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Coś na święta dla dorosłych i dla dzieci
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Przed nami kilka dni wolnych od pracy, zakupów, nauki. Spotkania w większym gronie
zakazane, wyjazdy raczej nie wchodzą w grę więc może wygodna kanapa, kubek gorącej
herbaty lub kawy i do kompletu jakaś książka. Tym razem nie będzie kryminału czy polityki,
która jest często komentowana, ale będzie świątecznie i trochę romantycznie.
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Zacznę od Obyczajowej powieści świątecznej „Uwierz w Mikołaja” autorstwa Magdaleny Witkiewicz wydanej w
2019 r. Każdy z nas ma marzenia. Agnieszka pragnie spędzić Wigilię z babcią, ale babcia ma zupełnie inne plany. Nie
godząc się z tym Agnieszka jedzie do domu babci, położonego w samym środku lasu. Jednak jej tam nie zastaje.
Jedna śnieżna noc powoduje, że droga do cywilizacji zostaje odcięta, na dodatek przez zaspy brnie do niej święty
Mikołaj. Pięcioletnia Zosia chciałaby mieć choinkę taką ogromną jak w centrum handlowym, a pod nią mnóstwo
prezentów. Jednak tym razem jej wigilia zapowiada się zupełnie inaczej… Robert, policjant, przyjmuje służbę w
święta, bo przecież wszyscy mają rodziny, a on jest samotny. Więc może się poświęcić. Sam w wigilijny wieczór jest
też pewien starszy pan z długą siwą brodą, ale mu w ogóle to nie przeszkadza. Jest przekonany, że lubi samotność, a
ludzi lubi tylko z daleka. Jego żona natomiast ma aż nadto towarzystwa zwariowanych pensjonariuszy domu opieki
"Happy End". Jedna świąteczna opowieść, wielu bohaterów. I wiele marzeń do spełnienia. Bo może, żeby pięknie
spędzić święta, trzeba uwierzyć w Mikołaja?
Gabriela Gargaś jest autorką cyklu książek związanych właśnie ze Świętami Bożego Narodzenia. Dzisiaj wybrałem
„Wieczór taki jak ten” jej autorstwa. Święta to szczególny czas. Czas cudów. Bo zawsze znajdzie się Ktoś, kto
rozdaje prezenty, niekoniecznie pod choinką... Michalina ma 27 lat i sama wychowuje młodszego brata. Mieszkają w
przepięknej, malowniczej miejscowości u podnóża Tatr. W codziennych trudach wspiera ją jej babcia Zosia,
właścicielka cukierni "Cynamonowe serca". To za jej radą, by podreperować budżet, wnuczka postanawia na okres
Bożego Narodzenia wynająć pokoje dla gości.
Do pensjonatu przyjeżdżają tylko cztery osoby: ekscentryczny rozwodnik, który najchętniej wymazałby Święta z
kalendarza, starsza pani, która pragnie odzyskać utracone wspomnienia oraz tajemnicza pani doktor z córką. Gdy
dzień przed Wigilią do drzwi domu Michaliny zapuka jeszcze jeden gość, życie kobiety wywróci się do góry nogami.
Poruszająca opowieść pełna świątecznego, niepowtarzalnego klimatu i magii. Bo gdy ludzie walczą o to, co w życiu
najcenniejsze, atmosfera Bożego Narodzenia może zdziałać cuda.
Dla dzieci przygotowałem dwie książki związane właśnie z okresem świąteczny. Pierwsza to „12 prezentów dla
Świętego Mikołaja” autorstwa Mauri Kunnas. Akcja toczy się w warsztacie Mikołaja, dla którego mały, dość
niezgrabny i po prostu jeszcze dziecinny skrzat, chce przygotować miły prezent. Bardzo się stara i wymyśla
niespodzianki, z których wychodzą prezenty, ale zupełnie inne niż planował. Bardzo zaskakujące dla Mikołaja.
Dobrze, że ten staruszek ma poczucie humoru, dzięki temu okazuje sie, że najpiękniejsze prezenty wcale nie muszą
być materialne. Wiek 4+.
Drugim tytułem jest książka Ernsta Theodora Amadeusa Hoffmanna „Dziadek do orzechów”, którą czytały
pokolenia miłośników dobrej książki. „Dziadek do orzechów” to opowieść pełna niesamowitych wydarzeń. Klara i jej
brat co roku otrzymują od swojego ojca chrzestnego wspaniały świąteczny podarunek. Tym razem w ręce
dziewczynki trafia postać dziadka do orzechów. Od tej chwili w domu dzieci dzieją się rzeczy niezwykłe…
Zachęcamy do skorzystania z naszych podpowiedzi ale każdy na pewno ma swoich ulubionych autorów lub gatunki
i odpręży się np. z ciekawą książką.
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