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Alen Mešković
StAn pro jednoho
prvotina Alena Meškoviće Ukulele jam, popisující s hu-
morem i vážně dospívání během války v jugoslávii,
vzbudila zasloužený ohlas v mnoha evropských zemích 
a dočkala se i divadelního zpracování. děj Meškovićova druhého románu Stan pro jednoho
začíná 1. prosince roku 1994, kdy bosenský uprchlík emir pozder, zvaný Miki, přijíždí do
Kodaně, která původně měla být jen další přestupní stanicí na cestě za bratrem nenem do
Švédska. nenův kontakt však Mikiho na nádraží nevyzvedne a Miki se dostává do spárů poli-
cie. Ze strachu, co bude dál, okamžitě zažádá o azyl a dánská policie ho odveze do
dětského centra. Miki tak uvízne v dánsku, z okna svého pokoje vidí do Švédska a dál sní 
o setkání se starším bratrem. V azylovém centru se setká s příbuznými, ale soužití na
čtrnácti metrech čtverečních není jednoduché. navíc si v sobě každý nese svá traumata 
z války, která řeší alkoholem, přehnanou čistotností nebo jako Miki mlčením. obyvatele
tábora paralyzuje zákaz práce a studia i bezútěšné industriální okolí. Z letargie Mikiho
vytrhne až dobrodružná výprava na slavný rockový festival v roskilde - nejenže může vidět
své idoly a povídat si s lidmi z celého světa, ale také konečně získá trochu osobního pros-
toru – ve stanu pro jednoho, kde je Miki konečně sám. Ve Stanu pro jednoho se sice
setkáváme se stejným hrdinou jako v Ukulele jam, ale rozdíl tří let a celého kontinentu si
vybírá svou daň – Miki přichází o značnou část nadějí a iluzí, a s nimi i o nevinnost. příběh
o tom, jak těžké je soužití s lidmi blízkými i cizími a jak je těžké vydobýt si své místo ve
světě, kde startovní čára vůbec není rovná vás strhne a zůstane 
s vámi ještě dlouho poté, co otočíte poslední stránku.

překlad: Markéta Kliková
Vázaná, 300 stran, 348 Kč, eAn: 9788025723340

https://www.kosmas.cz/knihy/227051/stan-pro-jednoho/

Video zde
https://youtu.be/dtyFtrEJirU

Distribuuje: Kosmas, Za Halami  877, 252 62 Horoměřice,  tel.: 226 519 383,  
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Yuval Noah Harari
HOMO DEUS 
STRUČNÉ DĚJINY ZÍTŘKA
Po bestselleru Sapiens – Úchvatný i úděsný příběh lidstva
obrací Yuval Noah Harari zájem k budoucnosti. Analyzuje,
jaké důsledky mohou nastat, když se tradiční kolektivní mýty
lidstva utkají s novými „božskými“ technologiemi, jako jsou
např. umělá inteligence nebo genetické inženýrství.
Harari představuje vizi nepříliš vzdáleného světa, v němž
zřejmě budeme čelit novým typům výzev. V knize Homo deus
– Stručné dějiny zítřka zkoumá naši budoucnost svým
typickým způsobem, v němž kombinuje především historii,
filozofii a přírodní vědy, ale i poznatky dalších oborů.
Jak to dopadne s demokracií, když firmy jako Google a Fa-

cebook budou znát naše záliby a preference (včetně politických) lépe než my sami? Co se
stane se sociálním státem, jestliže počítače budou úspěšné na trhu práce a vznikne tak
počtem většinová třída „zbytečných lidí“? Jak naloží s genetickým inženýrstvím např.
islám? Budou v Silicon Valley vyvíjet nová technická zařízení, nebo i nová náboženství? 
Když se z Homo sapiens stane Homo deus, jaké nové cíle si vytyčíme? Jaké projekty
bychom se měli snažit uskutečnit a jak ochráníme tuto křehkou planetu a lidstvo samotné
před našimi vlastními ničivými silami? Kniha Homo Deus nám poskytuje vhled do snů 
a nočních můr, které budou utvářet 21. století – od překonání smrti po vytvoření umělého
života. Nabízí svoji odpověď na základní otázku po dalším vývojovém stupni lidstva: Kam
odtud jdeme? Kam půjde Homo Deus?
Vázaná, 432 + 12 stran (barevná příloha), 419 Kč, ISBN: 978-80-7335-502-9, 
EAN: 9788073355029

https://www.leda.cz/Titul-detailni-info.php?i=688Zakoupit můžete zde
Rozhovor s autorem na následující straně
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Jak by se lidstvo mohlo stát
zcela nepotřebným

