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A máme tu nový školský rok! Dú-
fam, že všetci bez väčšej ujmy po-
stúpili do vyššieho ročníka :) Náš 
internát prechádza zmenami - aj o 
nich sa dozviete v dnešnom čísle. 
Presne tak, ako je už mojím zvy-
kom, idem vás oboznámiť s tým, 
čo sa skrýva v našom dvojmesační-
ku. Ako každý rok, aj tento sme sa 
rozhodli, že sa zapojíme do súťaže 
Červené stužky. Chceli sme tým 
vzdať poctu ľuďom, ktorí trpia kru-
tou chorobou AIDS. Pokračujeme 
našou každočíselnou rubrikou Kni-

homoľove reči, v ktorej nájdeme re-
cenzie na známe knihy Hrnčiarov 
učeň a Krvou tetovaní. A máme tu 
niečo aj pre tých, čo sa zaujímajú 
o mytológiu. Prinášame vám nie-
čo nové, a tým je zoznámenie sa s 
mýtickými tvormi. Taktiež sme sa 
pozreli na veľmi vážnu tému, ktorá 
sa týka tak mladších, ako aj teena-
gerov a niekedy zasiahne aj životy 
dospelých ľudí - šikana. A keďže 
som vás vítala v novom školskom 
roku, tak je logické, že máme jeden 
z najkrajších mesiacov roka, a tým 
je december. Mesiac Vianoc, ktoré 
milujú nielen deti, ale aj dospelí 
ľudia. Tento mesiac nám prináša 
sviatky lásky, pokoja a v neposled-
nom rade aj sviatky hojnosti. No a 
čo na záver? Asi najväčšia novinka, 
ktorá sa stala na našom intráku a 
tou je, že k nám zavítal nový pán 
riaditeľ školského internátu Mgr. 
Július Bruncko. Srdečne ho víta-
me medzi nami, ale viac o ňom sa 
dozviete v rozhovore ukrytom na 
stránkach časopisu. Tak už neča-
kajte ani chvíľu, spravte si pohodlie 
a začítajte sa.

PRÍHOVOR 
ŠÉFREDAKTORKY
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Nový školský rok sa začal a my sme 
presne tak, ako každý rok, privíta-
li našich prvákov vo veľkom štýle. 
IMATRIKULÁCIA! A je to tu zas. 
Kopec srandy a, samozrejme, zá-
bava nesmie chýbať. Aj tento rok 
imatrikuláciu pripravovali naši 
tretiaci (skôr tretiačky, keďže tre-
tiakov chlapcov nemáme :D). Me-
dzi týchto tretiakov patrím aj ja a 
taktiež som sa podieľala na prípra-
ve a organizácii. Tohtoročná téma 
zaskočila asi všetkých. FARMA. 
Rozhodli sme sa pre niečo nety-
pické a originálne. Naše moderá-
torky, farmárky, podávali dokonalý 
výkon. Do rolí farmárok sa naozaj 
vžili. Čo sa týka úloh, tak tie boli 
rôzne. Samozrejme, že boli far-
márske, len kydanie hnoja chýbalo 
:D. Naši prváci museli podstúpiť 
zložité skúšky, aby boli prijatí za 
právoplatných členov internátnej 
rodiny. Nechýbali úlohy typu pre-
hrabovania sa v pomyjach, fúriko-
vanie, prenášanie vajíčka na lyžičke 
z jednej strany na druhú alebo pre-
ťahovanie sa lanom. Za každé od-
mietnutie, alebo nesplnenie úlohy, 
čakal každého prváka trest v po-
dobe zjedenia farmárskej maškrty. 

Keď sa všetci prváci mierne postrá-
pňovali a zabavili, zatancovali sme 
si spoločný kačací tanec. Po tomto 
všetkom sa mohlo začať to, na čo 
sme sa všetci už od začiatku tešili. 
ZÁBAVA! Tancovali sme, kým nám 
nohy stačili. Ešte raz ďakujeme 
všetkým prvákom, ktorí boli úžasní 
a užili si to spolu s nami.

