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POPIS KNIHY KAVÁRNA NA PLÁŽI
Je vám přes třicet a lezou vám na nervy poznámky o tom, že byste se už konečně měla
usadit? Nejste v tom sama! Evie byla odjakživa černou ovcí rodiny. Coby nenapravitelný
snílek představovala příliš velký kontrast ke svým dvěma úspěšným sestrám. Zkusila se
prosadit jako herečka, fotografka a zpěvačka, ale všechny tři směry se ukázaly být slepými
uličkami. Jediným solidním bodem jejího neuspořádaného života je přítel – svědomitý a
spolehlivý Matthew. Možná je ale na Eviin vkus až příliš solidní, a tak se občas neubrání
dojmu, že jí život protéká mezi prsty. A pak zemře její milovaná teta Jo a v závěti Evii
odkáže nečekané dědictví – kavárnu na pláži v Cornwallu. Evie se vydá na cestu plná
odhodlání alespoň jednou v životě něco dotáhnout do úspěšného konce. Není to lehký úkol,
protože zaměstnanci kavárny po smrti původní majitelky značně povolili v pracovním úsilí,
ale Evie chce světu dokázat, že není tak beznadějný případ, za jaký ji všichni považují.
Tajně doufá, že když dá do pořádku kavárnu, navede vlak svého života konečně do
správných kolejí. A kdo ví, třeba taky najde svou životní lásku...
KAVÁRNA NA PLÁŽI - LUCY DIAMOND | DATABÁZE KNIH
Celkově tohle téma "otevírání" si jakéhokoli malého podniku a překonání prvotních potíží
je prostě fajn, člověka to nakopne, tahle kniha je lehká jako vánek, který fouká na pláži,
přestože hlavní postavě občas něco zaskřípe, je fajn sledovat, jak z toho bruslí.
Elektronická kniha Kavárna na pláži, Inteligentní román pro ženy, který vám zvedne náladu
Je vám přes třicet a lezou vám na nervy poznámky o tom, že byste se už konečně měla
usadit?... Kavárna na pláži je romance, v níž velkou roli hraje láska a přátelství, kde nejde
jen o sex, ale hlavně o city a upřímnost. Za sebe můžu říct, že k téhle knížce se určitě
vrátím víckrát, autorčin styl se mi líbí a dokonale zapadá do mého čtenářského vkusu.
Rozešla se svým usedlým přítelem Matthevem a zdědila po tetě kavárnu na pláži, o kterou
se chce postarat. A protože Evie jde do všeho po hlavě a bez rozmyslu, tak se vrhne do
dalšího dobrodružství, u kterého si musí nejdřív nabít nos, aby pak mohla uspět. Je vám
přes třicet a lezou vám na nervy poznámky o tom, že byste se už konečně měla usadit?
Nejste v tom sama! Evie byla odjakživa černou ovcí rodiny. Je vám přes třicet a lezou vám
na nervy poznámky o tom, že byste se už konečně měla usadit? Nejste v tom sama! Evie
byla odjakživa černou ovcí rodiny. Kniha: Kavárna na pláži - Diamond, Lucy ; Je vám přes
třicet a lezou vám na nervy poznámky o tom, že byste se už konečně měla usadit? Nejste v
tom sama! Evie byla odjakživa černou ovcí rodiny. Coby nenapravitelný snílek. Je vám přes
třicet a lezou vám na nervy poznámky o tom, že byste se už konečně měla usadit? Nejste v
tom sama!Evie byla odjakživa černou ovcí rodiny. Coby nenapravitelný snílek
představovala příliš velký kontrast ke svým dvěma úspěšným sestrám.… Je vám přes třicet
a lezou vám na nervy poznámky o tom, že byste se už konečně měla usadit?Nejste v tom
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sama! Evie byla odjakživa černou ovcí rodiny. Coby nenapravitelný snílek představovala
příliš velký kontrast ke svým dvěma úspěšným sestrám. Náš web zlepšujeme pomocí
cookies. Do vašeho zařízení ukládáme také cookies třetích stran. Pokud nám dáte souhlas,
můžeme náš web také přizpůsobit podle Vašeho chování při jeho prohlížení a s vaším
souhlasem tyto informace také předat reklamním společnostem a sociálním sítím, aby Vám
zobrazily cílenou reklamu, nebo za účelem e-mailového oslovení. Evie byla odjakživa
černou ovcí rodiny. Coby nenapravitelný snílek představovala příliš velký kontrast ke svým
dvěma úspěšným sestrám. Je vám přes třicet a lezou vám na nervy poznámky o tom, že
byste se už konečně měla usadit? Nejste v tom sama! Evie byla odjakživa černou ovcí
rodiny. Coby nenapravit Kavárna na pláži od autora Lucy Diamond. Hodnocení,
komentáře, zajímavosti a informace o knize. ČBDB.cz - Databáze knih. Kavárna na pláži
má něžnou obálku, je na ní nekonečně modré nebe a letní počasí. A uvnitř jeden příběh o
tom, že život za to stojí! A uvnitř jeden příběh o tom, že život za to stojí!
