KNIHY OD STUDIA DOKUMENT A FORMA
Ladislav Miček – Iveta Vašátková: Vyprávění starého sekerníka
Sbírka pohádek vychází z pověstí kraje Orlických hor a Podorlicka.
Starý řemeslník, který putuje za prací od mlýna ke mlýnu, zná mnoho
příběhů. V jeho vyprávění se setkáme s vodníky, mlynáři, myslivci,
formany, voraři, dokonce i s drakem a také s čerty-nečerty.
Pohádky doplňují tajemné akvarely působící na fantazii dětí.
Vložené „domalovánky“ jsou určené pro tvůrčí práci malých čtenářů.
Lze je kopírovat, případně opakovaně tisknout z webu nakladatele.
Ilustrovala Iveta Vašátková.
Brožovaná kniha, 48 stran A4 + 8 stran A5. ISBN: 978-80-905537-5-0

Ladislav Miček: Jan z Bubna, válečník a diplomat
Životopisná monografie věnovaná Janu Varlichovi z Bubna, přední
osobnosti stavovského povstání v letech 1618-1620 a české
pobělohorské emigrace. Bubna je známý tím, že jako švédský
generál nabídl Albrechtovi z Valdštejna českou královskou korunu.
Kniha se zabývá životními osudy Jana z Bubna během tureckých
válek, okolnostmi vydání tzv. Rudolfova majestátu, průběhem
stavovského povstání včetně bitvy na Bílé hoře a následujícími
událostmi třicetileté války až do roku 1635. Má poznámkový aparát,
seznam pramenů a literatury, resumé v němčině, angličtině a ruštině, barevná fotografická příloha. Vázaná kniha, 120 stran, A5.
ISBN: 978-80-905537-6-7

Ladislav Miček: Ještě nenadešel čas
Historický román z doby třicetileté války. „Ještě však není čas. Až nadejde pravý čas, chci všechno udělat!“ Vévoda Albrecht z Valdštejna
tato slova vyřkl v okamžiku, když ho český emigrant Jan Varlich
z Bubna seznámil s nabídkou kancléře Axela Oxenstierny. Stačilo
málo, aby frýdlantský vévoda získal českou korunu. Valdštejn, jenž
Švédům sliboval, že vyžene Habsburky z dědičných zemí, však své
plány odložil na neurčito. Děj románu, v němž nechybí detektivní
zápletka, se odehrává v letech 1633 a 1634.
Ilustrováno – portréty historických postav, veduty měst.
Ilustrovala Iveta Vašátková.
Knihu doplňují přílohy (Životní příběh Jana Varlicha z Bubna,
Albrecht z Valdštejna a chov koní), slovníček pojmů a míst, jmenný rejstřík historických
postav. Vázaná kniha, 288 stran, A5, ISBN: 978-80-905537-8-1

Historické romány s detektivní zápletkou
(volná trilogie z doby Albrechta z Valdštejna)

Smrt panského písaře
Příběh, v němž se několik vojáků snaží vyřešit záhadu smrti
neznámého muže, se odehrává v roce 1628. Krátce předtím, než se
setkáme s císařským důstojníkem Pavlem Bláhou a jeho lidmi, vojska
Albrechta z Valdštejna v kraji pod Orlickými horami potlačila velké
povstání poddaných. Autor se snažil co nejvíce držet historické
skutečnosti. Kniha poskytuje mnohem více reálných faktů, než bývá
v beletrii zvykem.
Brožovaná kniha, 208 stran, A 5. ISBN: 978-80-905537-0-5

Hledání Čtyřokého
Román Hledání Čtyřokého zavede čtenáře do roku 1628. Vévoda
frýdlantský opouští Jičín, míří do války v severním Německu. V Praze
náhle umírá doktor Daniel Basilius z Deutschenberka. Jak a proč
zemřel? Na tuto otázku se snaží odpovědět podplukovník Pavel
Bláha a lidé z jeho vojenské kanceláře. V pražských městech se
odehraje dramatické pátrání. Ve východočeském Vamberku v té
době začíná Magdaléna Grambová s výrobou krajek. Vzniká tak
proslulé vamberecké krajkářství.
Brožovaná kniha, 192 stran, A 5. ISBN: 978-80-905537-1-2

Poslední haltýř
Lidé z Valdštejnovy vojenské kanceláře vedení podplukovníkem
Pavlem Bláhou se tentokrát zapojí do vyšetřování vraždy pražských
kupců, ke které došlo v Českém Dubu. Příběh se v co nejvyšší míře
drží historických reálií. Odehrává se na různých místech vévodství
frýdlantského: v Jičíně, Českém Dubu, Vrchlabí, nechybí tu ani dávno
zaniklé zlaté doly v údolí říčky Zlatnice nedaleko Nové Paky či skalní
hrady v Českém ráji.
Brožovaná kniha, 216 stran, A 5. ISBN 978-80-905537-2-9
Součástí každé knihy je slovníček pojmů, přehled literatury a také charakteristika
historického pozadí příběhu. Jde o tři samostatné romány, které na sebe volně navazují.
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