Katarínska zábava
Všetkým je asi obecne známe, že 
Katarína na ľade a Vianoce na bla-
te. Ale okrem tejto známej pranos-
tiky je tu ešte niečo, čo sa spája s 
týmto menom. KATARÍNSKE ZÁ-
BAVY! Áno, všetci sa na ne tešíme 
a keď konečne prídu, tak pretancu-
jeme celú noc. Až sa nám zdá, ako 
keby to trvalo len niekoľko minút. 
Presne tak to bolo aj s našou zába-
vou. Pesničky nám hrali z rôznych 
hudobných oblastí. Od ľudových 
piesní cez moderné až po rokové. 
Zábava a skvelá nálada panovala 
celý čas. Všetci sme sa zabavili, za-
spievali a vykričali sme sa tak, ako 
nám len hrdlá stačili. Myslím si, že 
aj táto zábava bola jedna z tých, na 
ktoré budeme ešte dlho spomínať.

NOVINKY NA 
INTERNÁTE
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Zdobenie vianočného stromčeka 
Advent sme začali spoločným zdo-
bením vianočných stromčekov. 
Každý, kto si chcel vychutnať pred-
vianočnú atmosféru zdobenia s 
podmazom vianočných piesní, 
priložil ruku k dielu. Jeden strom-
ček nám skrášlil vestibul a druhý 
jedáleň. Pohľad na stromček sme si 

ČO SA STALO?

ADVENTNÉ OBDOBIE V 
INTERNÁTNOM DUCHU

tak vychutnávali celý advent nielen 
my, ale každý, kto sa chodil do našej 
školskej jedálne stravovať. 

Medovníky 
Neostali sme len pri zdobeníspo-
ločných priestorov internátu. Ši-
kovní žiaci Spojenej školy nám 
napiekli peknú kopu medovníkov, 
ktoré sme si kreatívne ozdobili. 

Teplý čajík, vianočné melódie, ve-
selá nálada, cukrová poleva – ideál-
na kombinácia prostriedkov k stvo-
reniu originálnych kúskov. Okrem 
toho, že skvelo chutili, niektoré 
výtvory nás aj dosť pobavili. Žia-
ci „ŠUP-ky“ sa skrátka nezapreli. 
Naše diela sme si potom vychutnali 
na vianočnej večeri. 

Burza oblečenia
V advente sa na našom internáte 
konala aj predvianočná burza ob-
lečenia. Žiačky si doma prevetra-
li svoje šatníky a kúsky, ktoré už 
nechceli, alebo nepotrebovali, pri-
niesli, aby ich posunuli ďalej. Trič-
ká, mikiny, nohavice, košele, ale 
aj rôzne iné veci a doplnky, ktoré 
už nejaký ten čas zaberali miesto 
v našich skriniach, sme ponúkli 
za symbolickú cenu ostatným. Z 
jedálne sa tak jedno popoludnie 
stal internátny  second hand, ktorý 
zvedavo navštívili nielen žiaci, ale 
aj pani kuchárky. Neostali sme len 

pri predávaní a nakupovaní. Kúsky, 
ktoré ostali, sme podarovali det-
skému domovu a Katolíckej charite 
v Ružomberku. Niektoré dievčatá 
boli osobne podarovať oblečenie 
deťom v detskom domove. Detský 
domov tvorí 5 skupín detí, ktoré 
žijú v „domčekoch“ ako rodina. Je-
den z týchto domčekov sme spolu s 
pani vychovávateľkou navštívili. V 
domove nás láskavo privítala milá 
pani vychovávateľka a 9 detí rôz-
neho veku, od štyroch do šestnásť 

