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Beletrie, literatura faktu, příběhy
E-KNIHA / NOVINKA

Alan Marshall

Už zase skáču
přes kaluže
PŘEKLAD ZORA WOLFOVÁ

Příběh malého Alana, který překonal následky dětské
obrny, už dodal sílu a povzbuzení v nelehkých
situacích mnoha generacím českých čtenářů.
Však také vychází už poněkolikáté a byl podle něho
natočen seriál a ﬁlm. Biograﬁcké vzpomínky z dětství
autora, které prožil na australském venkově,
se okamžitě staly bestsellerem.
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E-KNIHA

je autorem většího počtu
povídkových sbírek
a románů z australského
venkova, mezinárodně
proslulý zastánce
nesentimentálního přístupu
k tělesně postiženým.
Není náhoda, že česká
ﬁlmová adaptace vznikla
11 let před australským
seriálem. Autorův vřelý
vztah k Československu
posílil fakt, že zde byla
jako v prvním státě na
světě plošně vymýcena
dětská obrna. Jeden
z nejúspěšnějších českých
ﬁlmů pro děti a mládež byl
oceněn Stříbrnou mušlí na
festivalu v San Sebastianu.

E-KNIHA

ALAN MARSHALL

obchod.portal.cz
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Beletrie, literatura faktu, příběhy
NOVINKA

Lauren Slater

Pandořina skříňka
Nejvýznamnější
j
psychologické
exp
experimenty 20. století
PŘEKLAD
PŘE
ŘE
JAN KOSEK

Americká
Am
A
m
psycholožka Lauren Slater nás ve své
k
kn
knize na pomezí odborného a beletristického
ttextu seznamuje se zásadními psychologickými
experimenty 20. století. Její reportážní styl pojímá
dějiny psychologie jako soubor napínavých příběhů,
které popisují, čeho všeho je člověk – badatel
i testovaný jedinec – schopen.
978-80-262-1468-7 | brož. | 312 str. | asi 389 Kč

Psychologická beletrie:

LAUREN SLATER

vystudovala literaturu
a psychologii. Je autorkou
sedmi knih, v nichž
popularizuje psychologická
témata, a nositelkou
několika literárních cen.
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V knize se snaží vystihnout
osobnost jednotlivých
badatelů. Hledá účastníky studií,
kontaktuje příbuzné a přátele
slavných vědců. Také se některé
pokusy snaží zopakovat nebo
alespoň podrobně pochopit jejich
průběh a okolnosti. Uvažuje o etice
výzkumů a o jejich důsledcích pro
vědu, praxi i chápání lidské mysli.