KAVÁRNA NA PLÁŽI - | ELEKTRONICKÁ KNIHA NA ALZA.CZ
Kavárna na pláži kám do klávesnice, kopíruju, zakládám šanony a vařím kafe pro otrokáře
a otrokářky v mučírně zvané Finanční poradna Crossland. Ano, je to přesně tak blbá. Je
vám přes třicet a lezou vám na nervy poznámky o tom, že byste se už konečně měla usadit?
Nejste v tom sama! Evie byla odjakživa černou ovcí rodiny. Kavárna na pláži - elektronická
kniha Je vám přes třicet a lezou vám na nervy poznámky o tom, že byste se už konečně
měla usadit? Popis: Je vám přes třicet a lezou vám na nervy poznámky o tom, že byste se už
konečně měla usadit? Nejste v tom sama! Evie byla odjakživa černou ovcí rodiny. A pak
zemře její milovaná teta Jo a v závěti Evii odkáže nečekané dědictví - kavárnu na pláži v
Cornwallu. Evie se vydá na cestu plná odhodlání alespoň jednou v životě něco dotáhnout do
úspěšného konce. Kniha: Kavárna na pláži (Lucy Diamond). Nakupujte knihy online ve
vašem oblíbeném knihkupectví Martinus.cz! K marketingovým účelům a také proto,
abychom vám v budoucnu mohli doporučovat knihy, které by se vám mohly líbit,
potřebujeme uložit do vašeho prohlížeče údaje (cookies). E-kniha: Kavárna na pláži (Lucy
Diamond). Nakupujte e-knihy online ve vašem oblíbeném knihkupectví Martinus.cz! K
marketingovým účelům a také proto, abychom vám v budoucnu mohli doporučovat knihy,
které by se vám mohly líbit, potřebujeme uložit do vašeho prohlížeče údaje (cookies).
Najděte si on-line hotely v Kavarna, Bulharsko. Rezervujte on-line, plaťte až v hotelu.
Dobré ceny a žádné rezervační poplatky. Přečtěte si hodnocení hotelů od skutečných hostů.
Kavárna na pláži has 7,688 ratings and 407 reviews. Anne said: Set in Cornwall, the heroine
of the story is Evie - a thirty-something woman whose life is... 2) Lucy Diamondová:
Kavárna na pláži - Evie Flynnová je tak trochu postrach rodiny, u ničeho nevydrží, nemá
řádné povolání ani jasný životní cíl. Je jí dvaatřicet, nebaví ji chodit do práce a nebaví ji
ani její poněkud pedantický přítel Matthew, který ji dostrkal ke slibu, že nastoupí do kurzu
pro učitelky. Kavárna na pláži je milé, příjemné čtení, které každou čtenářku zahřeje na
srdci. Očekávaný šťastný konec se dostaví, to by nám autorka určitě nechtěla odepřít, ale
zároveň se nebojí to Evie trochu zkomplikovat. K dispozici jsou venkovní sprchy, veřejné
toalety a šatny, občerstvení zajišťuje kavárna na pláži, nebo restaurace. Sportovní fanoušci
si mohou užít plážový volejbal, projížďky na skútrech, plachtění, potápění a mnoho dalších
aktivit. Kavárna na pláži. kám do klávesnice, kopíruju, zakládám šanony a vařím kafe . pro
otrokáře a otrokářky v mučírně zvané Finanční poradna . Crossland. Ano, je to přesně tak
blbá, ubíjející a otupující ra.
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