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Husitská epopej VI 1461-1471 
Za časů Jiřího z Poděbrad 

Vlastimil Vondruška 

Předposlední díl celé ságy představuje léta, kdy byl český král Jiří z Poděbrad na vrcholu své 
moci. Právě v té době se mu podařilo zlomit odpor vedlejších zemí Koruny české. Jenže posilování moci 
panovníka, který si v očích zbytku Evropy nesl cejch kacíře, znamenalo zesílení tlaku proti němu. 

 

Krasojezdkyně 
 Jojo Moyesová 

V zapadlém koutě Londýna učí bývalý špičkový drezúrní jezdec svou vnučku Sarah tak, jak 
to sám kdysi dělal v elitní jezdecké škole ve Francii. Když však do jejich života zasáhne 
katastrofa, čtrnáctileté Sarah nezbyde nic jiného, než aby se životem protloukala sama… 

 

Marie Terezie Miluj a panuj 
 Miroslava Zlatníková 

Kniha mapuje životní osudy Marie Terezie, jedné z nejvýznamnějších postav novodobé 
Evropy, jež po více než 40 let úspěšně vládla říši rozkládající se na území dnešních 12 
evropských států. Příběh začíná v roce 1723 korunovací Karla VI. českým králem. Od této 
chvíle se rozvíjí láska mezi Marií Terezií a Štěpánem Lotrinským, kteří se navzdory politickým 

machinacím nakonec spojí v plodném manželském svazku, ze kterého vzejde 16 dětí. Kniha ovšem 
zachycuje i Mariino nastoupení vladařské cesty a spletité politické zákulisí na císařském dvoře. Souběžně s 
knihou vznikl dvoudílný televizní film. 

 

Cena svobody 
 Rosemary Kavanová 

Autorka se narodila v Londýně, ale po sňatku s důstojníkem československé armády Pavlem 
Kavanem s ním žila od roku 1950 v Československu. Zůstala ve své nové vlasti i po 
manželově uvěznění a jeho předčasné smrti, prošla nejrůznějšími zaměstnáními, překládala 

české knihy do angličtiny a po roce 1968 spolupracovala s opozicí. V roce 1971 opustila ilegálně 
Československo, ale i nadále pracovala pro opoziční hnutí. Paměti Rosemary Kavanové odrážejí nejen její 
soukromý život a osobní zkušenost, ale jsou zároveň obrazem života v Československu od roku 1945 do 
roku 1970. Poutavou formou napsán příběh ze života.    

 

Jedlé dárky od rebarboraskitchen 
 Barbora Říhová 

Tato kniha vám bude cenným pomocníkem a rádcem, abyste mohli obdarovat své blízké 
něčím, co jste pro ně vytvořili sami a s láskou. Podle této knihy můžete vyrobit desítky 
takových dárků. Naleznete zde recepty na sušenky, krekry, pralinky, likéry, paštiky, jerky, 

omáčky, nakládané potraviny, ochucené cukry a soli, netradiční marmelády, sirupy, léčivé čaje, bonbony, 
sirupy… Autorka také přidala kapitolu o tom, jak výrobky lákavě zabalit. Je známou českou food blogerkou - 
rebarboraskitchen.com. 
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TY vyber, kdo přežije 
 Stephan R. Meier 

Muž prchá hustým lesem ve snaze skrýt se před blížícími se drony. Objevení znamená smrt. 
Jeho jméno je Spark. Až donedávna byl spořádaným občanem dokonalého světa Eden, který 
je řízen inteligentním algoritmem TEĎ. Spark měl všechno: zdraví, pravidelný sex, jídlo a 

smysluplnou práci. Ale pak zjistil, co stojí za smrtí jeho otce. Jak nebezpečná může být všemohoucnost 
současného světa. A žena, kterou miluje, zmizela – a ve světě mimo Eden nepřežiješ ani den. Sparks se 
rozhodl bojovat. Za budoucnost světa a za lásku svého života. 

 

Ideální manžel z nebe nespadne 
 Alena Jakoubková 

Patricii Lomové se blíží čtyřicítka a její biologické hodiny bijí na poplach. Jenže kde vzít 
manžela a nekrást? Patricia žije na malém městě. Její rodiče tu měli knihkupectví s malou 
literární kavárnou, které po jejich smrti převzala. Obchůdek jí zabírá všechen čas a práce ji 
baví, ale večer se cítí osamělá. Změnit to však neumí... Její okolí ji už definitivně odepsalo 
jako starou pannu a ona se proto stydí randit. Vždycky to tak ale nebylo... 

