupuje
a důsledně zevnitř tohoto začátku autorka rozvíjí úžasné
vyprávění, bohaté na postavy, psychologii, nečekané zvraty
a zásahy osudu, vtahuje do knihy mnoho zajímavých faktů
z profesí obou hlavních hrdinů a vážné lidské situace u ní
pokračují v komických peripetiích a vtipných úvahách, kterými
směřuje ke klíčovému problému: proč si člověk neudrží, co si
v životě vybudoval, čeho dosáhl nebo co dostal. V manželství
Vincenta a Evy se to jednomu podaří a pro druhé se život zvrtne
v katastrofu. Proč?
Viewegh, Michal: Bůh v renaultu
Čtvrtá povídková knížka nejúspěšnějšího českého spisovatele
přináší směs pocitů a nálad, jejichž spojnicí je empatie. Mistr
silné,

mnohdy

překvapivé

pointy

tentokrát

nechává

svou

osvědčenou zbraň často oněmělou. Vzdává se toho, co je
bezpečně efektní, ve prospěch toho, co je nebezpečně pravdivé.
Hrdinové vieweghovsky svěžích povídek prožívají naše pocity,
touhy a strachy — a nabízejí katarzi, která každý takový akt
nevyhnutelně doprovází.
Viewegh, Michal: Nové pohádky pro unavené rodiče
Volné pokračování knížky Krátké pohádky pro unavené rodiče, která vyšla již před
deseti lety. Za tu dobu se pochopitelně pár věcí změnilo: Sáře nejsou čtyři, ale
čtrnáct, a Báře neméně kritických dvanáct. Tatínek je ale pořád známý herec
a maminka stále lékárnice. Jak si možná vzpomínáte, dědeček Petr už zemřel,
protože měl v břiše nádor jako ten tygr v pražské zoo.
Co

ale

nevíte,

je,

že

babička

Vilma

dostala

Alzheimerovu nemoc, při které člověk často netrefí

domů, schovává klíče do polévky nebo zapaluje záclony, aby lépe viděl na luštění
křížovek. Tatínek je z podobných babiččiných příhod moc nešťastný. Když ale chtěl
babičku odvézt do nemocnice pro staré lidi, maminka se nadechla a řekla, že je to
zatím jediná babička Sáry a Báry, takže si ji musíme ještě minimálně sedm měsíců
doma nechat. Tatínek uznal, že má maminka pravdu, ale potom mu začalo být divné,
proč se přitom nadechla a hlavně proč řekla zatím…

BELETRIE PRO DĚTI:
Lindo, Elvira: Manolito a blbeček
Taky tvému mladšímu sourozenci všechno projde? Taky mu
rodiče všechno koupí? Máš pocit, že ty to vždycky slízneš za
oba a on se ti pak akorát směje? Ani nevíš, jak ti rozumím.
Jmenuju se Manolito Brejloun a tahle knížka je přesně o tomhle.
O tom, jaký to je mít mladšího bráchu. I když... někdy to není
zas tak špatný... občas je s ním velká legrace. Vlastně ani
nevím, co bych bez něj dělal. Byla by to asi pěkná nuda.
Doufám, že se ti naše společná dobrodružství zalíbí a budeš se
bavit stejně dobře jako my.

Peroutková, Ivana: Anička v zahradě
Letní prázdniny utíkají jako voda, a Anička jejich začátek
strávila právě na řece. Byl to báječně dobrodružný i trochu
nebezpečný týden, vždyť sjela na kánoi Lužnici! Teď se
Anička chystá k babičce na vesnici. Chodila tam jeden rok do
školy, kamarádky ji už čekají. Anička se na ně moc těší, i na
Parašína, s kterým byla vždycky zábava – a zase ji překvapí.
Jaký tedy bude konec prázdnin, co všechno Aničku čeká?

