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Bilančná správa
zo štúdia na Elektrotechnickej fakulte v Bratislave
alebo
návod k príprave hovädzej polievky
alebo
rozprávka o tom, prečo je to tak.
Žáner: román.
Kategória: praktický A socialistický A katastrofický bestseller o troch možnostiach zániku
planéty Zem
(s dôrazom na katastrofický, samozrejme s nemenším dôrazom na bestseller).
Bibliofília, ktorá je po každom prečítaní lepšia a lepšia.
Fotky: Ing. Kaťa Gajdošíková.

Obrázky a text k obrázkom:
Ing. Rastislav Doboš.

Všetko © 1984 – 1991.

Version 151.01
Všetky práva autorov sú vyhradené. Akékoľvek neautorizované použitie zverejneného
textu a zverejnených ilustrácií ako aj ich častí je zakázané.
(Kontakt na autorov: bestofliterature@bestofliterature.com .)
Počet strán: 100 (pekné číslo).
ISBN: 80-900470-3-3
Dostupnosť: kniha je už desaťročia beznádejne vypredaná, kto ju má, môže naozaj skákať
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meter dvadsať; nemá ju dokonca ani autor. Ten, keď si chce niečo dobré prečítať, musí si ju
požičať od rodičov.
Predhovor ku knižke napísal básnik Jožo Urban:
"Kniha Rasťa Doboša je svojráznym pokusom o vytvorenie vlastného mýtu ... vychádza z
francúzskej patafyzickej tradície (Jarry, ale najmä Vian) a používa podobné postupy ... obsahuje
viacvrstevný humor. Mimoriadne cenné je, že ani v dnešnom čase renesancie honby na
čarodejnice sa nevyhýba tabuizovaným témam, paródii, perzifláži a blasfémii ... Chcel by som
spomenúť ešte jedného 'krstného otca' Dobošovej knižky - Kurta Vonneguta, Jr. Jeho stopovú
prítomnosť prezrádza opatrná skepsa a využívanie niektorých postmodernistických postupov,
napríklad intertextuality ... Na podobné čítanie nie sme zvyknutí. O to väčšie neprebádané
oblasti nám môže odkryť."
Básnik Jozef Urban.
Komu by to nebolo jasné, knižka sa Urbanovi veľmi páčila a Kraskovu cenu spolu dobre oslávili.
(pozn. autora)
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