 

Ta druhá 
 Michelle Adams 

Irini Harringfordové se rodiče vzdali krátce před jejími čtvrtými narozeninami, aby si mohli 
nechat doma její starší a psychicky labilní sestru s destruktivními sklony. O mnoho let později 
jí tato sestra oznamuje, že jejich matka zemřela, a vyzve Irini, aby se po létech vypravila 
domů. 
Návrat se ale promění v cosi jiného než v pietní rozloučení se zesnulou matkou. Irinin otec 

spáchá krátce nato sebevraždu a jeho závěť odstartuje nezadržitelný sled událostí, na jejichž konci čeká 
Irini šokující odhalení. 

 

Nelítostná vražda 
 Stanislav Češka 

Na procházce se psem najde muž pod bohunickým dálničním přivaděčem v jezírku, kterým 
protéká potok Čertík, mrtvolu mladé ženy. Kriminalisté brněnské mordparty zjistí, že žena 
byla zavražděna zvlášť surově - nejprve byla škrcená a potom umlácená železnou tyčí. Navíc 
šlo o svobodnou matku vychovávající malou dcerku. Plukovník Motl proto své lidi nemusí 

pobízet v úsilí co nejdříve najít pachatele hrůzného činu. 

 

T-Force Projít peklem 
 Leo Kessler 

Bastogne… To belgické městečko se může stát osudem celé spojenecké invazní armády, 
která na podzim 1944 postoupila až k hranicím hitlerovské říše. Jenže za nejtužších mrazů se 
z Německa jako netopýr z pekla vynořily elitní nacistické pluky, připravené utopit Spojence v 
krvi. Jedinou nadějí pro obklíčené Američany je rychlý přesun Pattonovy obrněné divize. 

Jenže jak se mají její tanky k Bastogne dostat, když před nimi je peklo plné nepřátel a zrádného terénu? 
Projít peklem! To je úkol jako dělaný pro T-Force. Projít peklem a najít přes ně cestu. A to co nejrychleji! 
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Veselý patchwork 
 Christa Rolfová 

Dejte průchod své radosti ze života veselým šitím – patchworkem! Hravé a jednoduché 
nápady v této knize vám ukážou, jak na to. Díky svěžím barvám, zábavným detailům a 
srozumitelným návrhům vykouzlíte jedinečné doplňky do domácnosti nebo originální 

dárek pro vaše blízké. 

 

Můj život bez lepku 
Moderní bezlepková kuchařka od Celiaxmoni 

 Monika Menky 

Kniha, která je nejen osobním vyznáním známé food bloggerky Moniky Menky, ale také 
přehlídkou 60 úžasných bezlepkových receptů doplněných nádhernými profesionálními 

fotografiemi. Autorka do knihy vložila mnoho praktických rad a postřehů, které jsou nezbytné pro zdraví 
každého celiaka a alergika na lepek, a které také usnadní přípravu bezlepkových pokrmů. Recepty 
pokrývají kompletní denní jídelníček, naleznete mezi nimi snídaně, svačiny, polévky, hlavní chody, 
předkrmy, dezerty a sváteční pokrmy. 

 

Pěšky mezi buddhisty a komunisty 
 Ladislav Zibura 

Svět z televize je někde tam venku. Jen si pro něj někdy musíš dojít pěšky.” To je motto 
excentrického poutníka Ladislava Zibury, který se tentokrát vydal zdolat Himálaj a 
probádat údolí čínských a nepálských řek. Ať už zrovna trpí výškovou nemocí, zachraňuje 
lidský život nebo je zatýkán čínskou policií, vše komentuje s humorem. Chodí pěšky, spí u 
cizích lidí doma a vloni o tom napsal svou první knihu, a teď se nechal přemluvit a napsal 

druhou. 