rokov. Pani vychovávateľka nám ich 
predstavila a porozprávala nám, ako 
tu žijú. Ochotne nám poukazovali 
priestory domčeka a smelšie deti 
sa pochválili vianočnou výzdobou 
a svojimi ručnými prácami. Hlav-
ne dievčatá mali z nových kúskov 
oblečenia veľkú radosť. Našou náv-
števou sme prišli deti obohatiť, ale 
myslím, že hovorím za všetky, keď 
poviem, že sme odišli obohatené 
rovnako aj my. 
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Lucie
Sviatok, ktorý sa oslavuje 13. de-
cembra, je známy aj ako sviatok 
všetkých bosoriek. Neviem, či vô-
bec viete, kto vlastne bola Lucia. 
Teraz aspoň v skratke. Lucia bola 
kresťanka, ktorá bola donútená vy-
dať sa za pohana, ktorému sa páčili 
jej oči. Ona sa rozhodla, že si ich 
vylúpne a pošle mu ich. Od toho 
dňa sa Lucia považovala za bosorku 
a keďže sa vraví, že 13. december je 
deň mágie, tak sa stalo tradíciou, že 
sa vymetajú kúty v každom dome. 
Presne tak sa táto tradícia každý 
rok uskutočnieva aj na našom in-
tráku. Dievčatá sa oblečú do bie-
lych plachiet tak, aby si zakryli aj 
tvár, dostanú do rúk pierko a idú po celom intráku vymetať kúty. Všetky 

zlé sily a mágie sme vďaka týmto 
dievčatám – bosorkám povymetali 
a hneď sa nám lepšie spalo. Okrem 
tejto tradície sa ku dňu Lucie tiah-
ne aj tradícia, ktorá je veľmi veľa ľu-
ďom známa. Dievčatá, ktoré sú vo 
veku na vydaj, si napíšu papieriky 
s menami chlapcov, ktorých pozna-
jú. Každý deň si jeden lístok vyberú 
a zahodia, spália alebo roztrhajú na 
drobné kúsky. Toto opakujú až do 
Štedrého dňa, kým im neostane po-
sledný papierik s menom ich vyvo-
leného. Túto tradíciu síce na našom 
internáte nerobievame, ale bolo by 
zaujímavé zistiť, pod koľkými van-
kúšmi sa papieriky s chlapčenský-

ČO SA STALO?

mi menami tento rok nachádzali.

Mikuláš
6. december – deň, ktorý je známy 
každému dieťaťu. Ale nielen de-
ťom ale aj dospelým a mladistvým. 
Všetci (malé deti aj stredoškoláci) 
sa na ten deň rovnako tešíme, veď 
je deň sv. MIKULÁŠA, kedy všetci 
v školách píšu to známe “Na sväté-
ho Mikuláša neučí sa, neskúša sa, 
každá päťka odpúšťa sa”. Umývame 
si svoje čižmičky a pripravujeme 
sa na večer, kedy konečne budeme 
počuť zvuk zvončeka, ktorý na-
značuje príchod balíčkov plných 
sladkostí alebo balík uhlia pre tých 
zlých. Presne tak bolo aj na našom 

intráku. Veľký Mikuláš v červenom 
odeve, ktorého sprevádzali nádher-
né anjeliky a, samozrejme, nesmel 
chýbať aj zlý čert s uhlíkom v ruke, 
ktorý pokreslil nejedného nášho 
obyvateľa. Okrem Mikulášových 
pomocníkov ich sprevádzala dob-
rá nálada a široké úsmevy. Chodi-
li z izby do izby a ako odmenu za 
dobré správanie sme dostali jablko, 
mandarínku (asi aby sme neprib-
rali ) ale aj nejakú tú sladkosť pod 
zub. Za tieto dobroty sa mu každá 
izba poďakovala zaspievaním alebo 
prednesením malej básničky. Už sa 
všetci zase tešíme o rok, keď k nám 
znova zavíta. 
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Vianočná večera
A je to tu! Máme najkrajšie obdo-
bie roka a v ňom jeden z najobľúbe-
nejších dní skoro každého človeka. 
VIANOCE! 
A s tým prichádza naša každoročná 
intrácka tradícia – spoločná via-
nočná večera. Presne tak ako každý 
rok, aj tento nám úvod spríjemnil 
hudobný program a taktiež sme si 
spoločne zaspievali jednu z najzná-
mejších kolied Tichú noc. Hneď po 
dospievaní prišiel na rad príhovor 
pána riaditeľa a taktiež vianočný 
príhovor od žiačky školského inter-
nátu. Keď skončili ceremónie, pus-
tili sme sa do hodovania vianočnej 
večere. Po oblátkach a kapustnici 

