Książka tygodnia – „DETEKTYW POZYTYWKA”
W tym tygodniu polecam Wam owianą tajemnicą książkę Grzegorza
Kasdepke „Detektyw Pozytywka”. Lektura pobudza wyobraźnię, jest powieścią
detektywistyczną, a więc podczas czytania można sprawdzić swoje
predyspozycje tropicielskie.
Kto sięgnie po tę książkę, nie będzie żałował. Lektura nie wieje nudą,
tu każdy czytelnik ma do rozwikłania zagadkę. Czy dobrze ją rozwiąże, okaże
się oczywiście na końcu lektury.
Prezentuję Wam fragment tej niesamowitej opowieści:
„Detektyw Pozytywka od rana próbował zagotować wodę na herbatę — niestety, nie było to łatwe. Po pierwsze
— elektryczny czajnik detektywa Pozytywki zepsuł się pół roku temu. A po drugie — tego akurat dnia przestały
grzać
kaloryfery.
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Oj, ma, ma. Jak wiadomo, detektyw Pozytywka potrafi radzić sobie w każdej sytuacji. Gdy kilka miesięcy temu
odkrył, że woda w czajniku jest wciąż zimna, mimo iż gotuje ją już ponad dwa tygodnie, nie zdenerwował się (jak
by to zrobiło wiele osób na jego miejscu — choćby detektyw Martwiak), lecz natychmiast postawił czajnik na
gorącym kaloryferze. I w ten sposób, w ciągu zaledwie trzech godzin, detektyw Pozytywka podgrzał wodę. Może
nie na tyle, by zaparzyć mocną herbatę — ale detektyw Pozytywka nie przepada za mocną herbatą. Słaba letnia
herbata jest, jego zdaniem, równie dobra jak porządnie zaparzona i gorąca. A poza tym — ileż to detektyw
Pozytywka prądu zaoszczędził, odkąd zepsuł się jego elektryczny czajnik! Ho, ho, aż trudno to obliczyć! Niestety
(czy też stety) nadeszła wiosna, kaloryfery przestały grzać — i detektyw Pozytywka musiał wymyślić nowy sposób
podgrzewania wody.”

Zagadki wymyślone przez Grzegorza Kasdepke wcale nie są łatwe,
co więcej, sprawdzają naszą wiedzę, uzupełniają ją.
A więc poszukiwacze przygód, szperacze i wszyscy ciekawscy czas wziąć

do ręki
,
, przebrać się za
, zrobić tajemniczą minę, która zawsze
jest dobra do gry i … czas odkryć prawdę!

Wszyscy dociekliwi mogą wziąć udział
w Ogólnopolskim
Konkursie
Bibliotecznym
„Tajemnicze zniknięcie detektywa Pozytywki”

reklamowanym na stronie naszej szkoły, który trwa do 30 września 2017r.
Przeczytajcie uważnie regulamin konkursu, naprawdę warto!

Tę książkę na pewno znajdziesz w naszej bibliotece! Lektura
została zakupiona w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