 

Výhodný obchod 
 Nora Roberts 

2 příběhy v 1 knížce 
Správná volba 
Lee je úspěšná novinářka v prestižním časopise a práce je její jedinou radostí. Teď má 
před sebou velkou profesní výzvu – napsat článek o světoznámém spisovateli bestsellerů 
Hunteru Brownovi, který si své soukromí pečlivě střeží. Když se Lee naskytne příležitost se 
s ním setkat. Hunter jí k jejímu překvapení nabídne výhodný obchod: ona s ním stráví dva 

týdny tábořením v přírodě a on jí na oplátku poskytne informace o sobě! 
Umění podvádět 
Najednou se u nás objevil otcův dobrý známý, že si tu prý chce odpočinout. Je ale Adam opravdu tím 
mužem, za jakého se vydává? Co se za jeho návštěvou skrývá? Jaká si s sebou přinesl tajemství? To jsou 
myšlenky, které se Kirby honí hlavou. Jedno je však jisté: čím déle Kirby Adama zná, tím víc propadá jeho 
šarmu, tím větší a pevnější je pouto mezi nimi. A ona se tomu nedokáže bránit. 
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Zloději hedvábí 
 Dirk Husemann 

Byzanc, léta Páně 552  
Z císařského pověření se zvědové Taurus a Olympiodoros vydávají do daleké Asie, aby 
tam odhalili tajemství výroby hedvábí. Skutečně se jim podaří ukrást housenky bource 
morušového a ukrýt je v dutých poutnických holích. V převleku za buddhistické mnichy se 
pokoušejí dopravit vzácnou kořist bez úhony do Byzance – osm tisíc mil po Hedvábné 

stezce. Vědomosti o drahocenné látce drží při životě celé národy, jejichž panovníci bleskově zahajují 
stíhání. Zanedlouho visí život obou Byzantinců a jejich tajuplné průvodkyně Che-lien Cchuej na hedvábné 
niti... 

 

Alchymistova šifra 
 Kevin Sands 

Nikomu neprozraď, co jsem ti dal." Dokud Christopher Rowe neobdržel toto tajemné 
varování, učil se řešit složité šifry a hádanky, vyráběl účinné léky, lektvary a zbraně a vůbec 
byl jako učedník u mistra Benedikta Blackthorna celkem spokojený. Pak však začne 
londýnské lékárníky pronásledovat záhadný kult. Umírají lidé a nebezpečí se přibližuje k 
jejich obchodu. Christopher bude muset přijít celé věci na kloub a řádění zla zastavit! 

 

Život...a poezie...? 
Eseje 

 Mirek Kovářík 

Život... a poezie...? byl název mnohaleté rubriky Mirka Kováříka, v níž otiskoval své texty o 
poezii, českých, slovenských i zahraničních básnících, o svých rozhlasových pořadech Zelené peří a 
Poetické nokturno, o významných okamžicích české poezie, o divadlech poezie i interpretaci básní. To vše 
naleznou čtenáři i v této knize, doplněno mnoha recenzemi a články z časopisů, doslovy ke knihám, studií o 
přednesu básní, vzpomínkovými texty a výběrem z rozhovorů. Kniha ve svém celku je skvělým úvodem do 
četby české poezie, vášnivou obhajobou „básnického principu“ (slovy Ivana Diviše) i nenahraditelným 
svědectvím o více než padesáti letech života s poezií a pro poezii. Je to kniha živá i čtivá, určená zejména 
mladým lidem, pro které je poezie neocenitelnou průvodkyní na jejich cestě životem. Texty ve spolupráci s 
autorem vybral a k vydání připravil Jan Šulc. Vychází ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR. 

 

Království bylinek v permakulturní zahradě 
Plánování, realizace, péče, sklizeň, využití 

 Claudia Holzer, Josef Andreas Holzer, Jens Kalkhof 

Bylinková spirála - aktuální trend v alternativním zahradnictví, představující prvek s 
rozmanitým využitím. 

Správnou výstavbu a založení bylinkové spirály vysvětlují autoři této publikace názorně, jednoduše, bez 
zbytečně komplikovaných způsobů realizace. 
Přitom neteoretizují, mají bohaté znalosti a zkušenosti a všechny nabízené varianty si již sami vyzkoušeli v 
praxi. 
Možnosti realizace se rozprostírají od terasovitých zahrad přes bylinkové záhony, živý bylinkový nábytek a 
suché zídky až ke kráterovým neboli klimatickým zahradám. 
Bylinkové spirály si mohou najít své místo i v malých zahradách a mohou být ozdobou téměř každého 
kousku zeleně. 
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Kniha se věnuje částečně bylinkám a jejich mnohostrannému využití v kuchyni, přírodním léčitelství a 
lékárnictví. 
 

