V knihe sa stretnete s päťročnou Larou a jej
strýkom. Spolu s nimi strávite výlet ku schodom nad
dedinou s písmenom, popasujete sa s vetrom aj
strachom a porozprávate si pri tom množstvo
rozprávkových príbehov a budete si želať spokojný
svet,
kde
spolu
žijú
balóny
a
kaktusy.
Príbeh o strachu a jeho prekonávaní, ale aj o nebi,
ktoré neodpovedá a o krásnom výhľade z veže.
Súčasťou knihy je aj CD s pesničkami o Noci, o Vetre,
o Katke, ktorá račkuje a ďalšie. Zimné ilustrácie
slovenskej výtvarníčky Jany Kalixovej robia knihu
rozprávkovo – zasnenú.

hudobník, textár, spevák,
herec

(S knihou ma baví svet)
Podujatie z verejných zdrojov podporil
Fond na podporu umenia.
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„Nebo, nebo
Nebo vtákov

Nebo, nebo
Mesiac bledý

Kto ťa mračí? Kto ťa prší?
A povedz ako? A povedz kedy?“

„Ty, vieš, že sme v Rakúsku, Hlava?“
„Nehovor mi Hlava, som Rudo. Rudo
Giveta, Pri trati 7, Bartošova Lehôtka,“
vysype zo seba aj adresu.
„Doooobre, Hlava. Tu sa nepovie sneh,
ale „šné“ a všetci tu hovoria rakušiacky.
Teda okrem psov. Tie brechajú svetovo.
Iba frajerky majú rakušiacke. Povedal
to tatko a jemu to povedal ujo Günter.“
„Táraš, Lara,“ smeje sa Rudo.
„Nie, to ty táraš, Hlava,“ smeje sa Lara.
Pod kopcom stojí dedina. Pár domov,
kino, obchod na námestí a miestny
rozhlas. Dedina má čudný názov,
s bodkovanou samohláskou v strede.
Prečítať ho chce odvahu, fantáziu
a základy nemčiny.“

Lara a nebo / Zbyňo Džadoň, Jana Kalixová. –
Prešov : Slniečkovo, 2017. – 85 s.
ISBN

978-80-89314-36-2

KATKA

„Naša Katka nevie eR

Keď jej niečo nevonia

Vážne je to tak

Je to veľký smlad

Ryba je lyba

Rudo je Ludo

A z raka je lak

A z hradu má hlad

Radšej má to svoje eL

A písmena jej v ústach

To si všade nosí

Vôbec neublížia

Z ruky je luka

Namiesto ryže

A z prosím zas plosím

Chutí jej lyža

Tatko do nej vŕta

Takto sa to končí s eR

Vieš nakresliť krta?

Aj eL môže byť trefné

Čo sa v zemi topí

A na konci pesničky

Robí čierne kopy

Musí byť leflén

