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Coś ciekawego dla dorosłych i dla dzieci (35)
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Codziennie przybywa nam dnia ale noc nadal jest długa. Od 13 stycznia w naszym
województwie rozpoczynają się ferie zimowe, czyli czas laby dla uczniów. Z tych powodów
zachęcamy do sięgnięcia po książkę. Może jakiś tytuł z proponowanych poniżej.
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Pierwsza książka to romans obyczajowy Malwiny Ferenz „pora na miłość”. Jest taki stan ducha, który nie ma ani
wieku ani odpowiednich miejsc czy pór roku. Pojawia się i sprawia, że nagle jesteś gotowa na wszystko. To właśnie
miłość. Zdawałoby się, że nic nie jest w stanie połączyć karierowiczki z banku ze starą panną z kotami, świeżo
upieczoną maturzystką i gospodynią domową. Jednak życie pisze swoje przewrotne scenariusze. Wśród urokliwych
ulic Wrocławia coś burzy spokój czterech niezwykłych kobiet. Magda traci pracę, kończy czterdziestkę i kolejny słoik
nutelli. Julia pnie się po szczeblach kariery podczas, gdy jej teściowa wznosi modły o wnuka. Kaśka podgląda
wrocławian z parkowych drzew i uwiecznia ich na zdjęciach, a Aniela rozsiewa optymizm na prawo i lewo
doprowadzając tym do szału wszystkie sąsiadki. Nieoczekiwany punkt zwrotny w życiu każdej z nich sprawia, że
muszą zweryfikować swoje dotychczasowe życie. Bo gdy los mówi “sprawdzam”, przychodzi czas na decyzje, które
będą mieć swoje konsekwencje. Czy wybiorą słusznie? Czy wybrną z tego zwycięsko? Czy zdadzą egzamin?
Osobą lubiącym coś mocniejszego proponujemy kryminał sensacyjny Evy García Sáenz de Urturi: „Rytuały
wody”. W górach zostaje znalezione ciało zamordowanej kobiety w ciąży. Została utopiona w zabytkowym celtyckim
kotle z wodą i powieszona za nogi na drzewie. Sprawca ewidentnie inspirował się pochodzącym sprzed wieków
rytuałem potrójnej śmierci. Okazuje się, że śledczy Kraken znał ofiarę — to jego pierwsza dziewczyna. Już pierwsze
zabójstwo nasuwa przypuszczania, że mogą nastąpić kolejne. Wszystko wskazuje też na to, że na celowniku
mordercy znajdują się przyszli rodzice, a jego ofiarą może stać się także sam Kraken. Śledztwo zostaje utajnione,
policjanci boją się zbiorowej paniki, która ogarnęła Vitorię zaledwie kilka miesięcy wcześniej... W "Rytuałach wody" Eva

García Sáenz de Urturi w mistrzowski sposób łączy trzymające w napięciu wątki seryjnych morderstw i rodzinnych
tajemnic z niezwykłymi opisami zabytkowego miasta i emblematycznych miejsc prowincji Álava.
Trzecim tytułem jest powieść fantastyczna skierowana dla czytelników od 7 lat do… Autorem powieści „Lodowy
smok” jest George R.R. Martin. Lodowy smok to legendarna, przerażająca istota. Nie było człowieka, który nie
drżałby na myśl o nim. Potwór siał postrach wśród wszystkich, bowiem nikomu nigdy nie udało się go oswoić. Tam,
gdzie przeleciał, zostawiał za sobą zamarzniętą, zniszczoną ziemię oraz opustoszałe okolice. Jedyną, która nie czuła
przed nim strachu ani nawet grama zdenerwowania, była Adara - dosłownie “dziecko lodu”. Była dzieckiem
urodzonym w samym środku mroźnej, srogiej zimy, której na tych terenach nie doświadczano od lat. Nawet najstarsi
mieszkańcy nie pamiętali tak bezlitosnej pogody. Adara nie przypominała sobie, kiedy po raz pierwszy miała
styczność z pozornie niebezpiecznym smokiem. Zdawało jej się, że w jej życiu był od zawsze. A może po prostu nie
zwracała na niego uwagi, bo nie wzbudzał w niej uczucia strachu i niepewności? Powieść “Lodowy smok” przede
wszystkim ukazuje siłę przyjaźni i ogromnego zaufania, które w połączeniu mogą przenosić góry. To wspaniała lekcja
dla dzieci, które dopiero kształtują swój światopogląd i hierarchię wartości życiowych. Niesamowita historia,
przepełniona fantastyką i baśniowością, która jednocześnie uczy. Idealna pomoc dla rodziców w wychowaniu swojej
pociechy na dobrego i mądrego człowieka.
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