Nedráždi bráchu bosou nohou. Nová dětská kniha pomůže zabavit děti,
i když nemůžou chodit do školy.
Vychází interaktivní ilustrovaná kniha pro všechny velké i malé sourozence. Napsala ji
Irena Hejdová, nakreslila Zuzana Čupová. Čtenáři ji můžou otestovat i sami na sobě, když
třeba kvůli pandemii covidu tráví nuceně doma víc času, než je pro ně obvyklé. Leckomu
už to leze na nervy. „A právě to je chvíle, kdy můžou naši knihu vyzkoušet,“ říkají autorky
knihy.
Nejzábavnější rodinná terapie na světě! Nevěříte? Otestujte to doma.
„Knížka Nedráždi bráchu bosou nohou je do lockdownu jako stvořená – kdy jindy jsou děti
nesnesitelnější než teď?“ ptá se s nadsázkou autorka knihy Irena Hejdová.
Hlavním hrdinou její knihy je Marek, který má „straš ný ho“ brá chu. Teda aspoň si to myslí, takž e
dů vod ke rvač ce a vzá jemný m naschvá lů m se vž dycky najde. Jednou se brá chové poš ťuchují na
zá chodě a nedopatř ením do ně j spadnou. Proklouznou ú zkou trubkou a ocitnou se v potrubním
labyrintu. Jak je to mož né ? Mož né je leccos. Zvlá šť když je č lově ku š est a tř i č tvrtě . Z té hle bryndy
se kluci bez vaš í pomoci nedostanou…
„Rodinná terapie a účinná psychohygiena za méně než tři stovky, to je náš příspěvek
k duševnímu zdraví národa," říká ke knize redaktorka Pavla Nejedlá, podle níž je knížka vhodná
pro vš echny brá chy a sé gry bez ohledu na vě k, a doporučuje ji zejména dětem od pěti let. Na své
si ale přijdou i mladší školáci a rozhodně i jejich rodiče, kteří tu možná najdou nebezpečně
povědomé situace z vlastních životů s dětmi.
Knihu doprovází série autorských pracovních listů od ilustrátorky Zuzany Čupové. Nejen
nynějším lockdownem znuděné děti si s jejich pomocí mohou vytvořit vlastní originální bludiště
kanalizačních trubek. Tvůrci knihy pak děti i jejich rodiče vyzývají, aby jim zaslali fotografie
dětských bludišť, která budou publikována na Facebooku Nedráždi bráchu bosou nohou i na
Instagramu @nedrazdibrachubosounohou. Listy budou ke stažení na stránkách nakladatelství
Host.
Autorkou knihy je Irena Hejdová, původně scenáristka, autorka scénáře filmu Děti noci
a televizních docusoapů Čtyři v tom a Navždy svoji. Za svůj předchozí, loni vydaný debut na poli
dětské literatury Červené klubíčko, získala Irena Hejdová spolu s ilustrátorkou Kateřinou
Bažantovou cenu nakladatelství Albatros za mimořádný počin. Pro ilustrátorku Zuzanu Čupovou
je knížka Nedráždi bráchu bosou nohou ilustrátorským debutem; aktuálně dokončuje studia
animace na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Věnuje se ilustraci, kreslí a píše komiksy.

Budu rád, když Vám budu moci zaslat recenzní výtisky či pdf knihy nebo poskytnout kontakt na
její autorky.
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