Kapka Ája se učí mrznout i vypařovat. A pak se vydá do světa.
Alena Mornštajnová vydává novou knihu pro děti, kterou se rozhodla
napsat při rezidenčním pobytu v Českém Krumlově. Její hlavní hrdinkou je
vodní kapka Ája, která žije v nebeském rybníce s kaprem Vladimírem,
kapřicí Ludmilou, skokanem Robertem, ale třeba i s paní učitelkou Vlnkou
a svými kamarádkami — a také s protivnou „nejhorší“ kamarádkou Dájou.
Právě s ní se ale jednou náhodou dostane až do řeky a prožije
dobrodružství, díky němuž navštíví i místa, o kterých se ještě ani nestihla
naučit. A děti se prostřednictvím jejího příběhu dozvědí něco jak o
přirozených vodních prostředích, tak třeba i o čistění a úpravě vody pro
lidské využití.
Alena Mornštajnová vydává už třetí knížku pro děti, v letošním roce vyšel její Teribear:
Tajemství modré krabice a před čtyřmi roky Stašidýlko Stráša.
„Při psaní knihy Hana jsem musela dělat hodně rešerší. Četla jsem knihy o druhé
světové válce, holokaustu, padesátých letech a tyfových epidemiích. V té době na mě
začala doléhat únava a smutek a zklamání z lidí. Přemýšlela jsem, kde se v lidech to zlo
bere. Budila jsem se uprostřed noci a nemohla spát. A v jednom okamžiku jsem si
uvědomila, že se od tíživých myšlenek musím odpojit. Že se musím vrátit do doby, kdy
se svět zdá dobrý a existuje naděje, že všechno dobře dopadne. Tehdy jsem napsala
knihu o strašidýlku Strášovi. Je to kniha, v níž není žádné zlo. A takové jsou i všechny mé
dosavadní dětské knihy — laskavé a doufám, že i trochu vtipné,“ říká jedna
z nejúspěšnějších českých spisovatelek současnosti, která prodala už více než půl
milionu svých knih.
Jen Listopádu, který vyšel v loňském roce, se prodalo už více než 100 tisíc výtisků, a tak
i přesto, že první náklad činil 110 tisíc výtisků, už musela být kniha dotisknuta.
Kapku Áju se Alena Mornštajnová rozhodla psát, když zrovna byla na rezidenčním
pobytu v Českém Krumlově, kde právě dopisovala svou čtvrtou knihu Tiché roky. „Každý
den jsem začínala procházkou kolem Vltavy a dělala si zastávku u splavu. Pozorovala
jsem, jak kapky vody vyskakují, proměňují se, odrážejí sluneční paprsky — jako kdyby
spolu soutěžily, která z nich doskočí nejdál a nejelegantněji. A říkala jsem si, že by bylo
hezké napsat knihu o tom, jak takové kapky vody žijí. Jak chodí do školy, soutěží mezi
sebou, putují, jak doplují do čističky nebo třeba do vodovodního potrubí. A když nastal
čas — takže skoro za tři roky —, tak jsem knihu napsala. Už tehdy jsem věděla, že bych
chtěla, aby ji ilustrovala Galina Miklínová,“ říká Alena Mornštajnová.

Galina Miklínová knihu skutečně ilustrovala a spolu s Alenou Mornštajnovou Kapku Áju
představí společně i na pražském veletrhu Svět knihy v pátek 10. června od 15 hodin
v rámci programu Rosteme s knihou.
V případě, že budete mít o novou knihu Aleny Mornštajnové zájem, rád Vám ji poskytnu
jako recenzní výtisk či recenzní PDF. Samozřejmě se Vám také pokusím zprostředkovat
kontakt na autorku, pokud budete mít zájem o rozhovor.
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