Rázová vlna 
 František Kotleta 

Závěr akčních postapokalyptických bestsellerů Spad a Poločas rozpadu 
Válka skončila. Zbyla jen vzpomínka v podobě zničené planety, na jejíž povrch dopadly 
stovky jaderných hlavic. Starý svět zmizel a ten nový je jiný - divoký, nemilosrdný, 
radioaktivní… V jeho troskách řádí měnitelé - nájezdníci, dobyvatelé, a hlavně kult, který 
shromažďuje atomové bomby k jednomu velkému konečnému odpálení. Věří totiž, že Bůh 
chtěl zničit svět, ale něco se zvrtlo, a tak je třeba dokončit rozdělanou práci za něj. 

Jenže jsou tu lidé, kteří nukleární zimu nechtějí, kteří pamatují staré časy a věří, že tenhle svět jepště stojí 
za záchranu. 
"Je to naše práce, protože v tomhle posraným světě je to vždycky naše práce. Nezbyl totiž už nikdo, kdo by 
to mohl udělat za nás," říká plukovník Michálek. 
 

Nejlepší pro všechny 

 Petra Soukupová 

Jak můžeme vědět, co je pro ostatní nejlepší, když sami neumíme být šťastní? 
Desetiletý průšvihář Viktor žije v Praze s matkou, divadelní herečkou, která si s jeho 
výchovou ani s vlastním životem příliš neví rady. Když potom Hana dostává nabídku na 
natáčení seriálu, bere ji jako příležitost, jak své problémy vyřešit. Přestěhuje Viktora k 

babičce na venkov a namlouvá si, že pro něj bude nejlepší, když změní prostředí, a pro její matku zase to, 
že nebude sama. 
Viktor se ale cítí zrazený a zoufalý tím více, že rázná babička má jasnou představu o tom, jak by měl život 
všech kolem ní vypadat. Román sleduje jeho dramatické sžívání s venkovem i osud babičky, která si vedle 
něj začíná uvědomovat neodvratně přicházející stáří. Petra Soukupová ve své vrcholné formě znovu 
ukazuje, jak bravurně umí zachytit vyhrocené rodinné vztahy a prožívání dětského hrdiny v okamžiku, kdy 
zakouší svou bezmoc ve světě dospělých. A také bezmoc dospělých vůči svým vlastním představám o 
štěstí. Jedna z událostí, kterou Viktor prožije, pak tvoří příběh souběžně vydávané knihy pro děti „Kdo zabil 
Snížka?.“ 
Petra Soukupová ve své vrcholné formě znovu ukazuje, jak bravurně dokáže zachytit vyhrocené rodinné 
vztahy a prožívání dětského hrdiny v okamžiku, kdy si uvědomuje svou bezmoc ve světě dospělých. A také 
bezmoc dospělých vůči svým vlastním představám o štěstí. 
 

Panský dům (1) 
Počátek rodinné ságy 

 Anne Jacobsová 

PANSKÝ DŮM – MOCNÁ RODINA – TEMNÉ TAJEMSTVÍ Augsburg 1913 Mladá Marie 
nastupuje jako kuchyňská pomocnice v impozantní vile, sídle průmyslnické rodiny Melzerů. 
Zatímco si děvče ze sirotčince vydobývá své místo mezi personálem, panstvo si užívá 

zimní plesové sezony, v níž má být uvedena do společnosti nejmladší, krásná dcera Katharina. Jenom 
Paul, dědic rodiny, se drží stranou společenského mumraje – dokud nepotká Marii... Panský dům je první 
díl plánované trilogie. 
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Píšťalka 
Včetně bonusové povídky Svědek procesu 

