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V. P. Borovička patří mezi nejčtenější české spisovatele. Jeho knížky se mohou pochlubit zcela mimořádnou oblibou u čtenářů:
Vyšly téměř ve dvou stech vydáních v celkovém nákladu značně přesahujícím pět milionů výtisků a byly přeloženy do šestnácti
jazyků. Tituly Atentáty, které měly změnit svět, Mafie, Vraždy ve státním zájmu, ale i řada čtyřdílných Velkých kriminálních případů
a knížky Scotland Yard zasahuje, Pařížská sureté pátrá, Velké případy FBI, Slavné případy Interpolu a další Hřbitov vyzvědačů,
Past na kmotra, Století šakalů se také dostaly do světa. “Ve své tvorbě se zabývám vážnými, dramatickými a často i ožehavými
tématy, jejichž studium a zpracování vyžaduje mnoho času, vypětí,” říká autor. “Jsem však nezlomný optimista, miluji život a
přidružené legrace. Proto píši filmové komedie, rozhlasové hry a televizní seriály. Miluji děti a pro ně jsem napsal čtyři knížky.
Veselé, možná rozpustilé, snad právě proto byly všechny zfilmovány a odvysílány jako televizní seriály.” Scotland Yard zasahuje
vychází již po druhé . To je jistě důkazem toho, že se jedná o čtivé a zajímavé příběhy, která upoutají již od první stránky.Všechny
případy jsou přísně autentické. Detektivové Scotland Yardu museli řešit složité situace, a na rozdíl od romantických Sherlocků
Holmesů či Poirotů odhalovali zločince především mravenčí kriminalistickou prací. Přesto nebo právě proto se všechny ty
skutečné historie mohou zdát dobrodružnější a napínavější než smyšlené detektivní příběhy. Dávají nám nahlédnout do doby,
kdy byl zločin spáchán, jsou ilustracemi mezilidských , pomáhají nám nalézt sociální podhoubí, z něhož vyrůstá zlo. Neboť nic v
lidské společnosti nevzniká bez příčin a nezůstává bez následků. V druhém svazku výboru vychází sedm zbývajících příběhů z
celkových dvou desítek pitavalu kriminálních případů, tak jak je autor vybral. Říká: “Vybral jsem ty o kterých se domnívám, že jsou
alespoň malými křižovatkami pěšinek, kterými také kráčí historie. Neboť, žel, nejen velké a statečné činy, ale i zločiny jsou zatím
ještě součástí dějin lidstva. V.P. Borovička je autorem či spoluautorem i dalších populárních televizních seriálů. Kromě Dynastie
Nováků k nim patří Chalupáři, Spadla z nebe, Safari, Kouzelné městečko či Mateřské znaménko. Spolupracoval na filmech Jen
ho nechte, ať se bojí, Můj brácha má prima bráchu a Brácha za všechny peníze.
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