sa podával zemiakový šalát bez 
majonézy  s vyprážaným rezňom. 
Všetci sme si pochutili, a tak ako 
pri správnej vianočnej večeri, ne-
mohol chýbať ani ten zákusok. Keď 
sme všetci dojedli, chvíľu sme sa 
rozprávali, poupratovali si po sebe 
a vrátili sme sa do svojich izieb. 
Tento čas strávený spoločne s ľuď-
mi, s ktorými zdieľame spoločné 
chvíle, si veľmi vážim. Prekrásna 
vianočná atmosféra a naša intrácka 
rodina. Sú to naozaj vzácne spoloč-
ne strávené chvíle. 
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Dobrý deň pán riaditeľ, v prvom 
rade Vás chcem privítať na na-
šom internáte. Dnes mám na Vás 
pár otázok. Ak súhlasíte môžeme 
začať. 
Pán riaditeľ, ako by ste v skratke 
charakterizovali náš internát?
Z doterajších skúseností, čo viem 
z iných internátov, môžem náš in-
ternát zaradiť medzi tie lepšie, čo sa 
týka vybavenosťou, čo sa týka kul-
túrou ubytovania, ale aj čo sa týka 
čistoty a celkového prostredia. Tre-
ba dotiahnuť určité veci ako zlep-
šenie pripojenia na internet, zlep-
šenie kultúry rozvodov, kúrenia ale 
to je beh na dlhé trate, to bude dlho 
trvať. 
Na čo ste pyšný a hrdý v tomto 
školskom zariadení?
Na pomerne slušné správanie sa 
žiakov. (smiech) Dúfam, že to vy-
drží.
Čo pre Vás znamená post riadi-
teľa školského internátu?
Veľa roboty. Veľmi náročnej roboty. 
Spolupráca s ostatnými kolegami, 
spolupráca s vami, nájsť kompro-
mis a skrátka všetko to, aby ste sa 
cítili ako doma.
Čo Vás najviac baví a napĺňa v 
roli riaditeľa?
(smiech) Baví a napĺňa – to asi ťaž-

ko. Je to nesmierne veľká zodpo-
vednosť, čiže bavenie to asi nie je. 
Poteší to, keď máme dobré spoloč-
né výsledky.
Keď ste boli malý, mali ste v ro-
dine alebo okolí nejaký učiteľ-
ský vzor? Keďže o Vás vieme, že 
okrem postu riaditeľa internátu 
ste aj riaditeľ a učiteľ na Spoje-
nej škole v Ružomberku.
Iba vo vzdialenej rodine mám uči-
teľov ako takých, ale mne život v 
podstate priniesol to, čo priniesol. 
A vývojom jednotlivých etáp som 
vo funkcii takej, v akej som.
Nie je pre Vás náročné na čas 
byť riaditeľom dvoch školských 
zariadení?
Je to náročné, pretože v robote som 
už o pol šiestej (na Spojenej škole) a 
na internáte som kvôli vám zhruba 
od pol tretej a väčšinou tam bývam 
do štvrtej, do piatej a kontrolujeme 
veci, čo treba.
V závere mám na Vás ešte jednu 
otázku. Ako sa Vám páči a ako 
veľmi máte radi svoju robotu?
Svoju robotu mám naozaj veľmi 
rád, ináč by som tu nebol. (smiech)
Veľmi pekne Vám ďakujem za 
Váš čas a príjemný rozhovor. 
Dovidenia.

