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Czytelnia mola książkowego

Londyn

to

obszerna

historia

miasta

opowiedziana

za pośrednictwem mieszkających w nim rodzin. Obserwując ich losy,
widzimy, jak rozwijało się miasto. Na naszych oczach powstaje nie
tylko amfiteatr, ale także teatr Szekspira czy Tower of London.
Chociaż śledzimy dwa tysiące lat historii tego miasta, nie sposób się
nudzić.
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Książka jest naszpikowana szczegółami architektonicznymi, ale
również i opisami zwyczajów oraz ubiorów żyjących w danej epoce
ludzi. Edward Rutherfurd wykonał kawał niesamowitej roboty, pisząc

Londyn. Widać, że odrobił lekcje z historii.
W tej powieści historia i fikcja przeplatają się ze sobą nieustannie.
Autor wprowadził na karty powieści zarówno żyjące kiedyś, jak
i wymyślone przez niego postaci. Udało mu się jednak nad nimi
zapanować, zachowując ciągłość historyczną.
Książka

jest

dość

obszerna,

ale

czyta

się

ją

szybko.

Nie obawiajcie się także tego, że zostaniecie zarzuceni historycznymi
faktami. Wszystko jest tu dawkowane z umiarem.
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Edward Rutherfurd opisuje niezwykłą historię, która zaczyna się od
majestatycznych pustkowi Nowego Świata, a kończy na drapaczach
chmur miasta, które nigdy nie zasypia. Opowiada o drobnych
szczegółach dnia codziennego, zarówno z czasów dawno minionych,
jak i współczesności, w której życie pędzi z zawrotną szybkością.
Jego pióro ożywia przed nami barwną historię czterech stuleci.
Rutherfurd

wplata

w

swoją

opowieść

losy

wymyślonych

bohaterów i prawdziwych postaci, towarzyszy im w kolejnych
wzlotach i upadkach, tak mocno połączonych z dziejami miasta. Jego
książka mówi o tym, jak w ciągu czterystu lat Nowy Jork stał się
stolicą

świata,

przez

jednych

kochanym,

przez

innych

znienawidzonym do tego stopnia, że chcieli go zniszczyć. W tej
epickiej opowieści o Nowym Jorku jak w soczewce skupia się historia
Ameryki.
Edward Rutherfurd urodził się w angielskim Salisbury, nad którym
góruje słynna średniowieczna katedra. Studiował w Cambridge
i kalifornijskim Stanford. Próbował pisać, pracując jednocześnie
w branży wydawniczej. W końcu, w 1983 roku, porzucił pracę, żeby
osiąść w domu rodzinnym i poświęcić się pisaniu Sarum, powieści
historycznej obejmującej okres dziesięciu tysięcy lat, rozgrywającej
się w okolicy Stonehenge. Gdy książka ukazała się cztery lata później,
od razu trafiła na listy światowych bestsellerów. Od tego czasu
Rutherfurd napisał sześć poczytnych powieści, w tym Russka, London
i Paryż.
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Dzięki tej serii odkryjesz tajemnice świata przyrody, których do tej
pory nie znałeś!
Fascynująca opowieść o drzewach, która w Polsce zachwyciła
ponad 100 000 czytelników!
„Wydawałoby się, że o drzewach wiemy wszystko. A jednak nie.
Ta książka odkryje przed wami naprawdę sekretne życie drzew – istot
tak nam bliskich i jednocześnie tak nieznanych. Czytałem ją nie tylko
z zaciekawieniem, ale i ze wzruszeniem”.

Autorem tej niezwykłej książki jest leśniczy. Peter Wohlleben
odsłania przed czytelnikami tajemnice drzew, przekonując o tym,
o czym naukowcy wiedzą od dawna – że drzewa to istoty społeczne,
które czują, doznają wrażeń i zapamiętują!
Choć z początku wydaje się to niewiarygodne, to w lesie dzieją się
naprawdę

zdumiewające

rzeczy.

