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NAKRESLI SI 
VLASTNÍ KOMIKS
Robert Trojanowski, 
Piotr Kasiński
Albatros

Podle této knihy se naučíš úplně 
všechno, co potřebuješ umět pro 
kreslení komiksu! Máš rád komiksy 
a rád kreslíš? Pak je pro tebe tato 
kniha plná zábavy i ponaučení jako 
stvořená! Naučíš se hravou formou 
základy tvorby komiksu, jeho zá-
konitosti, používané prvky a jevy. 
Můžeš do ní kreslit, psát, vytvářet 
vlastní scénáře, vystřihovat, čmárat 
a dělat cokoli, co ti umožní nakreslit 
si svůj vlastní a jedinečný příběh. Na 
240 stranách autoři vysvětlí základní 
postupy, naučí tě vytvořit své akční 
hrdiny, kresbou vyjadřovat emoce, 
nálady, napětí, zvuky, pohyb, účesy…
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Nejdůležitějším bitevním polem je lidské nitro. Nejvýznamnější 
zápasy se odehrávají v nás samotných, v našem svědomí, kde se 
rozhodujeme pro skutečné dobro, nebo jsme poraženi naší slabostí, 
leností či podléháme pokušení. Autor vás postupně uvádí do roz-
poznávání nejrůznějších lidských slabostí a pokušení. Zároveň vám 
ukazuje pravidla, jak rozvíjet svůj vnitřní život, jak se stát člověkem 
schopným konat dobro, být mužem pevné vůle.

Z předmluvy 
Dominika kardinála Duky

Štěpán Smolen (*1983) je katolický kněz, autor knih Buď, kde 
jsi (2016) a Sehnsucht: Úvod k romantické touze (2017). Zpočátku 
si myslel, že růženec je ozdoba zpětného zrcátka v autě, ale pak 
zjistil, že se dá také modlit. Tohoto zjištění nelituje.

Máš v rukou příručku k bojové hře jménem život. Je třeba ji 
úspěšně projít hned na první pokus. Zápasíš v ní o vlastní duši. 
Tu musíš osvobodit a  darovat Bohu. Pokud to uděláš, získáš 
sebe i nebe. Stojíš proti celým armádám temnot, proti svodům 
světa a proti svému starému já. Jsou to protivníci silnější než ty. 
Nemáš na to, abys nad nimi sám zvítězil. Ale nelekej se. Je tu Bo-
jovník, který ti pomůže vyhrát, pokud ho do zápasení přizveš.
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Jedná se o příručku k bojové hře jménem život. Je 
třeba ji úspěšně projít hned na první pokus. Zápa-
síš v ní o vlastní duši. Tu musíš osvobodit a darovat 
Bohu. Pokud to uděláš, získáš sebe i nebe. Stojíš 
proti celým armádám temnot, proti svůdcům světa 
a proti svému starému já. Jsou to protivníci silnější 
než ty. Nemáš na to, abys nad nimi sám zvítězil. Ale 
nelekej se. Je tu Bojovník, který ti pomůže vyhrát, 
pokud ho do zápasení přizveš.
„Zpočátku jsem si myslel, že růženec je ozdoba 
zpětného zrcátka v autě, ale pak jsem zjistil, že se 
dá také modlit. Tohoto zjištění nelituji.“

BLAHOSLAVENÝ CARLO ACUTIS
Nicola Gori
Paulínky

Italský teenager, který zemřel v roce 2006 ve 
věku patnácti let, působí doslova jako zjevení. 
Na první pohled normální kluk své doby, vese-
lý a komunikativní, který rád jezdí na výlety, má 
své oblíbené pejsky, s nimiž natáčí zábavná videa, 
a velkou vášeň pro počítače. Ještě víc ale tíhne 
k Božím věcem. Prosadí si první svaté přijímání 
dřív, než bývá zvykem, a od té doby chodí denně 
na mši. ,,Eucharistie je moje dálnice do nebe,“ 
prohlásí Carlo později a je znát, že její význam 
chápe do velké hloubky. Evangelia zná skoro na-

zpaměť. Ze svých úspor se stará o řadu bezdo-
movců.
Přirozeně se stává i misionářem ve svém okolí, 
pro Boha získává řadu svých vrstevníků i dospě-
lých, včetně několika přátel hinduistů. Když se 
ptali jeho maminky, jak vůbec objevil víru, jestliže 
rodina byla prakticky nevěřící, paní Antonie bez 
obalu přiznala: „Určitě ne zásluhou nás rodičů, 
to klidně zveřejněte… Mě osobně Carlo zachrá-
nil. Byla jsem ve víře negramotná.“

Takových je nás možná víc… Kéž nás tento 
„Boží influencer“ při četbě provází svou přímlu-
vou, abychom svůj život dokázali prožít tak krás-
ně a naplno jako on.

DOSTAŇTE MĚ ODSUD!
McNab, Andy; Earle, Phil
Portál

Danny je obyčejný kluk z obyčejného města. Má spoustu 
kamarádů, maminku a otravného staršího bratra Dyla-
na. A taky má rád nebezpečí. Když se ve škole dozví, 
že by měli se třídou odjet na super výlet do divočiny, je 
nadšený! Bude šplhat po horách, jezdit v kajaku, spát ve 
stanu… Jenže problémy na sebe nenechají dlouho če-
kat. Bez signálu se Danny těžko dozví, jak postavit stan. 
A kde je v něm vypínač? Jahodové mléko neteče jen tak 
z tetrapacku? Kde je toaletní papír? Jak se řídí kajak na 
zdivočelé řece? A proč musel jet na výlet i otravný Dyl?
Dynamický příběh plný akce a mnoha zvratů, v němž ne-
chybí humor i napětí.

Hádají se dva cestovatelé, kdo z nich byl nejdál.
„Já jsem byl až na kraji světa,“ praví rozhorleně první.
„A cos tam viděl?“
„Velkou zeď.“
„No vidíš, kdyby ses podíval za ni, tak bys mě viděl.“


