Oliver Burian

Povídky

toaletní

kniha

Jedenáct povídek o přátelství i zášti, o lásce
i nenávisti, o zlobě i dobru – o životě. Prožil,
zažil a zaznamenal je svěžím jazykem a s naprostou otevřeností i v oblasti erotických scén
Oliver Burian. Poznáte svět
hokeje, golfu, zavítáte mezi
horolezce, projedete se na
lyžích, projdete se Prahou,
ale navštívíte i místa, kam
byste se radši dostat nechtěli – na policejní vyšetřovnu či na venerologické oddělení nemocnice.
Působivé příběhy vás
zavedou do doby dnešní i minulé s otevřeností zcela neobvyklou.
Cena: 229 Kč

Na chodníku

Martin Písařík

CD

Kapela Akustik v čele s lídrem
– hercem, zpěvákem, moderátorem, textařem a skladatelem
– Martinem Písaříkem vydala po
čtyřech letech působnosti své
debutové CD nazvané Na chodníku. „Jsme rádi, že po několikaměsíčním úsilí můžeme světu
představit náš nejnovější výtvor,
a věříme, že si v naší hudbě najde každý doslova to své,“ uvedl
Martin Písařík známý z televizních seriálů Ordinace v růžové
zahradě, Cesty domů a Doktoři
z Počátků. Písaříkovy autorské
písně jsou na CD žánrově velmi
různorodé – od písničkářských
textů přes pomalé love songy až
k rytmickým písním s prvky jazzu, blues, popu. Cena: 249 Kč

Výlov besedy

autogramů
Až do konce
března můžete
navštívit v pražském OC Letňany pod heslem
Březen – měsíc
knihy akci s názvem Výlov autogramů aneb Březen plný hvězd. Na
více než dvaceti
besedách a autogramiádách, které
moderuje zpívající
spisovatel Richard
Sacher, se můžete
těšit na populární herce, spisovatele, sportovce a známé osobnosti
jako například na Tomáše Řepku
(20. 3.), Ladislava Špačka (21. 3.),
Ditu Pecháčkovou (23. 3.), Milana
Lasicu (24. 3.), Zdeňka Pohlreicha
(27. 3.), Vladimíra Párala (30. 3.),
Zdeňka Svěráka (31. 3.) a řadu dalších. Program připravilo OC Let-

Sedmička

DV D

Gravitace

Špičková lékařka a inženýrka Ryan Stone (Sandra
Bullock) se vydává na svoji první vesmírnou misi,
přičemž jí dělá společnost zkušený astronaut Matt
Kowalski (George Clooney). Během zdánlivě rutinňany ve spolupráního výstupu do mezihvězdného prostoru dojde ke
ci s nakladatelstvím Knihy Dobkatastrofě. Raketoplán je zničen a Stone s Kowalrovský a koná se na speciálním
skim se ocitají úplně sami, připoutáni jen jeden k drupódiu situovaném ve foyeru
hému, a míří do temných hlubin vesmíru. Strach se
nákupního centra. Hned vepomalu mění v paniku a jejich nepatrné zásoby kyslíku
dle něj je prodejní stánek
se s každým nádechem tenčí. Jenže dostat se domů
s knihami právě účinkujících
znamená vydat se do ještě vzdálenějších koutů té strašlivé prázdnoty. Vesmírhvězd, kde se odehrávají
ný thriller Gravitace získal před pár dny na předávání Oscarů hned sedm sošek.
jejich autogramiády.
Cena DVD: 399 Kč, Blu-ray: 599 Kč, 3D Blu-ray: 699 Kč
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