 John Grisham 

Nejnovější román Johna Grishama – včetně připojené bonusové povídky Svědek procesu – 
přináší další strhující příběh, který potvrzuje výjimečné a neotřesitelné postavení tohoto 
autora v žánru právnických thrillerů. Soudci jsou čestní a spravedliví. Jejich poctivost a 

nestrannost tvoří základ dobře fungujícího právního systému. Co když ale někdo z nich obejde zákon nebo 
přijme úplatek? 
Lacy Stoltzovou, zaměstnankyni Kárné komory dohlížející nad etickým chováním soudců, kontaktuje 
záhadný muž a slíbí jí odhalení nejzkorumpovanějšího vykonavatele práva v dějinách USA. Informátor byl 
kdysi sám právníkem, zdá se tedy, že může poskytnout zasvěcená fakta. Ale odkud je bere? A kdo 
obviňovaného soudce financuje? Odhalování takových finančních toků, zvlášť stojí-li za nimi mafie, hrozí 
vždy nebezpečím. Tentokrát však doslova smrtelným… 
 

Hadrový panák 
Jedno tělo šest obětí 

 Daniel Cole 

Hadrový panák Daniela Colea je kniha, která rozhodně aspiruje na detektivku roku. Jedno 
tělo, šest obětí. Zní to jako hádanka? Řešení je děsivě brutální i pro vyšetřovatele, kteří jsou 

na leccos zvyklí… 
Detektiv William Fawkes, známý pod přezdívkou Vlk, znovu nastoupil na své místo. Má za sebou měsíce 
psychologických vyšetření po obvinění ze šokujícího útoku. Myslí si, že už viděl skutečně všechno a nic ho 
nemůže dostat na kolena. Ale to se plete. Zavolají ho na místo činu k mrtvému tělu. Tělo je jen jedno, ale 
něco nesedí. Oči vidí, ale mozek to odmítá přijmout. Tělo je sice jen jedno, ale je sešito z částí patřících 
šesti různým obětem. 
Události se samozřejmě chytne tisk, vděčný, že má zase o čem psát a novodobý Frankenstein získá 
označení Hadrový panák. Fawkes má za úkol identifikovat šest obětí, což vypadá jako nadlidský úkol. Vrah 
toužící po popularitě poslal Fawkesově bývalé manželce – reportérce - fotky z místa činu a seznam šesti 
obětí, ze kterých se chystá sestavit dalšího Hadrového panáka. Také jim poslal termíny plánovaných vražd. 
Poslední na seznamu odsouzených k smrti je jméno William Fawkes… ¨ 
 

Dobré duše 
 Irena Obermannová 

Do bývalého sklářského městečka Vlčí Úpice přijíždí mladá geniální šachistka Alice, aby tu 
sehrála simultánní partii se členy místního šachistického kroužku. Krátce po příjezdu však 
doslova zakopne o mrtvolu místní starostky. Během hry Alice smete figurky z šachovnice a 
připraví se tím o velkou příležitost. Ale ona už hraje jinou partii... Navzdory policii i všem 

obyvatelům městečka se snaží vypátrat, co se stalo. Vrah je na tahu. Dá mat, nebo ho Alice zastaví? 

 

Cukrářova dcera 
Autor:Laura Madeleine 

Paříž byla na počátku 20. století magickým místem. Nad Seinou se vznášel chladný opar, 
ulice voněly čerstvým pečivem a horkou čokoládou a v zapadlých uličkách se scházeli 
milenci. Tehdejší společnost však také měla svá pravidla – a Guillaume du Frere se je 
rozhodl porušit. 
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Petra Stevensonová by měla psát disertační práci. Místo toho se ale pouští do pátrání po tajemství svého 
zesnulého dědečka Jima, které zůstalo ukryto hluboko v minulosti. Při procházení archivů postupně zjišťuje, 
že o dědečkovi nevěděla zdaleka všechno, a indicie ji zavedou až do Paříže okolo roku 1910. 

 

Krev démona 
 Arnošt Vašíček 

Za bouřlivé noci je na zámku Stráž nad Nežárkou uspořádán tajný magický rituál. Na 
spiritistickém stolku v Komnatě duchů zůstane uříznutá lidská hlava. Tělo je nalezeno na 
starém pohanském obětišti v lese. Kromě hlavy mu chybí i pravá ruka. Lidská oběť 

naznačuje, že kdosi usiloval o přivolání zvlášť temných sil… 
Napínavý mystický příběh volně navazuje na úspěšné knihy Ďáblova lest a Ztracená brána. Trojice 
„vyšetřovatelů“ – doktor Runa, komisař Sumara a inspektorka Šímová se pokouší odhalit, jak souvisí série 
bizarních vražd s tajemnými středověkými artefakty a templářskými šiframi ukrytými v podivné výzdobě 
kostela sv. Jana Křtitele v Jindřichově Hradci. Zatímco kriminalisté se krůček po krůčku blíží k odhalení 
rafinovaného vraha, Runa je na stopě nejzáhadnějšímu okultnímu předmětu všech dob. Netuší, že tentokrát 
bude muset k rozluštění poslední hádanky nasadit život. Anebo možná ještě něco víc. 
 

