Kính mời quý thân hữu và văn thi hữu ủng
hộ tác phẩm mới:
CHUYỆN PHIẾM PHÁP LUẬT
Soạn giả: LS. Ngô Tằng Giao
Sách dày hơn 300 trang. Bìa in 4 màu, tráng
láng.
Ấn phí: $20 (bao gồm luôn bưu phí trên toàn
cõi Hoa Kỳ)
Xin ghi tên và địa chỉ người mua sách hoặc
được gửi tặng sách.
Chi phiếu xin đề tên soạn giả và gửi về:
Mr Giao Ngo
45481 Caboose Terrace
Sterling ,VA 20166
THANKS!
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