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POPIS KNIHY LÁSKA, ROMÁN
Ve svém novém románu se autorka zamýšlí nad samotným pojmem i nad obsahem slova
láska a neúnavně pátrá po její definici. Skládá mozaiku postřehů a prožitků, aby našla co
nejpřesvědčivější obraz lásky. Opírá se přitom o literární texty, klasické i současné, hledá v
milostné poezii všech žánrů a úrovní, a především se ohlíží po osudech několika generací
manželských a mileneckých párů. Živým pramenem poznání a inspirace jsou pro ni příběhy
z „rodinného alba“, počínaje životem svérázné prababičky narozené před více než 100 lety.
Láska má přitom neomezené množství podob – může být šílená, nenaplněná, ryze fyzická,
žárlivá, sobecká.... Láska je román: každý z nás píše ten svůj. Čtenář této knihy bude mít
často příležitost i nutkání zamyslet se nad tím, jak by vyzníval ten "jeho" román... Doslov:
Jovanka Šotolová.
LÁSKA, ROMÁN - CAMILLE LAURENS | DATABÁZE KNIH
Text francouzské autorky s prvky románu, novely i eseje je: „kniha, která zpívá a přemýšlí
o jediném, o lásce." Autorčiným stálým tématem, při němž střídá styly i žánry, je i v této,
už deváté, knize láska. Ve svém novém románu se francouzská autorka zamýšlí nad
samotným pojmem i nad obsahem slova láska a neúnavně pátrá po její definici. Skládá
mozaiku postřehů a prožitků, aby našla co nejpřesvědčivější... Hledáte Láska, román od
Laurensová Camille? Dnes objednáte, zítra vyzvednete… a můžete začít číst. 31 prodejen
po celé ČR Vzít si lásku jako téma pro knihu prostě není nijak originální rozhodnutí. A
počastovat stvořené dílko názvem Láska, román? To může být naivní, anebo také odvážný
čin... Kniha: Láska, román - Laurensová, Camille ; Světová knihovna Překlad Alexandra
Pflimpflová, doslov Jovanka Šotolová 1. vydání ** Ve svém novém románu se autorka
zamýšlí nad samotným pojmem i nad obsahem slova láska a neúnavně pátrá po její. Dori
pracuje v nakladatelství, kde je úspěšnou editorkou, a za měsíc se má vdávat. Čeká ji ale
velmi náročný měsíc, protože spisovatel, kterého má na starosti, se zasekl a za celý rok
nenapsal ani řádku. Kniha Zakázaná láska: Román, podľa ktorého je natočený rovnomenný
seriálový hit, Kniha - autor Halit Ziya Uşakligil, 320 stran, slovensky, brožovaná bez
přebalu lesklá Keď mladú a krásnu bihter požiada bohatý vdovec Adnan Bey o ruku, zdá sa,
že sny o živote v prepychu sa jej splnili. Bureschová Luisa: Když je láska slepá. Milostný
historický román z poloviny 19. století z prostředí anglické smetánky. Nechvalně proslulý
prostopášník Leo Wade tráví čas raději v londýnských hernách a dámských budoárech než
na večírcích smetánky. Dřevěná krabička ve tvaru knihy je malovaná barvami na dřevo a
přelakovaná pro snadné otírání. Je dozdobena dřevěnou malovanou dekorací. Může sloužit
na pro novomanžele na nějaké překvapení, na jejich poklady ze svatby (oznámení, penízky,
blahopřání, fotografie,..). Roman Laška - výpis firem z Obchodního rejstříku, IČO firmy,
adresa sídla firmy, pozice ve firmě, související firmy, vztahy ve firmách Láska Hanne
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Ørstavikov. Román čtenáře uvězní a donutí ho, aby vydržel až do konce. Ørstaviková je
jistě zajímavá autorka pro ty, kdo se chtějí seznámit se současnou norskou literární
tvorbou. Navíc tematika vztahů v neúplných rodinách je i u nás stále aktuálnější.
suzanne1997. Jednoduchý příběh jako z románu o poněkud komplikovanějším životě
hlavních hrdinů. Musím napsat, že nebyl špatný, pokud bych tvrdila opak, lhala bych.
