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Brak reklam...
Więc czytajcie bezpiecznie!
Pierwsza książka, którą zaproponuję to „Cud, Miód, Malina” autorki Anety

Jadowskiej.
Mówią, że z rodziną dobrze wychodzi się tylko na
zdjęciu… Nie z tą! Zresztą spróbujcie ustawić klan Koźlaków do
fotografii. Powodzenia.
„Cud, miód, malina" to zbiór opowiadań stanowiących
kronikę rodziny Koźlaków. W niemalże każdym główną bohaterką
jest Malina - wiedźma o niewielkich umiejętnościach magicznych,
wokół której zawsze dzieje się dużo.
Tylko raz wygryza ją z tej roli jej matka - Aronia; dzięki czemu możemy przenieść się
w czasie i zobaczyć inną twarz głowy klanu. Ktokolwiek historii jednak by nie opowiadał
- jest ona NAPRAWDĘ zabawna. Działa jak pierwsze wiosenne słońce, za którym ludzie od
jesieni tęsknili. Ogrzewa serce i umila dni.
Aneta Jadowska swoje historie pisze lekkim piórem i pilnuje, by czytelnik ani przez
moment się nie nudził. Kreuje barwnych bohaterów i bawi się humorem. Porusza również
istotne tematy takie jak gwałt czy przemoc, ale sam problem jest jedynie liźnięty, bo
kluczowe jest danie nauczki osobie, która czynów tych się dopuściła. Spotkane trupy też
czytelnika nie ruszają, ale czytając o rodzinie Koźlaków trzeba być po prostu gotowym na
absolutnie wszystko.
Druga pozycja to: „Dlaczego rodzice tak cię wkurzają i co z tym zrobić” - autor
Dean Burnett.
WSTAWAJ! SZKODA DNIA!
MOŻE MÓGŁBYŚ ODŁOŻYĆ TEN TELEFON CHOĆ NA MINUTĘ?!
TRAKTUJESZ DOM JAK HOTEL!

A cóż to się porobiło z twoimi rodzicami?
Istnieją setki książek dla rodziców o tym, jak mają radzić sobie z tobą. Teraz trzymasz
w ręku pierwszą książkę napisaną dla ciebie po to, byś mógł zrozumieć, co, u licha, dzieje się
z twoimi rodzicami. Jej autorem jest światowej sławy neurobiolog Dean Burnett, znany
z bestsellera Gupi muzg.
Dlaczego rodzice mają obsesję na punkcie porządku i twojego smartfona, nie
pozwalają ci się wyspać i w ogóle cię nie rozumieją? Nie martw się, to ich bardzo typowe
usterki. Dzięki tej książce dowiesz się, jak je usuwać, a nawet - jak im zapobiegać!
Nie unikniesz wszystkich kłótni, ale wyobraź sobie tylko, co będziesz w stanie
osiągnąć, kiedy przestaniesz marnować tyle czasu i energii na awantury o bałagan w twoim
pokoju!
Całość została napisana w formie poradnika. na zakończenie są telefony do różnych
instytucji wsparcia. Poradnik został wydany z różnymi rodzajami czcionek, ilustracjami,
ozdobnikami, więc czyta się go bardzo przyjemnie. To pierwsza tego typu książka, która
powstała dla nastolatków.
Trzecia propozycja na jesienne wieczory to: „Atlas wysp odległych” - autor
Judith Schalanski.
Pięćdziesiąt wysp, na których nigdy nie byłam i nigdy nie będę.
Wysmakowany album, w którym literatura łączy się z kartografią, by zabrać
czytelnika w niezwykłą podróż po pięćdziesięciu tajemniczych lądach.
Portretując pięćdziesiąt odległych wysp rozsianych na pięciu oceanach, Judith
Schalansky udowadnia, że atlas geograficzny to najbardziej poetycka z książek. Z pracowicie
zebranych relacji historycznych i danych naukowych wysnuwa intrygujące literackie
miniatury. Zestawiając je z subtelnymi, całostronicowymi mapami, tworzy całość o wielkiej
mocy oddziaływania na wyobraźnię. Jedyną w swoim rodzaju, romantyczną książkę-marzenie,
która zachwyci wszystkich miłośników wyimaginowanych podróży.
Ta fascynująca książka o najodleglejszych miejscach na świecie. Czujemy zapach
morza, słyszymy fale i mewy, widzimy góry lodowe i skały. Pod stopami czujemy delikatny
piasek. Kto tej jesieni otworzy tę prawdziwie urzekającą książkę, będzie mógł, jak niegdyś
Robinson Crusoe, na chwilę porzucić świat.
Życzę miłej lektury, pozdrawiam.
Katarzyna Jankowska

