
6.7.13 Olomoucký Večerník - Pravidla smečky. Třetí kniha olomoucké spisovatelky

www.vecernikol.cz/spolecnost/1562-pravidla-smecky-treti-kniha-olomoucke-spisovatelky 1/3

Jste zde: Vecernikol.cz \  Společnost \  Pravidla smečky. Třetí kniha olomoucké spisovatelky

0 TweetTweet 0To se mi líbí 2Dnes je sobota 06. červenec 2013, svátek slaví Mistr Jan Hus zítra Bohuslava

1000 zbývajících znaků

Odeslat

 

Pravidla smečky. Třetí kniha olomoucké spisovatelky
Kategorie: Společnost | Zveřejněno 9. 5. 2013 21:18 | Napsal Redakce | Zobrazeno: 94x

Nakladatelství Computer Media vydalo koncem dubna již třetí knihu mladé

nadějné autorky Lucie Sáry Závodné. Po románu Alma Mater (2010) a

deníkovém vyprávění Deník mých kachních let (2011), přichází autorka s

románem Pravidla smečky. Kniha Pravidla smečky (2013) je životním

příběhem muže, který je vždy a za všech okolností obletován ženami.

Lucie Sára Závodná (1984) je olomoucká rodačka, která v současné době působí na

Univerzitě Palackého v Olomouci. Její schopnost nahlížet očima různých postav na drobnosti každodenního

života (ne)obyčejných lidí dobře zužitkovala v předchozích knihách. V debutu Alma mater, románu z

vysokoškolského prostředí a v deníkovém vyprávění dvacetileté Laury, knize Deník mých kachních let.

Aktuální novinka Pravidla smečky je vyprávěním muže, který je vždy a za všech okolností obletován ženami.

Děj zasazený do zvláštního časoprostoru, je životním příběhem Matyáše Wolfa, který tak trochu po vzoru

Foresta Gumpa, vypráví o svých životních peripetiích. Od mládí, kdy s kamarády založil klučičí partu, přes

nelehké roky dospívání, dospělost až po stáří.

Na otázku proč pro své vyprávění zvolila autorka jako vypravěče staršího muže, odpovídá autorka: "Vždycky mě

zajímalo, jak  se vyvíjel život dětských hrdinů Foglarovek, když vyrostli 

a dospěli. Jak  prožívali lásky? Měli rodinu, děti? Jaká byla jejich práce? A hlavně - jak  se vyvíjelo jejich

přátelství z dětských let? Proto jsem v knize nechala promluvit Matyáše Wolfa, k terý jako k luk  založil s

kamarády partu a společně se domluvili na dodržování určitých pravidel. Z hrdinova vyprávění se čtenář dozví,

jaký vliv měla tato pravidla na život dospělého."

Autorčiny knihy mají vlastní stránku na Facebooku - Knihy Lucie Sáry Závodné, kde čtenáři mohou najít

aktuální informace od autorky, soutěžit o knihy zdarma nebo si třeba prohlédnout ukázky z knihy. Stejné

informace najdou čtenáři i na webových stránkách nakladatelství Computer Media a to na adrese

http://www.computermedia.cz/knihy/pravidla-smecky.html.
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