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Erich Segal se vrací

í
To NEJ z nakladatelstv
Sundejte růžové brýle
Burton, Fishman, McCray

Od toho chlapa ruce pryč?
Že jsou chlapi zcela nepoužitelná
stvoření víme už dávno, jenže bez
nich to jednoduše nejde! Jak si
tedy vybrat a najít toho, který vám
při první příležitosti neuteče za
maminkou nebo se neotočí za
každou sukní? Je to docela snadné, stačí si všímat malých varovných signálů, které vám napoví,
zda je váš vyvolený na dvě věci,
nebo jen na jednu – plnohodnotný vztah. Obraťte se na skutečné
profesionálky na poli vztahů, na
autorky knihy plné rad, tipů a zkušeností, ale i nadsázky a humoru.

Erich Segal

Ceny
Autor slavné LOVE STORY nás zavádí do elitního prostředí špičkových amerických lékařů a vědců.
Životní osudy tří špičkových
osobností z různých vědeckých
oborů se navzájem prolnou. Vědci, zkoumající tajemství života,
přírody a vesmíru, neochvějně
směřují k získání Nobelovy ceny.
Ale ne všichni se jí dočkají…
brož., 446 s., 132 x 204,
cena 339 Kč
váz., 176 s., 132 x 204,
cena 229 Kč

Erich Segal

Richard Hooker

Promarněná šance

M*A*S*H

Manželé Nina a Elliot Snyderovi
pracují jako umělečtí agenti
v New Yorku. Nina dosáhne závratné kariéry v prestižní firmě,
ale odmítne lákavou nabídku
a dokonce i riskuje kariéru, když
se s Eliotem rozhodnou adoptovat dítě, se kterým zůstává doma.
Časem se však ukáže, že s malým
Dannym je víc starostí než radosti. Elliot svou odpovědnost neunese a přijímá výhodnou pracovní nabídku a stěhuje se. Zdá
se, že od rodiny odchází navždy...

aneb Jak to bylo doopravdy

brož., 190 s., 132 x 204,
cena 229 Kč

Satirický příběh tří doktorů z jedné
mobilní armádní chirurgické nemocnice během korejského konfliktu. Příběhy plné černého humoru, který se stal nejsilnější zbraní
v boji s depresí, stresem a válečným šílenstvím, sepsal pod pseudonymem sám jeden z chirurgů.
Neúspěšně je nabízel mnoha nakladatelům, nakonec uspěl a kniha se stala předlohou k filmu i televiznímu seriálu, z kterého se
zakrátko zrodil světový fenomén.

váz., 240 s., 132 x 204,
cena 249 Kč
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Boj o záchranu dítěte

Jak přežít mateřství

Louise Monaghanová

Jill Smoklerová

Ukradená
–Útěk ze Sýrie

Zpověď šílené matky
Zábavné a vtipné příhody ze života maminek a jejich dramatické
chvíle s dětmi. Drsná upřímnost
je skvělým protilékem na příliš
seriózní výchovné příručky. Výstižně se k tématu knihy vyjádřila
autorka bestselleru Ďábel nosí
Pradu Lauren Weisbergerová:
„Zahoďte elegantní boty na vysokém podpatku a postavte se
tváři v tvář realitě. Ještě jste neměly krutějšího šéfa, než je vlastní dítě!“

Ve stylu
Bez dcerky neodejdu
Zoufalá matka bojuje o záchranu
své unesené dcery. Překoná
strastiplnou cestu, při které riskuje vlastní život, jen aby dceru
vysvobodila z válkou zničené Sýrie. Aktuální dramatický příběh
ve stylu knihy Bez dcerky neodejdu je nejen pro matky četbou,
kterou lze těžko odložit, dokud
nejste u konce.
váz., 304 s., 132 x 204,
cena 299 Kč

váz., 176 s., 138 x 188,
cena 229 Kč

Příjemné čtení

Výchova po francouzsku
Pamela Druckermanová

A dost! – Francouzské
děti nedělají scény
Odhalte tajemství
výchovy z Paříže

Daniel Keyes

Růže pro Algernon
váz., 240 s., 132 x 204, cena 199 Kč

Robert Ruark

Medojedky
váz., 616 s., 132 x 204, cena 279 Kč

Toužíte vychovat samostatné, vyrovnané a spokojené dítě? Inspirujte se francouzským způsobem
výchovy, který vtipně a výstižně
popisuje americká novinářka. Ta
své dvě děti vychovávala právě
v Paříži a měla oči otevřené.
Francouzské matky nejsou otrokyně svých ratolestí a přesto jsou
dobrými rodiči. Jak to dokážou?
váz., 376 s., 132 x 204,
cena 299 Kč