Vaše kniha si představuje budoucnost, v níž lidé žijí v takovém
optimalizovaném světě, stávají se zbytečnými a jejich životy
ztrácejí veškerý smysl. Jak se vám líbí pít šálek kávy s takovou
pochmurnou vizí, která se vám vkrádá do mysli? 
V každé generaci žijí lidé pod nějakým temným mrakem. Jeden
odchází a druhý nastupuje na jeho místo. Ano, umělá inteligence
rozhodně změní společnost zásadním způsobem a přinese to určitá
nebezpečí. Ale to není proroctví. Kdybych si myslel, že neexistuje
nic, čím bychom tomu mohli čelit, tak by šlo jen o strašení lidí. 
Představujete si situaci, že se vybraní lidé stanou nadlidskými,
Homo deus. Co by bylo nadlidské dělat celý den?
Nemám žádnou představu. Pojem superhumánů využívá bioinže-
nýrství a umělou inteligenci ke zlepšení lidských schopností. Ale 
k čemu to povede? Nebo co se stane, když využiji, řekněme, roz-
hraní mozku a počítače, abychom mohli spojit dva mozky dohro-
mady, abych mohl mít přístup k vašim vzpomínkám a vrátit se k va-
šemu dětství, co to udělá s lidskou identitou? Nebo pohlavní iden-
tita – dnes můžu hrát dvoudimenzionální počítačovou hru jako
žena. Co kdybychom to dokázali v trojrozměrné virtuální realitě,
která zahrnuje nejen naše vize, ale celé naše tělo? Samotná 
myšlenka identity, pevný životní příběh, může být zastaralá.

Jak by si mohl Homo sapiens uchovat smysl pro sebehodno-
tu, pokud by technologie mohla dělat práci lépe než on?
Jedna odpověď odborníků spočívá v tom, že počítačové hry zaplní
prázdnotu. A vypadají děsivě a dystopicky, dokud si neuvědomíte,
že lidé vlastně po tisíce let hrají hry virtuální reality. Až dosud jsme
je jednoduše nazývali náboženstvími. V judaismu nebo křesťanství
a tak dále vykládáte pravidla, která neexistují nikde jinde než ve
vaší představivosti. Strávili jste svůj život tím, že se snažíte získat
kladne body a vyhýbat se všemu, co vás ničí. A pokud do doby, než
zemřete, shromáždíte dost bodů, pak přejdete na další úroveň 
v nebi. Miliardy lidí našly smysl pro svůj život tím, že hrají tyto hry.
Píšete, že lidstvo, po vymýcení epidemií, válek a hladomorů,
bude využívat moderních technologií k hledání blaženosti, ne-
smrtelnosti a božství. Jaký cíl byste do tohoto seznamu při-
dal?
Přidávám pravdu, a zvláště pochopení sama sebe. Po tisíce let se
snažíme ovládat svět mimo nás, ale nikoli ovládat svět uvnitř. Mů-
žete zastavit řeku, ale nezabráníte, aby vaše tělo stárlo. Můžete
zabíjet komáry, ale nezbavíte se otravných myšlenky, které bzučí
ve vaší hlavě. V 21. století získáme sílu ovládat svět uvnitř nás,
zabíjet myšlenky a nikoli pouze komáry. Nebezpečí je, že tuto moc
zneužijeme a skončí to vnitřní ekologickou katastrofou – úplným
duševním rozpadem.

Takže nevědomost není blaženost?
Sama nevědomost není příliš nebezpečná. Pokud však ji zkombi-
nujete s energií, vznikne toxická směs.

Pokud odmítneme moderní technologie, riskujeme, že
zastavíme vývoj, pokud je maximálně využijeme, hrozí
vyhlazení lidstva. Kterou cestu jste si vybral?
Snažím se najít střední cestu. Začínám a končím pracovní den
jednou hodinou meditace. Každý rok absolvuji delší meditační
cyklus. Trvá od třiceti do šedesáti dnů.  Třeba o zvolení Donalda
Trumpa jsem se dověděl až 20. prosince, protože jsem zrovna měl
meditační období. 

