Spisy Josefa Škvoreckého jako váno ní dárek
Výb r 13 titul (ze 14) za 2400,- K (+vedlejší náklady)
Jako bonus

Spisy Josefa Škvoreckého

Books
and
Cards

Náchod, to krásné m sto Kostelec (Škvorecký o život v Náchod ) a CD ROM Josef Škvorecký: Život a dílo.

Výb t z t chto titul :
Jak je ve v

lov k. Dopisy Josefa

Škvoreckého a Jana Zábrany

(Spisy 39)

Návrat poru íka Bor vky

(Spisy 38)

Nejdražší um ní a jiné eseje o filmu
(Spisy 37)
Konec poru íka Bor vka

(Spisy 36)

Zbab lci

(Spisy 35)

Peka

v kluk a jiné hry a scéná e z exilu
(Spisy 34)

íchy pro pátera Knoxe

(Spisy 33)

Psaní, jazz a bláto v pásech
(Spisy 31)
Korespondence J.Škvoreckého a L.Dor žky /1.díl/
Timeo Danaos a jiné eseje

(Spisy 30)

Smutek poru íka Bor vky

(Spisy 29)

Zlo in v šantánu a jiné filmové povídky a
scéná e

(Spisy 28)

Nataša, písníci a jiné eseje

(Spisy 27)

Setkání v Torontu s vraždou

(Spisy 26)

Oby ejné životy nové kritické vydání (Spisy 25)

Dále nabízíme jednotlivé kusy pro dopln ní sbírky:

Spisy 1
Spisy 2
Spisy 3
Spisy 4
Spisy 5
Spisy 6
Spisy 7
Spisy 9

Prima sezóna - Zbab lci - Konec
nylonového v ku
íb hy o Líze a mladém Wertherovi a
jiné povídky
Nové canterburské povídky a jiné
íb hy
Neuilly a jiné p íb hy
Lví e
Dv vraždy v mém dvojím život
íb h neúsp šného tenorsaxofonisty a
jiné eseje
Nápady tená e detektivek a jiné eseje

Spisy 11
Spisy 12
Spisy 13
Spisy 14
Spisy 17
Spisy 18
Spisy 20
Spisy 21
Spisy 22
Spisy 23
Spisy 24

Nevysv tlitelný p íb h aneb Vypráv ní
Questa Firma Sicula
... na tuhle bolest nejsou prášky
Krátké setkání s vraždou
Podivný pán z Providence a jiné eseje
Setkání po letech, s vraždou
Velká povídka o Americe a malá o
Kanad
Setkání v Bílé dám , s vraždou
Mezi dv ma sv ty a jiné eseje
Ráda zpívám z not a jiné eseje
Ze života eské spole nosti
Setkání v Praze, s vraždou

Spisy 25 – 39 si m žete objednat i jednotliv za tyto ceny:
Jak je ve v

lov k. Dopisy Josefa Škvoreckého a Jana Zábrany
(Spisy 39)

295,- K

Návrat poru íka Bor vky

(Spisy 38)

295,- K

Nejdražší um ní a jiné eseje o filmu

(Spisy 37)

395,- K

Konec poru íka Bor vka

(Spisy 36)

295,- K

Zbab lci

(Spisy 35)

495,- K

Peka

(Spisy 34)

295,- K

(Spisy 33)

295,- K

(Spisy 31)

265,- K

v kluk a jiné hry a scéná e z exilu

íchy pro pátera Knoxe
Psaní, jazz a bláto v pásech

Korespondence J.Škvoreckého a L.Dor žky /1.díl/ Timeo Danaos a jiné eseje
Smutek poru íka Bor vky

(Spisy 30)

234,- K

(Spisy 29)

234,- K

Zlo in v šantánu a jiné filmové povídky a scéná e
(Spisy 28)

265,- K

Nataša, písníci a jiné eseje

(Spisy 27)

265,- K

Setkání v Torontu s vraždou

(Spisy 26)

234,- K

Oby ejné životy nové kritické vydání

(Spisy 25)

295,- K

Objednávky na

Books and Cards, Legerova 5, 120 00 Praha 2
nebo
email: knihy@skvorecky.cz

Zp soby dopravy
Zboží Prodávající zasílá formou obchodního (soukromým osobám) a profi balíku (firmám) za pomoci eské pošty. Rovn ž je možný
osobní odb r zboží. Zboží je vždy zabaleno tak, aby nedošlo k poškození originálního obalu ani samotného zboží. Náklady na expedici
zboží jsou závislé platby.
Zásilka zaslaná eskou poštou jako balík
Platba p edem na bankovní ú et
110,- K
Dobírka
140,- K
Upozorn ní pro Kupující z jiných zemí: expedi ní náklady i dobu dodání pro zásilku odesílanou do jiné zem Vám rádi sd líme
individuáln na základ Vašich požadavk .

www.skvorecky.cz

