Zgodnie z obietnicą dzisiaj kolejne ksią ż ki z serii Jeż ycjada. Zaczynamy od
Ję ż yka Trolli. To pię kna ksią ż ka o chorobie, przyjaź ni, cierpliwoś ci i pierwszej
mił oś ci.
Wreszcie na pierwszym planie bohater , którym jest mł ody chł opiec – Józef
Pał ys! A z nim tajemnicza Stanisł awa Trolla.

Zabawne dialogi, subtelnoś ć uczuć i walentynki w tle.
Akcja powieś ci rozpoczyna się w dniu ś wię tego Walentego, kiedy to Borejkowie
obchodzą nieco spóź nione imieniny dwóch Grzegorzów, mę ż a i syna Gabrysi,
koń czy się zaś w dniu imienin Róż y Pyziakówny, na których jednak solenizantka
nie pojawia się , zaję ta bez reszty swoim bujnym ż yciem uczuciowym. Pomię dzy
tymi dwiema datami czytelnik jest ś wiadkiem uroczystoś ci na cześ ć kilku innych
osób, wś ród których szczególnie wyróż nia się sposób ś wię towania imienin przez
Gabrielę .

Gieniusia Bombke, jedna z ulubionych bohaterek Czytelników, to wizytówka tej
powieś ci i cał ej pogodnej twórczoś ci Mał gorzaty Musierowicz!
Homer Jeż yc!!! Jeszcze po stuleciach czytelnicy bę dą się mogli z tej ksią ż ki
dowiedzieć , co pod panowaniem Jaruzelskiego ludzie na Jeż ycach przeż ywali, jak
mieszkali, w co się ubierali, a nawet, co jedli. Tak wł aś nie powstają najwię ksze
postaci literatury i teatru. Ale trzeba wyją tkowych dyspozycji, ż eby takie
przeniknię cie obserwacji ż yciowych w tkankę literacką bez ż adnego filtra mogł o
się dokonać .

Poł ą czenie perypetii barwnych osobowoś ci: Natalii, Róż y, Laury i muzyka Filipa,
a wszystko w trakcie niezapomnianych, upalnych wakacji!
Nutria, pię kny rudzielec z temperamentem, wyrusza na wakacje. Nieroztropnie
zabiera ze sobą siostrzenice: Pyzę i Tygryska. Poł ą czenie tych trzech osobowoś ci
nie moż e przynieś ć nic dobrego. A już na pewno ich przygody nie otrą się o nudę
(już przedsię biorczy Tygrysek o to zadba).
Kolejny tom Jeż ycjady, zahacza o... kryminał . Cierpliwoś ć dobrej ciotki zostaje
wystawiona na próbę , nie obę dzie się też bez przygody mił osnej.

Mam nadzieję , ż e wybierzecie z dzisiejszych propozycji coś dla siebie. I
jeszcze ciekawostka. Autorka serii Jeż ycjada jest również autorką ilustracji do
swoich ksią ż ek.
Cią g dalszy nastą pi...

