Daniela Kovářová je vdaná, deset let
vede v Praze advokátní praxi specializovanou na rodinné problémy, odborný
časopis Rodinné listy, stojí v čele Unie
rodinných advokátů a přednáší etiku
advokátním koncipientům. Pravidelně popularizuje právo a justiční problematiku v denním tisku a v médiích
a bohatá je také její odborná publikační
činnost zaměřená na advokátní etiku,
rodinné a dědické právo. Je členkou
Obce spisovatelů ČR, České asociace
autorů detektivní literatury, Mensy ČR
a Střediska západočeských spisovatelů.
Bydlí na venkově nedaleko Plzně s manželem, dvěma dospělými dětmi a proměnlivým množstvím zvířat povětšinou obřích rozměrů. Odpočívá psaním,
čtením knih spisovatelské konkurence,
procházkami se psy, jógou, ochutnáváním dobrého piva a sledováním filmů.

Proč se nám nedaří ve vztazích? Proč opakujeme stále stejné
chyby? S jakými předsudky se potýkáme a které jsou největší
omyly v mezilidských a partnerských vztazích? Další kniha známé advokátky a expertky na rodinné vztahy popisuje na příkladech a každodenních situacích, jak omylům předcházet a jak ve
vztazích nacházet radost a štěstí. Jednotlivé kapitoly (například
Nejsme si rovni, Kdo může za naše štěstí nebo Jak rozpůlit dítě)
doplňuje osobní pohled autorky, doporučení a cvičení, schémata, tabulky, filmy a odkazy na další, podrobnější zdroje.
Není vám dobře ve vztahu? Možná je to tím, že nedokážete
nastavit partnerovi hranice nebo vnést do svého života radost.
Chcete své vztahy zlepšit? Inspirujte se praktickou příručkou –
osmnáctou knihou Daniely Kovářové.

Omyl první: Sebe známe nejlépe!
Omyl druhý: Jsme stejní jako oni!
Omyl třetí: Všichni jsme si rovni!
Omyl čtvrtý: Dokážeme říct NE!
Omyl pátý: Za naše štěstí odpovídají ti druzí!
Omyl šestý: Chceme druhé měnit!
Omyl sedmý: Umíme žít šťastně!
Omyl osmý, bonusový: Štěstí vydrží navždy!
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Jak hubnout a nezblbnout (2019), čtyři detektivní romány – Sbohem, cizinko
(2012), Mrtvá z golfového hřiště (2015),
Smrt v justičním paláci (2016) a Matkovražedkyně (2020), příručku Jak přežít
krizi v rodině (2020, s Maxem Kašparů)
a knihu Pivař a blondýna (2021, s Ladislavem Jaklem). Vztahy, 7 + 1 osudových
omylů jsou její osmnáctou knihou.

Daniela Kovářová
Spisovatelka, advokátka a bývalá ministryně spravedlnosti.
Pochází z Ostravy (nar. 1964), od dětství
píše povídky a básničky pro své blízké,
dramatizuje a vypráví příběhy, které zažívá, pozoruje kolem sebe nebo o nich
sní. V šestnácti letech objevila svět sci-fi
a pod jeho vlivem psala nejprve povídky tajemné, vědecko-fantastické, odehrávající se v jiných světech, strašidelné
až hororové. Od té doby také publikuje
v časopisech a antologiích.
Dosud vydala sedmnáct publikací z oblasti krásné literatury: pět povídkových
knih – Minutové povídky (2008), „Láskyplné“ povídky (2009), NEBE PEKLO
RÁJ (2011), Oko za oko – justiční povídky (2011) a Podivné povídky (2018),
šest humoristických knih – Můj flirt
s politikou aneb Příručka pro ministryně (2010), Jak se dělá štěstí (2014), Advokátka v šoku (2014), Jak se žije padesátkám aneb Čarodějnice neupalovat!
(2017, s Radimem Uzlem), Jak chovat
muže aneb Manuál pro otrlé (2018),