Kovy Ovšem 
Karel KOVY Kovář 

 Karel Kovář 

Ve sbírce osobních příběhů, básní a fotek sdílí Karel Kovář cestu obyčejného kluka z 
malého města, jehož život se během pár let otočil doslova vzhůru nohama. Od téměř idylického dětství, 
přes komplikované dospívání a tragikomické vztahy, až po budování kariéry na YouTube a smíření se se 
svou identitou. O stránce života, která byla důsledně skryta. O rodině a snaze zůstat sám sebou. O slzách 
smutku, štěstí a hlavně smíchu, protože toho není nikdy dost... Jednoduše o všem! 

 

Specialistka 
 Stephenie Meyerová 

Pracovala pro tajnou vládní jednotku jako výslechová specialistka. Ví toho ale příliš a pro 
oddělení se stala rizikem, které je potřeba zastavit. Bez varování začíná lov, kde je ona 
kořistí. Nikde nezůstává dlouho, mění jména a podoby. Nezbyl jí nikdo, komu by mohla 
věřit… Chce-li vést normální život, musí splnit poslední úkol. Čeká ji nejtěžší boj jejího 

života. Navíc pozná muže, do kterého se zamiluje, a musí učinit vše, aby oba zůstali naživu. 

 

Už nikdy pěšky po Arménii a Gruzii 
 Ladislav Zibura 

Po dvojici bestsellerů přichází princ Ládík s další knihou – tentokrát o cestě do Arménie, 
Gruzie a Náhorního Karabachu. Ladislav Zibura se vydává do těch nejzapadlejších vesnic, 
aby mohl poslouchat příběhy místních a načerpat něco z jejich moudrosti. Alkohol teče 
proudem a mladý dobrodruh důvěrně poznává kulturu plnou pohostinnosti, rozhodných slov 

a sovětské nostalgie. Své zážitky z kavkazského putování Zibura líčí s tradičním humorem a sebeironií, pro 
které ho čtenáři nenávidí a milují. 
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Saturnin se vrací 
Oficiální pokračování 

 Miroslav Macek 

Nevypočitatelný sluha Saturnin je zpět! A s ním i další oblíbení hrdinové – laskavý dědeček 
s novým psím kamarádem Neronem, nesnesitelná teta Kateřina a její poučná přísloví, 

rozmazlený Milouš i filozofující doktor Vlach. Jaká překvapení si pro všechny připravil Saturnin tentokrát? A 
co na to podnikavý strýc František, nový manžel tety Kateřiny? Zažijte další nepředvídatelné léto u 
dědečka! 

 

Příliš mnoho nevěst 
 Helena Hardenová 

Napřed svatba, potom rozvod. Nebo obráceně? Ovšem před svatbou je nutno se řádně 
rozloučit se svobodou. 
Ženich s kamarády a nevěsta s nejlepšími přítelkyněmi. Začíná dámská předsvatební 
jízda, na kterou jede i Polyxena Berková. V zámeckém spa hotelu Chateau Lomec je 
obsluha skvělá, ceny velmi nemírné, šampaňské rychle stoupá do hlavy a schyluje se k 
vraždě... 

 

Co je nového v psychologii 
 Zbyněk Vybíral 

Víme toho o sobě díky všudypřítomné psychologii víc? Slyšeli jste už, že hmotné statky se 
štěstím nesouvisejí? Nebo že děti, které mají ve čtyřech letech sebedisciplínu, budou v 
životě úspěšnější? Takhle jednoduše lze podle populární psychologie rozumět světu. Jak 
ale vypadají složitější příběhy? Psychologové chtějí upevnit základy své disciplíny, které 
byly položené ve dvacátém století. A při tom zjišťují, že některé zažité teze již neplatí. Útlá 
a čtivá kniha přemýšlí nad tím, jak se v nových poznatcích psychologie orientovat bez 

zavádějících zjednodušení. 

