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Coś ciekawego dla dorosłych i dla dzieci (8)
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W poniedziałek 6 maja po kilku tygodniowym remoncie swoje sale otworzyła skoczowska
biblioteka przy ul. Mickiewicza. Efekt prac remontowych i kilku zmian można obejrzeć
osobiście przy okazji wypożyczyć coś ciekawego do poczytania. Tym razem mamy trzy tytuły
do zapoznania się z ich krótkimi opisami.

Biblioteka w Skoczowie. Fot: BM w Skoczowie

Pierwsza książka tym razem to polski kryminał Mariusza Czubaja „21:37” Powieść kryminalna 21:37 jest pierwszą
częścią przygód niezwykłego profilera Rudolfa Heinza. Mariusz Czubaj otrzymał za tę książkę w roku 2009 Nagrodę
Wielkiego Kalibru. Wiosną 2007 roku zostały odnalezione w Warszawie zwłoki dwóch uduszonych mężczyzn.
Śledztwo wskazało, iż należały one do kleryków z żoliborskiego seminarium duchownego. Szczególne okoliczności
zbrodni powodują powołanie specjalnej grupy operacyjnej, do której dołącza Rudolf Heinz - specjalista od budowania
portretów psychologicznych. Z każdym nowym dowodem zbrodni sprawa staje się coraz bardziej delikatna, gdyż
podejrzenia kierują się ku przełożonym z seminarium oraz znanym biznesmenom.
Drugi tytuł to znowu polska autorka Marta Matulewicz, i jej romantyczna powieść obyczajowa „Singielka w
Londynie” Ewa decyduje się na wyjazd do Londynu, w którym czeka na nią przyjaciółka, aby podjąć pracę i nawiązać
nowe znajomości. Rezolutna i śmiała Polka w nowym, nieznanym środowisku traci pewność siebie, czuje się
zagubiona i z zadziwiającą łatwością - ale i wdziękiem - wpada w kolejne tarapaty. Za każdym razem udaje jej się
jednak wyjść z nich obronną ręką. Ewa musi na nowo zdefiniować samą siebie i swoje oczekiwania, znaleźć własne
miejsce w obcym mieście. Bohaterka poznaje mieszkańców Londynu, szuka pracy, miłości, odkrywa też nieznane
dotąd fascynujące smaki życia - a wszystko to z uśmiechem, entuzjazmem, wiarą w siebie i otwartością na to, co
przyniesie przyszłość. "Singielka w Londynie" to ciepła i zabawna opowieść o tym, że wszelkie przeciwności losu warto
pokonywać z uśmiechem.
Dla dzieci i ich rodziców ciekawa książka Agnès Lestrade „Jak oswoić Rysia” Kim jest Rysio? Dlaczego tak trudno go
oswoić? Jak zmienia się życie rodziny wraz z pojawieniem się tego tajemniczego stworzenia?

Na wszystkie te pytania czytelnik znajdzie odpowiedź w pięknie ilustrowanej, pełnej ciepłego humoru książce Jak
oswoić Rysia? Jest to opowieść o dzieciństwie, dorastaniu i rodzicielstwie. Historia, która zaintryguje i rozbawi dzieci, a
dorosłych wzruszy. Jednym słowem, Jak oswoić Rysia? jest znakomitą książką do wspólnego czytania i pretekstem do
rodzinnych opowieści.
Autorką tekstu jest wielokrotnie nagradzana francuska pisarka Agnès Lestrade, a wspaniałe ilustracje stworzyła
bardzo ceniona przez francuskich wydawców Marie Dorléans.
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