Vydavatelství MBP uvádí knihu:
Střední Amerika - Mezi dvěma oceány
Autor: Pavel Maňas
Vydání: únor 2008 (1. vydání)
Barcode: 8594155949991
Počet stran a rozměry: 95 stran, 35 barevných fotografií, formát
knihy 120 x 170 mm
Cestopis po zemích: Guatemala, Honduras, Salvador, Nikaragua,
Kostarika a Panama
Cena knihy: 149,- Kč
Recenze knihy - časopis Outdoor:
Povídání o zemích Guatemala, Honduras, Salvador, Nikaragua, Kostarika a Panama je
klasickou cestovatelskou prvotinou, autor sám však není žádným cestovatelem začátečníkem má na kontě na šedesát cest po světě. Dílem je kniha psaná jako deník,
dílem jako průvodce. Máte tedy naservírované praktické poznatky získané cestou, tak i
vhled do pocitů autora, které se leckdy jenom stěží dají vyjádřit. Z útlé knížky je každopádně patrné, že se autor do Střední
Ameriky zamiloval. Kapesní formát možná poslouží leckomu přímo na cestě.
Ukázka knihy:
“Ze Santa Any jsme vyjeli v půl deváté a až před desátou se dostáváme na horní okraj kráteru Cotepeque. Do té doby vidíme
z autobusu pouze zalesněnou horu. Když už konečně vyjíždíme na hranu kráteru, otevírá se nám úchvatný pohled! Na pravé
strané se rozkládá obrovské jezero, v jehož části, blíže k sopce Santa Ana, leží malý ostrov. Vlevo nás uchvacuje fantastický
výhled na zbylou, východní část Salvadoru. Podél silnice je řada malých osad, kde to poměrně kypí životem. Cesta plynula i
přes časté zastávky dobře až do chvíle, kdy se ozvala obrovská rána a kolem autobusu se rozlétla spousta prachu.”
O autorovi:
Autor této knihy, Pavel Maňas, se narodil v roce 1973 v Plzni, je ženatý a nyní žije v Praze. Pracuje jako produktový manažer
v obchodní firmě. Kniha „Mezi dvěma oceány” je jeho cestopisným debutem, nikoliv však prvotinou. Sedmnáct let rediguje
vlastní rockový hudební fanzin a je také majitelem malého nezávislého hudebního vydavatelství. Má rád cestování, hudbu a
sport a je vášnivým milovníkem Šumavy. Mezi nejhezčí navštívené země světa považuje na prvním místě Guatemalu, za ní
následují Nepál, Kambodža a USA. Do vydání této knihy navštívil více než šedesát zemí světa.

Kniha je v distribuci firmy Kosmas:
KOSMAS s.r.o., V Zahradě 877 (příjezd z Únětické ulice), 252 62 Horoměřice, tel.: 226 519 400, fax: 226 519
387, www.kosmas.cz
a v prodeji zde (skladem):
KIWI Svět map a průvodců,
Jungmannova 23, 110 00 Praha 1 (otevřeno: Po - Pá 9.00 - 18.30, So 9.00 - 14.00).
Palác knih Luxor,
Václavské náměstí 41, 110 00, Praha 1 (otevřeno: Po-Pá 8.00-20.00, So 9.00-19.00, Ne 10.00-19.00).
Palác knih Palladium, Náměstí Republiky 1, 110 00, Praha 1 (otevřeno: Po-So 9.00-22.00, Ne 9.00-21.00).
Knihkupectví Kosmas, Borská pole, obchodní dům Tesco, Plzeň (otevřeno: Po-Ne: 9:00-20:00).
nebo ji lze přímo objednat na adrese:
MBP
P.O.Box 5
330 11 Třemošná u Plzně
tel: 606 417 075, e-mail: info@metalbreath.cz, IČO: 40500888
Možnosti objednání:
1) dobírka - cena dobírky 84,- Kč
2) převodem - cena poštovného 35,- Kč - číslo účtu: 168950536/0300 (ČSOB)
3) PayPal: účet: info@metalbreath.cz, cena poštovného 35,- Kč