(Ze zahraničních pramenů)

Juval Noach Harari se narodil v Haifě a vyrůstal 
v nedalekém městě Kirjat Ata. Střední vzdělání získal
ve Vzdělávacím centru Leo Baecka v Haifě, které se
hlásí k Světové unii progresivního judaismu. V letech
1993–1998 studoval historii na Hebrejské univerzitě 
v Jeruzalémě, kde získal bakalářský a magisterský
titul za své práce o středověké logistice a zásobo-
vání. Jeho doktorát z roku 2002 na Jesus College
Oxfordské univerzity pod vedením historika Stephena
Gunna věnovaný srovnání vzpomínek vojáků 15.–16.
století se vzpomínkami vojáků století dvacátého
(History and I. War and the Relations between History
and Personal Identity in Renaissance Military
Memoirs, c. 1450–1600, tj. Dějiny a já. Válka a vztahy
mezi dějinami a osobní identitou v renesančních
válečných memoárech (1450–1600) byl zároveň jeho
první vědeckou publikací. 
Juval Noach Hariri žije  v mošavu Mesilat Cijon poblíž
Jeruzaléma.
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Neil Gaiman
SEVErSKá 
MytoLoGiE
Jak získal thor své proslavené kladivo Mjölnir?
Kolik světů spojuje vždyzelený jasan yggdrasil?
Kdo postavil zeď kolem ásgardu a co bude
následovat po konci světa zvaném ragnarök?
Severská mytologie převyprávěná Neilem
Gaimanem nejenže odpovídá na všechny tyto
otázky, ale navíc je váže do souvislého,
obšírného vyprávění, v němž ožívají bohové 
i obři, medovina teče proudem, vlci mluví a ja-
bloně rodí jablka nesmrtelnosti. Naprosto
nepostradatelná kniha pro všechny milovníky
severských mýtů, seriálu Američtí bohové i tvor-
by Neila Gaimana obecně.

Překlad: Viola Somogyi
Vázaná, 256 stran, 298 Kč, 
EAN: 9788025723111

https://www.kosmas.cz/knihy/226732/severska-mytologie/

Marcelo Luján
Podhoubí
hororový příběh uznávaného argentinského
autora, jehož dějištěm se stává chata v idylic-
kém údolí. Muži po večeři popíjejí na verandě,
ženy vaří kávu a myjí nádobí. u bazénu sedí tři
dospívající děti, čtvrté – čerstvě dospělý muž –
na večírek právě přijíždí. bude třeba dojet
autem pro led, který právě došel... Konec
zdánlivě všedního prázdninového dne se pro
dvě rodiny stane začátkem tragédie, rozpoutá
příval lží a krutosti. Začne se odvíjet příběh 
o ztrátě nevinnosti, bolesti a chorobné sexuál-
ní touze. dvoje letní prázdniny postačí k tomu,
aby se idylické místo proměnilo v peklo. 

Překlad: ondřej Nekola
Vázaná, 200 stran, 248 Kč, 
EAN: 9788025721872

https://www.kosmas.cz/knihy/214165/podhoubi/
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Jarmila Mandžuková
SEBELÉČBA – CESTA KE ZDRAVÍ A VITALITĚ
V této knize najdete to nejlepší ze sebeléčitelství, objevíte zázračnou sílu vlastní energie,
odhalíte dobou ověřené léčebné postupy a zkušenosti, které se prolínají s novými odbornými 
a vědeckými poznatky. Dozvíte se, jaké sebeléčebné metody jsou nejvhodnější na vaše zdravot-
ní problémy či posílení zdraví. Kniha přináší praktické a užitečné rady nejen v nemoci, ale i ve
zdraví, neboť vychází z myšlenky, že chorobám je třeba nejdříve předcházet, a teprve potom je
léčit. S tímto rádcem můžete pracovat různě, ale pravděpodobně nejjednodušší pro vás bude
cílené hledání pomoci na vaši nemoc či zdravotní problém. V knize se budete snadno orientovat,
nemoci, zdravotní potíže  a další rady jsou řazeny abecedně. Ke všem zdravotním potížím vždy
najdete krátký úvod, poté následuje popis sebeléčebné techniky či metody, v mnoha případech
je popis doprovázený obrázkem. U některých metod jsou dány pokyny o délce trvání či opako-
vání. Cvičte minimálně po dobu, která je u cvičení uvedena. Jednotlivé techniky provádějte
soustředěně  a vědomě. Pravidelná aplikace sebeléčebných technik má zásadní význam pro vaše
zdraví. Budete-li cvičit s hravostí, je velká šance, že nejenom vydržíte, ale že i s nepatrnou náma-
hou dosáhnete velkých účinků. Dopřávejte si čas, postupujte pomalu a trpělivě krok za krokem.
Každý z nás reaguje naprosto individuálně, sbírejte vlastní zkušenosti. Přijměte každý sebemenší
úspěch a dále na něm stavte. Sebeléčebné techniky můžete kombinovat a také si můžete
vytvářet vlastní sestavy. Pro vaši inspiraci jsou v závěru knihy návody na vaše sestavy – rituály,
které jsou nenáročné a vhodné pro každého. Odměna za vaši snahu je jasná. Nazývá se dobré
zdraví, lepší a šťastnější život.
Upozornění: Sebeléčebné metody, se kterými se setkáte v této knize, nemají nahradit lékaře.
Jejich cílem je rozšíření všeobecných znalostí o důležitosti vlastních léčivých sil. Při závažných
onemocněních je lékařská pomoc nevyhnutelná a omezit se v takových případech na léčení
svépomocí může být životu nebezpečné. Autorka nemůže ručit za následky vyplývající ať už ze
správného, či nesprávného použití sebeléčebných metod a technik, které jsou v knize prezen-
továny.
Váz., bar. obálka, ilustrace, 184 stran, 228 Kč, EAN 978-80-86231-63-1

