


Пропонуємо вашій увазі мікс з новинок художньої літератури творів реалістичної
(цикл книжок про Сюзанку) та фентезійної (цикл книжок про Шкарпеткожерів) прози:

1. Сувальська, Дорота. Сюзанка в мережі та в житті [Текст] / Д.
Сувальська ; пер. з пол. І. Тучапської ; іл. макета та обкладинки Н.
Кухарської. – Харків : Школа, 2018. – 224 с. : іл.

Дізнайся про життя Сюзанки у мережі та реальному світі.
Невгамовна Сюзанка і дня прожити не може без пригод, які чекають її у
мережі інтернету. Отож, дівчинка освоюється в інтернет-чаті, щоб
вистежити там злочинця, бо вона - член Клубу супердетективів. А ще
дівчинка стає комп’ютерним графіком, здобуває у мережі знання та
спілкується з друзями. У книзі багато гумору, кумедних несподіванок,
шалених ідей, неймовірних приколів, які точно захоплять сучасного
юного читача!

2. Сувальська, Дорота. Сюзанка хитрує [Текст] / Д. Сувальська ; пер. з
пол. І. Тучапської ; іл. макета та обкладинки Н. Кухарської. – Харків :
Школа, 2018. – 224 с. : іл.

Сюзанка з батьками переїхала з Варшави до села Бжезінь, бо
вони завжди мріяли відпочити за межами міста. Дівчинка не сумує, бо
у неї тут багато друзів. У витівках їй нема рівних: то вона диктор на
радіо, то детектив, то візажист з мейкапу. Сюзанка навіть береться
вирощувати бактерію! Цікаво, що з цього вийде… З цим дівчам не
засумуєш.

3. Шрут, Павел. Шкарпеткожери [Текст] / П. Шрут ; пер. з чес. О.
Стукала ; мал. Г. Міклінової. – Харків : Школа, 2017. – 232 с. : іл.

Головний герой книги – Хіхотунець, який, бентежачись, починав
сміятися. Він живе зі стареньким і мудрим дідусем в тісній комірчині.
Батьки Хіхотунця залишили його, відправившись в Африку з
благодійною місією - допомогти шкарпеткожерам, які там бідують.
Залишившись без батьків, він переживає багато неймовірних пригод з
кузенами-близнюками.

На сторінках книги розгортається справжня детективна історія -
банда шкарпеткожерів під керівництвом Ножаки Дедерона захопила
все місто, у звичайних людей зникають шкарпетки. Хто в цьому винен?
Шкарпеткожери! Таємничі істоти, які роз'єднують шкарпетки, поїдаючи
тільки одну з них.
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4. Шрут, Павел. Шкарпеткожери повертаються [Текст] / П. Шрут ; пер. з
чес. О. Стукала ; іл. Г. Міклінової. – Харків : Школа, 2018. – 184 с. : іл.

Шкарпеткожери - це загадкові і добрі створіння, які люблять їсти
шкарпетки. Якщо ваші шкарпетки розпаровані, то це може ваша
шкарпетка сподобалася одному з них. Виявляється вони мають своє
суспільство. У них є свої банди. Є історії кохання. Історії перемоги.
«Шкарпеткожери повертаються» - друга книга трилогії Павела Шрута. У
продовженні історії Хіхотунец виявляється в Африці, потрапляє в руки
дивного вченого, який має не кращі наміри. А ще з'явиться чарівна
шкарпеткожерочка Кава. «Шкарпеткожери повертаються» - це нові
герої і нова історія.

5. Шрут, Павел. Шкарпеткожери завжди поряд [Текст] / П. Шрут ; пер.
з чес. О. Стукала ; іл. Г. Міклінової. – Харків : Школа, 2018. – 232 с. : іл.

Це третя, заключна частина книг про шкарпеткожерів, в якій йде
мова про остаточну битву між звичайними домашніми
шкарпеткожерами та безхатніми злочинцями, які живляться лише
пограбованими шкарпетками. Сюжет цієї фентезійної історії сповнений
боротьби за сфери впливу, погонь та пригод. Тут присутній таємний
голос, який нашіптує героям свої правила гри. Хто зможе встояти перед
грошима та славою і стати справжньою підтримкою друзям? І,
звичайно ж, довжелезний носок, який тягнеться через всю книгу і який
з кожною сторінкою стає все коротшим, ніби хтось невидимий відкушує
від нього шматочок. А якщо швидко гортати сторінки, то носок навіть
«оживає». Виглядає дуже цікаво!

Приємного читання!




