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hlavních hrdinů, byť poukazuje na tíživá témata, jako je 
právo naložit s vlastním životem dle svého nebo 
svěřenecká péče. 
 
Novináři obdrží recenzní výtisk na vyžádání. 
 
PĚT DNÍ 

•  autor: Lawson Timmerová, Julie 
•  vazba: vázaná  
•  formát: 140 x 210 mm  
•  rozsah: 368 stran   
•  originál: Five Days Left 
•  žánr: Beletrie pro dospělé   
•  ISBN: 978-80-7321-871-3 
•  EAN: 9788073218713 
•  MOC: 299 Kč 

Strhující příběh o lásce, přátelství, odpovědnosti, odvaze, o síle 
vzepřít se ranám osudu.  

Zbývá pět dní – pět dní do fatálního rozhodnutí, jež ukončí utrpení 
hlavní hrdinky, ale ovlivní i život její rodiny a přátel. Sebevědomá, 
ctižádostivá právnička Mara jednoho dne zjistí, že trpí 
nevyléčitelnou Huntingtonovou chorobou, která postupně ničí 
nejen její tělesnou schránku, chování a vzhled, ale především její 
intelektuální schopnosti. Dá si slib, že vydrží do chvíle, kdy už 
nebude moci žít důstojně a stane se pro svou dceru a manžela i 
pro rodiče nesnesitelnou přítěží. Není to snadné rozhodnutí, ale 
Mara je odhodlaná slib dodržet a na osudovou chvíli se 
systematicky připravuje. 

Na internetu se virtuálně sblíží se Scottem. I on stojí před bodem 
zlomu. I jemu nemilosrdně běží čas a blíží se chvíle, kdy se bude 
muset rozloučit s chlapcem, o nějž se společně se svou ženou 
staral, když si chlapcova matka odpykávala trest ve vězení. 



 

O autorce:  

Julie Lawson Timmerová vyrostla ve Stratfordu v kanadském 
Ontariu a získala bakalářský titul na McMaster University, než se 
přestěhovala na jih přes hranice do USA. Vystudovala práva na 
Southern Methodist University Dedman School of Law a pracuje 
jako podnikový právní poradce pro dodavatele automobilů v 
Michiganu. Žije v Ann Arbor se svým manželem Danem, čtyřmi 
dětmi a dvěma nevychovanými labradory. Tohle je její první 
román. 
 
 