https://www.bux.cz/medicina-zdravi/sebelecba-cesta-ke-zdravi-a-vitaliteZakoupit můžete zde
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Peter Tieryas
SPojené 
STáTy jaPonSké
japonsko před několika desetiletími vyhrálo
druhou světovou válku. američané uctívají jejich
vznešeného císaře a nikdo nepochybuje o tom, že
válečná brutalita vítězů byla jen exemplárním
příkladem. nikdo, až na Washingtony – tajemnou
skupinu bojovníků za svobodu. jejich nejnovější
podvratnou činností je distribuce ilegální vide-
ohry, jež hráče zavádí do světa, ve kterém válku
naopak vyhrály Spojené státy americké.
kapitán Beniko Išimura se jako videoherní cenzor
snaží spolu s agentkou japonské tajné policie
akiko Cukinovou zabránit dalšímu šíření znepoko-
jivého produktu. ale i Išimura cosi skrývá...
Pomalu odhaluje, že případ Washingtonů je mno-
hem komplikovanější, než se zdálo, a podvratná
videohra je díky svému původu mnohem kontro-
verznější a nebezpečnější než by mohl kdokoli
předpokládat. 

Překlad: Robert Tschorn
Vázaná, 324 stran, 328 kč, ean: 9788025723289

https://www.kosmas.cz/knihy/219683/spojene-staty-japonske/

Rozhovor s autorem na následující straně
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Co je pro vás nejnáročnější na psaní? 
Každý příběh sebou nese jinou výzvu. Při psaní Spojených států
japonských jsem narážel na spoustu otázek, jejichž zodpovězení je
v Asii stále sporné, takže jsem musel být opatrný ne všechny speku-
lace, které se nabízely. Znamenalo to měsíce výzkumu a ověřování
faktů, abych si byl jisté, že nedělám chyby ve jménech nebo 
v chronologii, pokud jsem nechtěl úmyslně pozměnit historii. 
Rukopis prochází množstvím revizí, usiluji o maximální dokonalost
příběhu. Snažím se navázat s postavami emocionální spojení 
a prostřednictví dialogu ukázat jejich charakter. 

Co ovlivňuje vaše psaní? 
Někdo si třeba všimne ve Spojených státech japonských určitého
vlivu Philipa K. Dicka.  Ale já také nacházím inspiraci u Pearl S.
Buckové nebo u Rieka Kodamy. Miluji jejich vyprávění, které se
prostírá do neobvyklých šířek. V mých knihách je také důležité jídlo.
Zmiňuji se o asijských a amerických pokrmech a některé z mých
oblíbených restaurací jsem „přemístil“ do alternativní historie.
Rovněž hudba je pro mě velmi důležitá. Mám pocit, že některé
scény v Spojených státech japonských by se odhrály jinak, kdybych
poslouchal jinou hudbu. 

Popište Spojené státy japonské jednou větou. 
Spojené státy japonské jsou duchovním obrazem člověka ovliv-
něném tragédiemi druhé světové války.  