Peroutková, Ivana: Anička a velikonoce
Anička se těší na Velikonoce, protože je stráví u babičky na
vesnici, kde chodila do druhé třídy. Je zvědavá na bývalé
spolužačky

a

spolužáky

a

nemůže

se

dočkat,

jaká

„velikonoční“ dobrodružství spolu opět prožijí. Po příjezdu ji
čeká spousta zábav, výletů a samozřejmě nechybějí ani
velikonoční barvení vajíček a pomlázka. A taky ji čeká jedno
překvapení, kdy si Anička uvědomí velikonoční poselství.
Všechny své postřehy a myšlenky si jako vždy zaznamenává
v deníkových zápiscích. Už šestá knížka příhod osmileté Aničky!
Peroutková, Ivana: Anička a cirkus
Cirkus přijel!, nese se ráno nadšeně celou třídou. Anička se
hned domluví s kamarádkami, že se po vyučování poběží
k šapitó podívat. Anička je cirkusovým prostředím okouzlená –
tak ráda by taky vystupovala v sobotním představení. Proto se
na místo pozdě odpoledne ještě jednou vrátí. A potká se
s malou provazochodkyní Bětkou. Že by novou kamarádkou?
Možná že ta Aničce splní její největší přání…
Procházková, Iva: Eliáš a babička z vajíčka
Šestiletý Eliáš má úžasné, ale neustále zaneprázdněné
rodiče, a naopak nemá žádnou babičku ani dědečka, i když
od kamarádů ví, že s prarodiči se dá užít spousta legrace.
A tak tráví celé dny doma sám a je mu smutno. Když už si
začíná zoufat, stane se něco podivného. Při hledání
zakutáleného míče najde Eliáš v parku zvláštní, žluté
vajíčko. Vezme je domů a čeká, že se z něj vylíhne ptáče.
Ale místo ptáčka se z vajíčka vyklube malinkatá babička
s křídly. Je nešikovná, nemá o ničem ponětí a Eliáš ji musí
všechno učit: chodit, mluvit, číst a nakonec i létat. Malá legrační babička dá Eliášovi
to, co tolik potřeboval-vřelý vztah někoho blízkého, a dokonce v závěru knihy přiměje
Eliášovy zaneprázdněné rodiče, aby si na něj našli víc času. Je prostě kouzelná.

Šrut, Pavel: Lichožrouti (1. díl)
Kniha desetiletí pro děti podle ankety sdružení Litera.
Je to nejobratnější lupič všech dob a dosud nikdy nebyl
dopaden. Možná i vám se včera nebo právě v této chvíli ztratila
ponožka. Kdo za to může? Lichožrout! Záhadný tvor, který žere
ponožky a z párů dělá licháče.
Do jejich tajemného světa pronikla autorská a ilustrátorská
dvojice Pavel Šrut – Galina Miklínová a vynořila se s napínavým
a vtipným příběhem jedné lichožroutí rodinky, starého mládence
pana Vavřince a malého nešiky lichožrouta Hihlíka.
Thorne, Jack: Harry Potter a prokleté dítě : část první a druhá (8. díl)
Harry Potter to nikdy neměl snadné a teď, jako přepracovaný zaměstnanec
Ministerstva

kouzel,

manžel

a

otec

tří

školáků,

to

má

ještě

těžší.

Potýká se s minulostí, která nechce zůstat tam, kam patří, a jeho nejmladší syn Albus
se mezitím musí prát s tíhou rodinného dědictví, o které nikdy nestál. Minulost
a současnost se čím dál hrozivěji prolínají
a otec i syn zjišťují nepříjemnou pravdu:
temnota někdy vyvěrá z nečekaných míst.
Divadelní hru Harry Potter a prokleté dítě
na námět J.K. Rowlingové, Johna Tiffanyho
a Jacka Thornea napsal Jack Thorne. Je
osmým

příběhem

ze

série

o

Harrym

Potterovi a zároveň prvním, který se
oficiálně dočkal divadelního zpracování.