 

Les návod k použití 
Autor bestselleru Tajný život stromů 

 Peter Wohlleben 

Lesy jsou jeho prací, práce se stromy zase jeho životem. Když Peter Wohlleben píše o 
lese, píše hlavou i srdcem, proto jsou i jeho knihy "Tajný život stromů" a "Citový život 
zvířat" bestsellery. V jádru ale zůstává stále lesníkem, odborníkem, s cílem předávat a 
sdílet co nejvíce informací o lese a přírodě obecně, aby je lidé mohli více milovat i chránit. 

V této knize nám poskytuje doprovod na cestu do lesa a shrnuje, na co bychom se tak mohli chtít zeptat, a 
k tomu nabízí vydatnou zásobu nových podnětů. Sdílí s námi své poznatky, jako vždy fundovaně, čtivě a s 
humorným nadhledem toho, kdo je v lese stále jako doma. Představuje jednotlivé stromy a jak je od sebe 
rozeznat, jak stopovat a pozorovat zvířata, jak se vhodně obléci, jak si zajistit dřevo, čeho se bát a nebát či 
kde se schovat. Že už jste byli v lese tisíckrát a průvodce nebylo zapotřebí? Co mají společného jilmy s 
jasany, proč jsou jedle bělokoré, ačkoli jehličnany, v podstatě listnaté stromy? Bojíte se liščí tasemnice od 
své kočky? Víte, že stromy přes noc tloustnou? Peter Wohlleben vypráví o liščích norách starých jako 
středověké hrázděné domy, o břízách, které v noci upadají do hlubokého spánku, a také o mateřských 
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dovednostech lesních buků. Stačí se na chvíli začíst a cesta do lesa se znovu změní v dobrodružství, na 
která jste možná dávno zapomněli nebo jste ještě neobjevili. 
Peter Wohlleben, ročník 1964, se chtěl už jako dítě stát ochráncem přírody. Po studiu lesnictví byl více než 
dvacet let úředníkem zemské lesní správy. Aby mohl realizovat svou vizi trvale udržitelné péče o les, 
převzal v roce 2006 coby hajný revír o 1 200 hektarech lesa v regionu Eifel. Dnes tam vede lesní akademii. 
Své znalosti předává na seminářích, při tematických prohlídkách lesa i na kurzech stavění srubů. Navíc 
objevil i radost z psaní knih a v roce 2015 se zařadil mezi mimořádně úspěšné autory. Jeho publikace 
"Tajný život stromů" a "Citový život zvířat" se staly světovými bestsellery. 
 

 

Jak najít nebe 
Pravdivé příběhy o nebeských setkáních a posmrtném životě 

 Theresa Cheungová 

PRAVDIVÉ PŘÍBĚHY O NEBESKÝCH SETKÁNÍCH A POSMRTNÉM ŽIVOTĚ.  
Podle výzkumů veřejného mínění věří v příslib posmrtného života většina lidí. Ale co 
přesně je nebe a jak ho můžeme najít? Máme důkaz, že nebe existuje? Je možné 

rozmlouvat s milovanými zesnulými? Odpovědi na tyto věčné otázky nabízí uznávaná odbornice na 
paranormální jevy Theresa Cheungová, autorka nesmírně úspěšných knížek Spatříš svoje anděly, Život 
smrtí nekončí a Rozhovory s nebem. K jejím dílům se můžeme obrátit vždy, když se nám nedostává útěchy, 
naděje a lásky. 

 

Opravář osudů 
 Robert Fulghum 

George Novak přijede do Prahy, aby pátral po svých českých kořenech. Nakonec ale 
zjistí, že vlastně hledá odpověď na jinou otázku: Kdo jsem? Kdo si myslím, že jsem? A 
kdo je Vera, sousedka a přítelkyně plná pochopení, ale i tajemství? Georgeovi v jeho 
hledání nejvíc pomáhají nová setkání – s trochu záhadnou mladou ženou Luci Milenou 
nebo s bytostí, která mu předloží naprosto nečekanou nabídku. V hospodě U Devíti 
draků a ovce, místě pro rozhovory, otázky a odpovědi přímo stvořeném, najde pak 

nejedna zápletka rozřešení. 
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