Co vás inspirovalo k napsání Spojených států japonských a co
vás přitahuje k alternativní historii? 
Zmínil jsem se už o Philipu K. Dickovi. A byl jsem také motivován
krvavými událostmi v Asii během druhé světové války. V Americe
jsme o nich moc nevěděli. Chtěl jsem se s tímto úsekem moderních
dějin detailněji seznámit. Zároveň jsem chtěl vzdát i hold japonské
kultuře a civilizaci v porovnání s americkými ideály.  Mně šlo ale 
i o zamyšlení,  jak se s břemenem minulosti budou lidé vyrovnávat
o desetiletí později. Jak budou přemýšlet o světě, co nového přinese
technologický pokrok. 
Alternativní historie nám pomáhá vidět náš současný svět ve velmi
odlišném světle. Vzpomínám si, že jeden z prvních sci-fi filmů, které
mě opravdu zasáhly, byla Planeta opic. Na první pohled se mohlo
zdát, že nemá se Zemí nic společného, až  jsem si uvědomil,  že je

to všechno o lidstvu a naší společnosti. Katastrofická část Spo-
jených států japonských není tak odlišná, ale podoba naší sou-
časnosti je zřejmá. 

Čeho se týkal váš výzkum při přípravě na napsání Spojených
států japonských?
To je zajímavá otázka, protože pro mne bylo velmi těžké najít díla 
o druhé světové válce z asijského pohledu. Téměř všechno bylo
americky zaměřené, což dává smysl v Americe. Ale já opravdu chtěl
vědět, jak žili občané v Tokiu, ktdyž se dověděli ze zpráv, že jejich
země rozpoutala válku, s čím se museli vyrovnávat lidé v obsa-
zených zemích... Historie se mění v závislosti na tom, kdo ji vykládá,
tak se mi dostávaly do rukou různorodé prameny. Četl jsem tedy
všechno a snažil se udělat si vlastní názor. Také jsem sledoval
spoustu filmových válečných dokumentů, hovořil s lidmi a nechal si
překládat do angličtiny z jiných jazyků.  Cenná pro mě byla díla
Johna Tolanda, Edwarda Drea, Andrewa Gordona a dalších autorů. 

Která postava byla pro vás nejlehčí a která naopak nejtěžší? 
Lehce se mi psalo o jednom civilistovi, který byl zabit. Věnoval jsem
mu totiž jenom jednu větu. A zároveň se mi o něm psalo velmi těžko.
Za tou kratičkou zmínkou totiž stálo dlouhé přemýšlení o jeho rodin-
ném zázemí, civilním povolání, způsobu života, jeho emoční výbavě
a o spoustě dalších věcí. (Ze zahraničních pramenů)

Peter Tieryas (nar. 1979) je asijsko-americký spiso-
vatel. Román Spojené státy japonské (2016) jsou
jeho třetí knihou. Studoval na  University of California
Berkeley. Pracuje jako technický ředitelem společ-
nosti Sony Pictures Imageworks. V podobné funkci
byl zaměstnán i ve společnosti LucasArts. Mnoho 
z jeho příběhů zahrnuje americký sen, konflikty 
v totalitní společnosti budoucnosti a podivné střety
uprostřed různých kultur.

Historie se mění
podle toho, 

kdo ji vykládá

Distribuuje: Kosmas, Za Halami  877, 252 62 Horoměřice,  tel.: 226 519 383,  
e-mail: odbyt@kosmas.cz , internet. knihkupectví: www.kosmas.cz



Maja Lunde
HIStOrIE včEL
Historie včel líčí první skromný pokus člověka
o zkrocení včel, přes běžné průmyslové zemědělství až
do budoucnosti, kde včely už vymřely. Součástí jsou tři
příběhy o vztazích mezi rodiči a dětmi a o  lidské zra-
nitelnosti.
William je zklamaný biolog a obchodník s osivem, žijící
v Anglii roku 1852. Právě se chystá postavit zcela nový
typ úlu, který jemu i  jeho dětem zajistí čest a  slávu.
George je včelař, žijící v USA roku 2007, a jeho farma
bojuje o  přežití. On ale doufá, že jeho syn bude pro
farmu spásou. tao žije v budoucnosti v číně, v době,
kdy již včely vyhynuly. Pracuje na ručním opylování.
víc než cokoli jiného chce svému synovi zajistit
vzdělání, aby měl lepší život, než je ten její.
Historie včel je román o  vyhynutí včel. všechny tři
příběhy se navzájem prolínají, setkává se zde minulost,
přítomnost i budoucnost.
Překladatel Martin Nagy 

vázaná, 460 stran, 349 Kč, ISBN: 978-80-7390-329-9 
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„Pokud
zmizí včely,

zbývají
lidem jen
čtyři roky

života"

Albert
Einstein 



Maja Lunde 
je velvyslanec včel
Dosud jste byla známá především jako autorka knih pro
děti. Co bylo bezprostředním podnětem k napsání
Historie včel? 
Ano, a zřejmě proto jsem také chtěla napsat něco pro
dospělé. Záměrem byla kniha, kterou bych si sama ráda
přečetla. Zpočátku jsem psala převážně o vlastních
prožitcích, ale texty nebyly dobré. Můj vlastní život je velmi
obyčejný a nudný. Pak jsem v červnu 2013 viděla dokument
o včelách a začal ve mně zrát pocit, že by to mohlo být ono.