Peter

Wohlleben

opowiada

o drzewach, które komunikują się ze sobą, otaczają opieką starych
i chorych sąsiadów, które dbają o swoje potomstwo. Podczas swojej
codziennej pracy autor prowadził skrupulatne obserwacje. Powoli
odkrywał sekretne życie drzew oraz ich zdumiewające zdolności,
które potwierdzają przytaczane najnowsze wyniki badań naukowych.
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Autor „Sekretnego życia drzew”, Peter Wohlleben, przedstawia
w fascynujący sposób świat przyrody, którego nie znamy.
Koguty okłamujące kury? Łanie pogrążone w żałobie? Zawstydzone
konie? To przejawy fantazji ekologów czy naukowo udowodnione
fakty z życia zwierząt? Czy bogate życie uczuciowe nie jest
zastrzeżone jedynie dla ludzi?
Peter

Wohlleben,

leśnik

i

miłośnik

przyrody,

korzystając

z najnowszych badań i własnych obserwacji, udowadnia, że zwierzęta
i ludzie w sferze uczuć i doznań są do siebie podobni. Odkrywa przed
nami

niesamowite

historie

zwierząt,

w

których

możemy

zaobserwować ich mądrość, współczucie, troskę czy przyjaźń.
Podobnie

jak

w

bestsellerowym

„Sekretnym

życiu

drzew”

Wohlleben przedstawia w fascynujący sposób świat przyrody, którego
nie znamy. Kochasz zwierzęta? Dzięki tej książce przekonasz się, że
są ci bliższe, niż ci się zdawało.
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Jeśli spotkałeś się z opinią, że korniki to pasożyty niszczące zdrowy
las, a wilki to tylko niebezpieczne drapieżniki, które wymagają
odstrzału, to sprawdź, jakie są fakty.
Peter Wohlleben w porywający sposób pokaże ci niewidoczne dla
zwykłych obserwatorów więzi między wszystkimi stworzeniami – od
niepozornych bakterii po dumne dęby i buki.
Niemiecka gmina Hummel, w której Wohlleben mieszka i pracuje,
jest jedną z nielicznych, gdzie nie używa się ciężkiego sprzętu do
wycinki lasów i utwardzania poszycia. Do transportu stosuje się
wyłącznie konie i prowadzi zrównoważoną i ekologiczną gospodarkę
leśną pozbawioną chemikaliów.
Cała wiedza Wohllebena wynika z bacznej obserwacji ekosystemu
leśnego i studiowania książek o tej samej tematyce. Jego praca
przerodziła się w wielką pasję, dzięki której uświadamia milionom
czytelników istotę świadomej więzi z naturą.
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Nie znajdziesz lepszego przewodnika po zielonych ostępach niż
Peter Wohlleben. Ten człowiek kocha swoją pracę, a las to jego biuro,
w którym chętnie spędza nadgodziny. Dzięki jego książkom czytelnicy
na całym świecie uwierzyli, że drzewa mają swoje życie. Skoro znasz
już niektóre sekrety drzew, czas byś poznał bliżej las, by móc
korzystać z jego dobrodziejstw. Autor, czerpiąc ze swojego bogatego
doświadczenia, przygotował wyjątkową instrukcję, z której dowiesz
się między innymi:
– jak zachowywać się w lesie, żeby nie być intruzem,
– czego nie wolno robić, by nie straszyć zwierząt,
– jak uniknąć komarów i kleszczy,
– na co zwrócić uwagę podczas leśnych wędrówek,
– jak znaleźć najlepsze miejsca do obserwacji przyrody. Gotowy
nauczyć się obsługi lasu? To ciekawsze, niż myślisz!
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I co jeszcze
wiosnę?
I co jeszcze nana
wiosnę?

Szczegółowe opisy środkowoeuropejskich i egzotycznych ziół
oraz roślin przyprawowych
na

temat

miejsca

z całego świata wraz z informacjami

uprawy,

pielęgnacji,

wyboru

gatunku

i zastosowania. Obszerny poradnik dla wszystkich miłośników ziół.

8

Kiedy w naszych domach kwitną piękne rośliny, chcemy, aby długo
cieszyły nasze oczy i zachwycały gości.
„Rośliny w domu” to książka o uprawie i pielęgnacji roślin
doniczkowych, przedstawiająca podstawowe wiadomości poparte
wieloletnim doświadczeniem autora. Znajdziemy w niej szczegółowe
opisy roślin, informacje o nawożeniu, podlewaniu, wymaganym
podłożu oraz sposobach rozmnażania.
Odpowiednia pielęgnacja sprawi, że piękne i zdrowe kwiaty będą
zdobić nasze mieszkania przez wiele lat.
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W tej książce, krok po kroku pokazane jest, jak z powodzeniem
uprawiać i formować drzewa w miniaturze. Miłorząb, świerk, dąb
czy azalia - każde z tych drzew doskonale nadaje się na "drzewo
w naczyniu".

Mirosława Bednarz
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