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Po rozvodu a roce putování světem s Lékaři
bez hranic se dr. Orville Rose dozvídá o

matčině úmrtí a je opouští spokojený život v
Evropě a čerstvou lásku. Vrací se do fádního
městečka Columbia, kde zjistí, že chce-li si
vysloužit atraktivní dědictví, musí splnit

podivnou podmínku matčiny závěti: strávit v
opovrhovaném maloměstě svého dětství rok a
třináct dní. Přistupuje na ni jen s těžkým

srdcem, přelomový krok mu však do života
přináší novou lásku a umožní mu vrátit se ke
kořenům – obnovit vztahy s rodinou, shledat
se s dávnými přáteli, vyrovnat se se starým
nepřítelem i trpkými vzpomínkami a dostává
příležitost vypořádat se s komplikovaným
vztahem k matce – která, ač po smrti, se v
knize svérázným způsobem zhmotňuje a
synovi o sobě dává hlasitě vědět. Chce – li

získat dědictví, musí hlavní hrdina strávit rok
a třináct dní v maloměstě svého dětství. Po
světových bestsellerech Dům páně a Hora

hoře se Samuel Shem velkolepě vrací na pole
literatury!Po rozvodu a roce putování světem

s Lékaři bez hranic se dr. Orville Rose
dozvídá o matčině úmrtí a je opouští

spokojený život v Evropě a čerstvou lásku.
Vrací se do fádního městečka Columbia, kde

zjistí, že chce-li si vysloužit atraktivní
dědictví, musí splnit podivnou podmínku
matčiny závěti: strávit v opovrhovaném
maloměstě svého dětství rok a třináct dní.
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kořenům – obnovit vztahy s rodinou, shledat
se s dávnými přáteli, vyrovnat se se starým
nepřítelem i trpkými vzpomínkami a dostává
příležitost vypořádat se s komplikovaným
vztahem k matce – která, ač po smrti, se v
knize svérázným způsobem zhmotňuje a
synovi o sobě dává hlasitě vědět. Chce – li

získat dědictví, musí hlavní hrdina strávit rok
a třináct dní v maloměstě svého dětství. Po
světových bestsellerech Dům páně a Hora

hoře se Samuel Shem velkolepě vrací na pole
literatury!
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