Co vás tak oslovovilo? 
Že jsou včely ohroženy, jsem samozřejmě věděla ještě před
zhlédnutím dokumentu. Ale brala jsem to jako fakt. Až 
s tímto filmem jsem si uvědomila, jak moc  jsme závislí na
hmyzu. Bylo pro mě fascinující vidět, jak vysoce vyvinutá je
společnost včel, jak skvěle mají zorganizován život ve
včelínech. Obdivovala jsem, jak mohou tak malé bytosti
dosáhnout něčeho velkého. Včely pracují pro stejný cíl. To
je dobrý příklad i pro lidi. Všechno je spojeno se vším. A tito
malí tvorové, kteří nám pomáhají v zahradě, jsou
významnou součástí skvělého obrazu přírody.

A teď jste se stala velvyslancem včel?
Ano, v jistém smyslu slova by se to tak dalo říci. Nedokázala
jsem si představit, že román bude tak úspěšný. Při psaní
jsem si stále představovala, že pracuji na knize, kterou si

sama chci přečíst a na nějaké
širší publikum vůbec nemy-
slela. 

No vidíte, teď máte v plánu
čtyři knihy, jakési klima-
tické kvarteto...

Včely mě nastartovaly. Takže
už na podzim 2013 jsem měla
představu o tom, co bude 
v knize „Blå“.

Co je to „Blå“?
Příběh o vodě a o konfliktu
pramenícího z jejího nedo-
statku. Odehrává se v jižní
Evropě v roce 2041, kdy vlád-
ne sucho a dochází k hroz-
ným lesním požárům po dobu

pěti po sobě jdoucích let. Hodně z toho, co jsme v posled-
ních letech už zažili, se zhoršuje. Setkáme se s mladým
otcem, který je na útěku se svou malou dcerou. Ztratili
zbytek rodiny a snažili se ji najít. Zároveň píšu o norské
ženě, která je už téměř sedmdesát let. Vyrůstala ve městě
na západním pobřeží a vrací se tam, protože z tamějších
ledovců se dá získat voda. Žije na lodi s názvem „Blå“ 
a vydá se na moře. Tyto dva příběhy se odvíjejí paralelně.
A jednoho dne nalezne David opuštěnou plachetnici...

Je psaní pro vás těžké?
Ano, je to těžká práce. Dělám si spoustu poznámek 
a akčních náčrtků. Hodně přepisuji. Například „Blå“ má
deset verzí. 

Je literatura dobrým nástrojem pro vytváření povědomí
o změně klimatu a hrozeb z toho vyplývajících?
Historii včel jsem nepsala jako nějaký politický manifest, ale
z vnitřní naléhavé potřeby. Nejsem politik, ani klimatický
aktivista. Ale tolik lidí, kteří si moji knihu přečetli, to zřejmě
udělali nejen kvůli příběhu samotnému, ale i proto, že jsou
ochotni něco změnit. A literatura dává možnost vžít se do
situace, která může nastat nebo někde už nastala...

Líbí se vám role ochránce včel?
Myslím, že je skvělé, že o těchto věcech mohu mluvit,
protože  jsou důležité. V Norsku se říká, že by člověk měl žít
tím, pro co má vášeň a nemůže hledět na to, zda se
náhodou nepopálí.  A to je pro mne důležité. 

(Ze zahraničních pramenů)
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Karina Havlů 
Vaříme V remosce
Kuchařka
určena stálým
příznivcům, 
ale i nováčkům.
Nejenže zde
najdou některé
tradiční pokrmy,
ale budou mít
možnost se
seznámit 
i s recepty
nevšedními, 
zajímavými, 
a hlavně 
chutnými.

Vázaná, 
192 stran, 
278 Kč, eaN:
9788074298219
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Video na:
https://youtu.be/TzwIRaTcgwI

http://www.ivysehrad.cz/hledat/?hledat=Va%C5%99%C3%ADme+v+remosce