Válková, Veronika: Husité - Ve znamení kalicha
Další dobrodružství v minulosti! Kouzelný atlas nás tentokrát
přenese přímo na Vítkov, kde se právě schyluje k bitvě. Bára se
spřátelí s práčetem Borkem a podnikne s ním dobrodužnou cestu
do Tábora. Jak se jí bude líbit život v husitském městě?

Walliams, David: Půlnoční gang
Vítejte ve světě Půlnočního gangu! Půlnoc je čas, kdy
všechny děti tvrdě spí, samozřejmě až na… Půlnoční gang!
Pro něj je to doba, kdy dobrodružství teprve začíná. Když
schytal Tom ránu do hlavy kriketovým míčkem a přivezli jej
do nemocnice Lorda Funta, ze všeho nejdřív se setkal
s příšerně vyhlížejícím zřízencem, který ho hrozitánsky
vyděsil. Měl pocit, že už nemůže být hůř, ale v tu chvíli mu do
cesty vstoupila ďábelsky zlá vrchní sestra na dětském
oddělení. Tom se však brzy vydá na nejpříjemnější cestu ve
svém životě – stává se součástí něčeho ohromného…

NAUČNÁ PRO DOSPĚLÉ:
Hnízdil, Jan: Příběhy obyčejného uzdravení
Tělo není pitomé, umí se uzdravovat samo. Jenže my se
k němu občas chováme jako k největšímu nepříteli. Házíme mu
pod nohy spíš než příslovečné klacky rovnou klády. A k tomu
žijeme tak, aby mělo pořád co opravovat. Býváme unavení,
nemožní, nemocní. Lékaři si nevědí rady. A pak přijde rada,
která spojí odjakživa spojené, tělo a hlavu. Ejhle, zdraví se
vrací. Kniha lékaře Jana Hnízdila je složená z příběhů lidí, kteří
byli ochotní naslouchat, vzali svůj rozum do vlastní hrsti
a uzdravili

se,

a doplněná

rozhovory

na téma

komplexní

medicíny, které vedla mimo jiné s psychiatrem Radkinem Honzákem, biologem
Stanislavem Komárkem nebo etnologem Mnislavem Atapanou Zeleným novinářka
Klára Mandausová.

Hnízdil, Jan: Zaříkávač nemocí
Zaříkávač nemocí je sestavený z textů, komentářů a rozhovorů, věnovaných
nemocem lidí, vrcholového sportu, politiků i celé společnosti.
Datují se od roku 2010, kdy vyšla knížka Mým marodům, do
současnosti. Do knížky jsem přispěl i pestrými fotografie z mého
pestrého života.
MUDr. Jan Hnízdil – internista a rehabilitační lékař, věnuje se
komplexní psychosomatické medicíně. Autor či spoluautor
publikací Bolesti zad, mýty a realita, Jak vyrobit pacienta,
Artróza v komplexním přístupu, Jak léčit nemoc šílené
medicíny, Doping aneb zákulisí vrcholového sportu, Mým
marodům a dalších. Je zakladatelem centra komplexní medicíny
„Hnízdo zdraví“.

Zibura, Ladislav: Už nikdy pěšky po Arménii a Gruzii
Mladý poutník se vydá pěšky probádat Kavkaz. Očekává nenáročný výlet, situace se
mu ale brzy vymkne z nohou. Po dvojici
bestsellerů přichází princ Ládík s další
knihou – tentokrát o cestě do Arménie,
Gruzie a Náhorního Karabachu. Ladislav
Zibura se vydává do těch nejzapadlejších
vesnic,

aby

mohl

poslouchat

příběhy

místních a načerpat něco z jejich moudrosti.
Alkohol teče proudem a mladý dobrodruh
důvěrně poznává kulturu plnou pohostinnosti,
rozhodných slov a sovětské nostalgie. Své
zážitky z kavkazského putování Zibura líčí
s tradičním humorem a sebeironií, pro které
ho čtenáři nenávidí a milují.

