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Napsal uživatel Michael Antony - Tony
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Dlouho očekávaná kniha (poprvé se o možnosti jejího vydání začalo mluvit v roce 1998)
obsahuje celkem 25 Wabiho povídek a je rozdělená do dvou samostatných sbírek a to Podivn
ej weekend
a
Léto v Šedejch kopcích
.

Bonusem, bonbónkem, překvapením, šlehačkou na dortu, jahodou na šlehačce (vyber si), je
Wabiho divadelní hra nazvaná Jak mladí zajistili v Leskotíně turismus.
Dále nechybí ani obsáhlý Wabiho medailon a bibliografie od trampského archiváře Petra
Náhlíka - Vokouna
a průvodní slova
Kapitána Kida
,
Fedora Skotala - Ňufa
a
Martina Beneše
, jehož ilustrace většinu povídek doprovází.

Knihu povídek PROKLETÁ VŮNĚ HOR vydává Avalon a stojí 100 Kč + 18 Kč poštovné a
objednat si ji můžeš na e-mailu:
puchejr@volny.cz
Stačí napsat pouze svoji adresu a případný počet objednaných výtisků.
V zásilce, kterou ti pošleme, bude přiložená složenka typu C a zároveň číslo účtu. Způsob
platby si proto zvolíš sám.

Křest knížky se uskuteční v úterý 27. listopadu v pražském P-klubu Trojická 10, v pořadu Stopy
sešlapanejch bot. Začíná se ve 20:00.

Wabi Ryvola, Jupp a Akéla - společníci na dlouhé zimní večery?
Ke konci roku a s přicházejícími dlouhými večery nabízíme možnost výhodného zakoupení
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všech svých tří letošních hlavních knižních titulů:
- PROKLETÁ VŮNĚ HOR od Wabiho Ryvoly
- UDĚLALI MI NĚCO S PALCEM od Michala Juppa Konečného
- POSLEDNÍ RECESISTA A TMA od Jana Drnka - Akély
Více o těchto titulech najdeš na: http://www.sdruzeni-avalon.cz/knihy.php

Cena při zakoupení všech tří knih je 300Kč a jde o konečnou cenu, ve které je započítáno i
poštovné a balné.
Pokuď máš zájem o tuto "trojkombinaci", objednat si ji můžeš na výše uvedeném mailu
Puchejře. Nezapomeň prosím uvést, že chceš všechny tři knížky. Vše ostatní (doručení, platba)
je stejné tak, jak uvádíme u Wabiho knihy samotné.
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