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Fialky pro královnu - Jaroslav Velinský
Jaroslav Velinský alias Kapitán Kid dopsal další knížku, tentokrát je to sci-fi. Pokud někdo z vás
má tenhle styl rád, tak je tu další dvěstěstránkový příběh Christyho Bigse. Vypadá takhle a
můžete si ho objednat na obvyklé adrese.
kkk.velinsky@tiscali.cz

Titulní strana Kidovy knihy

Dobré vysvědčení pro Mirka Valinu
Měsíčník PLŽ - Plzeňský literární život ve středu 31. ledna rozdával svá vlastní vysvědčení a to
v podobě literárních cen. V kategorii povídky získal čestné uznání Mirek Valina za povídku
Degen a kocour.
GratulaceJ

Řecké doteky Hanky Hosnedlové
Na sklonku loňského roku vyšla další z četných cestopisných knížek Hanky Hosnedlové. Po
cestopisech z Kanady, Austrálie, USA a celé sérii článků na pokračování z Tunisu, Thajska,
Egypta a dalších zemí Hanka zprostředkovává ve čtivé formě své vandrovní zážitky z kolébky
evropské civilizace - Řecka.
Země, která pro někoho nemusí být z trampského úhlu pohledu příliš zajímavou, si však i v
dnešní době dokázala zachovat svůj půvab a "balkánský"svéráz, přes všechny nástrahy
masové turistiky, se kterou se potýká. Hanka společně se svojí kamarádkou Zuzanou
procestovaly Řecko s báglem na zádech a díky tomu poznaly Řecko výrazně hlouběji, než bývá
normálně zvykem.
Jsem přesvědčen o tom, že na svých cestách je připravený poutník veden jakousi ochrannou
rukou (shodou okolností, Pajdou, štístkem - vyberte si), která mu v pravý čas do jeho cesty
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přistrčí příběh - díky náhodnému kolemjdoucímu, dobrému stopu, zdánlivému zabloudění?
Připočteme-li k tomu všemu Hančino nepopiratelné psavecké umění s citem pro děj, máme
před sebou čtivý cestopis.
Knížka je bohužel skoro rozebraná, ale doufám, že pár výtisků Hanka přiveze na zářijový oheň
Trapsavce.
Knihu vytiskl kamarád Míla Kotrbatý z Ústí nad Labem.

Rycí vidle navždy
Nové vydání knížky od trampského "revolverového" novináře Karla Růžičky - Lišáka.
Více na: http://www.sdruzeni-avalon.cz/knihy.php

K vydání se chystá?
Trampský román Jana Drnka - Akély nazvaný Poslední recesista a tma, dále to bude sbírka
povídek a básní
Jaro
míra Hlavatého - Juana
, oboje vydává Avalon. Světlo světa by už konečně měla spatřit kniha
Trampové
z nakl. Lidové noviny. O dalších případných novinkách budu včas informovat.
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