Staromestská knižnica deťom
alebo Prečítaj si...
Vyberáme za vás do letnej táborovej alebo dovolenkovej batožiny
Kvak a Čľup
Arnold Lobel, OZ Slniečkovo, 2008, pre deti od 3 rokov

Kvak a Čľup sú najlepší kamaráti – žabiaci. Spolu prežívajú veľa veselých
príhod. Dozviete sa kedy sa žaby zobúdzajú po zimnom spánku, či vedia prišívať
gombíky, ako sa vylieči chorý žabiak, či nosia žaby plavky na kúpanie a kto nosí
žabiakom poštu. Knižka je ľahká a tenká, zmestí sa do každého detského ruksačika.

Ako muflón Ancijáš sľub dodržal
Branislav Jobus, Slovart, 2013, pre deti od 8 rokov

S muflónom Ancijášom sa vyberiete na výlet po Slovensku. Tretie
pokračovania príbehov o muflónovi, ktorý jazdil vo svete na kamióne. Ancijáš sa
tentokrát rozhodol zostať na Slovensku a pracovať na pošte, kde musí splniť
špeciálnu misiu. Staručkému riaditeľovi pošty dal slovo, že roznesie všetky
nedoručené balíky. Spoločnosť na cestách mu robí dážďovka Milica a jeho obľúbené
deravé tepláčiky.

Červená ako krv
Salla Simukka, Verbarium, 2014, pre mládež a dospelých

Prvá časť fínskej trilógie Snehulienka. Názov trilógie môže evokovať, že ide o
dievčenský román. Snehulienka však nie je žiadna rozprávka. Hlavná hrdinka
Lumikki je 17-ročné dievča, ktoré má rado samotu a čiernu kávu. Vo svojom živote sa
riadi pravidlom nepliesť sa iným do života. Vo chvíli, keď v školskej tmavej komore
nájde rozvešané päťstoeurové bankovky, sa jej život obráti naruby. Ocitá sa v svete
násilia a drog. Kniha získala v roku 2013 vo Fínsku významnú cenu za najlepšiu
knihu pre mládež.

Sto dní šťastia
Brizzi Fausto, Fortuna Libri, 2014, romány

Predstavte si, že poznáte dátum svojej smrti. Čo by ste za ten čas robili?
Hlavný hrdina začína naplno žiť až vo chvíli, keď zistí, že zomiera. Diagnostikovali
mu totižto nevyliečiteľnú chorobu. Má sto dní na to, aby urobil svoj život lepším a
šťastnejším. Nie je to žiaden smutný príbeh. Naopak, pri čítaní sa budete veľa smiať.

Mráz
Bernard Minier, XYZ, 2015, triler/detektívka

Pri letných teplotách sa najlepšie schladíte Mrázom. Ak máte radi príbehy
z prostredia psychiatrických liečební v kombinácii s kriminálnou zápletkou, kniha je
pre vás ideálna. Francúzsky detektívny román sa odohráva v Pyrenejach, kde
zamestnanci vodnej elektrárne nájdu mŕtveho koňa bez hlavy. Vyšetrovateľ na
mŕtvole identifikuje DNA, ktorá patrí jednému z chovancov inštitútu, v ktorom
zadržiavajú nebezpečne duševne chorých vrahov. Ústav je veľmi dobre
zabezpečený. Mohol sa niekto dostať von? Podľa hodnotenia The Sunday Times je
kniha jedným z 50 najlepších trilerov z celého sveta za posledných päť rokov.
Knihu vám odporúčame len ak sa nechystáte nikam na dovolenku. Má 624 strán
a v kufri vám zaberie veľa miesta.
Príjemné leto s knihou želá
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