Zobrazit profily lidí, kteří se jmenují Roman Laska. Přidejte se na Facebook a spojte se s
Roman Laska a dalšími lidmi, které znáte. Facebook lidem... Pokud máte chuť přečíst si
velmi pěkný, romantický, pohádkovo-reálný příběh se sympatickými postavami, pak je
Láska mezi písmenky přesně pro vás. Čte se sama a skutečně si u ní odpočinete ;-) Denně
více než 30 000 prodaných položek a každou vteřinu nové nabídky. U nás nakoupíte nebo
prodáte, co potřebujete! Postaráme se o bezpečné a pohodlné obchodování.
LÁSKA, ROMÁN - CAMILLE LAURENSOVÁ | KOSMAS.CZ - VAŠE
Léto se pomalu chýlí ke konci a vy jste ještě nezažili žádnou pořádnou lásku, o které se
pořád píše a mluví? Pak, ne že bychom vás snad chtěli strašit, ale opravdu máte nejvyšší
čas! A ta láska by měla stát docela jistě za to! Nechejte se inspirovat třeba klasickým a
nesmrtelným příběhem lásky, zpracovaným...no, rozhodně ne klasicky. Láska a majestát Román o Elišce Přemyslovně - Oldřiška Ciprová. Po smrti Václava II. na trůn usedne jeho
syn Václav III. Vládu mu komplikují nejen... Poutavý román o mladém muži Tomášovi,
který zdánlivě žije poklidným a spokojeným životem, ale pod povrchem prožívá drama,
trpí depresemi a bojuje se zlými sny. Přímá cesta k probuzení srdečních center za pomoci
propojení se s vlastní Duší.Praktický a srozumitelný návod k nalezení vnitřního klidu a
Jednoty.Jde o první knihu z cyklu Život Duše,který obsahuje... Láska, román od autora
Camille Laurens. Hodnocení, komentáře, zajímavosti a informace o knize. ČBDB.cz Databáze knih. Domov je tam, kde na nás čeká láska. Roman nabídne Martinovi odškodné,
chce uzavřít dohodu s Hlaváčkem. Marně. A tak předá Soně důkazy proti sobě samému.
Soňa to neocení, Roman se má zachovat jako chlap a udat se na policii. Roman pochopí, že
tohle je konec. Dopustí se zoufalého činu… Doufám že vás tato kniha alespoň trošku
postrčí na vaší cestě růstu a pomůže vám objevit nekonečné břehy lásky ukrývající se ve
vašich srdcích. Hulánova láska (Die Liebe des Ulanen) je druhý Mayův kolportážní román,
jehož děj se odehrává v období německo-francouzských válek za vlády francouzských
císařů Napoleona I. a Napoleona III. a jeho obsahem je milostný vztah pruského důstojníka
Huga von Königsau a Francouzky Margot Richemonte, který musí překonávat mnohé
překážky. Je láska mezi milenci, je láska mezi manžely. Je láska mezi rodiči a dětmi. Je
láska mezi přáteli. Různé podoby lásky. Spousta příběhů, spousta dramat. Roman Dragoun
- Poslední láska z alba Otlučená srdce /2009/ Když sympatický herec Roman Vojtek začal
randit se sexy blondýnkou Petrou Vraspírovou, tak si lidé mysleli, že to bude jen takový
krátkodobý flirt. Jenže to celé přerostlo v takovou lásku, že bez sebe herci nemohou dát ani
ránu. Dokonce i po těch dvou letech působí jako čerstvě zamilované hrdličky. Nekonečná
láska vyšla poprvé před třemi desítkami let a ze svého autora udělala „současného
amerického mistra milostného příběhu". Román, kterého se prodaly více než dva miliony
výtisků a byl přeložen do více než dvaceti jazyků, líčí strhující příběh vášně a posedlosti
dvou mladých lidí. Román Láska v Provence vypráví o lásce a pečlivě střežených
tajemstvích. Starobylá městečka, vinice, vůně bylin, slunce a vítr. Působivý román o lásce a
pečlivě střežených tajemstvích vás vtáhne do spleti osudů obyvatel dvou vesniček v
malebné Provence. Obsah: Viz Láska Román Davida Grossmana Viz LÁSKA je skutečně
knihou, ke které se vnímavější čtenář rád vrátí. Díky mnohovrstevnatosti a svéráznému
humoru, jež jsou pro toto dílo charakteristické, je totiž možné pokaždé objevit nový
rozměr či postavu, kterou jsme minule opominuli anebo jí nepřikládali takový význam.
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