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Coś ciekawego dla dorosłych i dla dzieci (15)
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Wakacje trwają w najlepsze. Temperatura trochę spadła na dół więc i nasz rozum pracuje
lepiej. Może w tym okresie warto sięgnąć po jakąś ciekawą lekturę, która czeka na nas w
bibliotecznych regałach. Dzisiaj polecamy cztery tytuły z różnych kategorii.
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Na początek „Nie bój się” Lisy Gardner.
Detektyw D.D. Warren musi zmierzyć się z kolejnym wyzwaniem i stawić czoło seryjnemu zabójcy, który terroryzuje
mieszkańców Bostonu. D.D. zostaje wezwana na miejsce morderstwa, którego ofiarą padła młoda atrakcyjna kobieta.
Sprawca zostawił przy ciele czerwoną różę i szampana. D.D. podczas kolejnych oględzin domu denatki zostaje
zepchnięta ze schodów, wskutek czego donosi poważne obrażenia ręki i traci pamięć.Sześć tygodni później dochodzi
do kolejnego morderstwa, dokonanego według identycznego scenariusza.
D.D, która prawdopodobnie jako jedyna mogłaby rozpoznać zabójcę, wciąż nie potrafi sobie przypomnieć żadnego
szczegółu z feralnej nocy. Chociaż nie jest jeszcze zdolna wrócić do pracy, angażuje się w śledztwo. Jak się okazuje,
psychopata poluje nie tylko na samotne kobiety, ale również na panią detektyw.
Kolejna książka, którą polecamy to komedia Małgorzaty J. Kursy „Teściową oddam od zaraz”
Teściowa potrafi zajść za skórę. Szczególnie nadopiekuńcza teściowa. Izabela opracowuje zatem chytry plan, jak się
swojej teściowej zgrabnie pozbyć. Pomaga jej w tym przyjaciółka, Ama, która jeszcze nie wie, że wkrótce sama
wplącze się w niezłe tarapaty. A to wszystko za sprawą ciotki nieboszczki, która przed śmiercią oddała do renowacji
zabytkowy stolik, o który nagle dopominają się dziwne typy. Ama pragnie rozwikłać zagadkę, tym bardziej że chodzi
przecież o jej rodzinę. Nie bez znaczenia jest też fakt, że śledztwo w sprawie śmierci ciotki i jej tajemniczego stolika
prowadzi wielce przystojny prokurator…

Maciej Drzewicki i Grzegorz Kubicki napisali ciekawą książkę poświęconą wcześnie zmarłej Ani Przybylskiej „Ania”.
Łobuziara z urodą nastolatki i głosem Jana Himilsbacha, w zasadzie nie musiała niczego grać. Pojawiła się w polskim
kinie znikąd i od razu stała się fenomenem: przed kamerą bardziej naturalna od szkolonych aktorek, utożsamiała
„polski sen lat 90.” – była idealną dziewczyną z sąsiedztwa, która trafiła na okładki magazynów i do telewizji w
szczytowych godzinach oglądalności. Ania Przybylska została „Królową Serc” w kraju, w którym ludzie sukcesu zwłaszcza „piękni i młodzi” - nigdy nie mają łatwo. Była sympatyczną Marylką ze Złotopolskich, ale też dziewczyną z
rozkładówki „Playboya”. Raz mówiła, że nie ma pomysłu na życie poza aktorstwem, innym razem – że na pierwszym
miejscu jest rodzina. Długo nie miała szczęścia w miłości, lecz ciągle była zakochana. Spieszyła się momentami tak,
jakby czuła, że to wszystko może zbyt długo nie potrwać. Jakby wiedziała, że szybko musi zawierać związek, zakładać
rodzinę, urodzić dzieci, by zdążyć się jeszcze tym wszystkim nacieszyć - opowiadają w książce jej bliscy.
Dzieciakom proponujemy książkę „CO MI POWIEDZIAŁ TATA” autorstwa Astrid Desbordes, Pauline Martin
Pogodnie i filozoficznie o życiu. W trzeciej części bestsellerowej serii o uczuciach Archibald powraca z ważnymi
pytaniami skierowanymi do taty
Podczas spaceru z tatą Archibald przygląda się ptakom na niebie. „Te jaskółki przylatują z drugiego końca świata” –
tłumaczy mu tata. „Czy ja też będę mógł wybrać się tak daleko, kiedy dorosnę?” – pyta Archibald. „Oczywiście” –
odpowiada tata – „a nawet jeszcze dalej.”
Kolejne pytania Archibalda odkrywają lęki dziecka związane z wielką podróżą, jaką jest życie. W odpowiedzi tata
uspokaja, dodaje odwagi, a przede wszystkim zapewnia syna, że zawsze może liczyć na jego wsparcie i
bezwarunkową miłość.
Oprócz książki skierowanej dla najmłodszych czytelników trzy tytuły można odsłuchać w formie audiobooków.
Zachęcamy do korzystania z bibliotek naszego powiatu również w okresie wakacji.
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