ROZHOVOR S PÁNOM
 RIADITEĽOM
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AIDS je celosvetový problém, 
ktorý sa dotýka každého jedné-
ho z nás. Kampaň Červené stužky 
poukazuje na problematiku tohto 
ochorenia. Tento rok sa uskutoč-
nil 12. ročník kampane v boji proti 
AIDS. Prebiehal od 2. septembra až 
do svetového dňa v boji proti AIDS 
1. decembra. Náš internát sa do ak-
tivít zapája každý rok. Tento rok sa 
kampaň začala výtvarnou súťažou. 
Študenti žijúci na našom internáte 
mali za úlohu namaľovať/nakresliť 
pohľadnicu s tematikou zaoberajú-
cou sa týmto ochorením. Do tejto 
výtvarnej súťaže sa zapojilo 30 žia-
kov z  čoho 3 najlepšie práce po-
stúpili do súťaže. Ďalej sa pozerali 
3 dokumentárne filmy s  názvami 
Anjeli, Príbehy anjelov a Do tváre. 

Pozeranie týchto filmov absolvo-
vali naši najnovší členovia inter-
nátu, prváci. Žiaci celého internátu 
sa zapojili do fotenia živej stužky. 
Zúčastnilo sa zhruba 170 ľudí, kto-
rí prišli oblečení v  červenej farbe 
a na dvore nášho internátu vytvo-
rili živú stužku. Vďaka tejto aktivite 
sme aj vyhrali peňažnú poukážku, 
ktorá poputuje na športové vyba-
venie. V rámci  kampane sa zorga-
nizoval aj turnaj v  stolnom tenise, 
v  ktorom sa vyhrávali vecné ceny. 
Aby sme vyjadrili podporu v  boji 
proti tomuto zákernému ochore-
niu, vytvorili sme si aj vlastné čer-
vené stužky, ktoré sme nosili od 21. 
novembra do 1. decembra.

ČERVENĚ STUŽKY

Lea Iskrová

Adriána Hubová

NAŠI ŽIACI HOVORIA
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Šikanovanie je to, keď jedno alebo 
viac detí úmyselne a opakovane 
ubližuje druhým. Znamená to, že 
niekto tebe, alebo niekomu, kto sa 
nemôže brániť robí niečo, čo si ne-
želá, čo mu ubližuje.
Svoju veľkú rolu hrá hlavne v škole. 
Veľa detí zažíva šikanu  v školských 
laviciach. Niektorí rodičia a učitelia 
si ani len nevšimnú, že dieťa je na 
tom psychicky zle. Dieťa má strach 
z viacerých vecí. Príčiny šikany u 
dieťaťa sú napríklad – vzhľad, po-
smech z výsledkov v  škole, časté 
narážky, výsmech pred triedou, 
zosmiešňovanie, fyzické následky, 
ohováranie, v skratke šikanovanie.
Šikanovanie, inak povedané šikana, 
je „spôsob správania, ktorý umož-
ňuje (väčšinou v bezprostrednej 
komununikácii) fyzickým a psy-
chickým týraním druhých ziskať 
nad nimi pocit prevahy, moci, ur-
čitej výhody“. Pre šikanovanie je 

typická sila medzi páchateľom a 
obeťou. Ide o bezmocnosť obete. 
Šikanované sú často osoby slabšie, 
citlivejšie, či akokoľvek odlišné, 
napr. farbou pleti, účesom, handi-
capom, atď. 
Za šikanovanie sa najčastejšie po-
važuje násilie, ponižovanie, urážky, 
posmievanie, ale napríklad aj ig-
norovanie. Pravidelné šikanovanie 
zanecháva na danej osobe či už fy-
zické, ale hlavne psychické násled-
ky. Daná osoba nedá vôbec vedieť, 
že zažíva dáky problém a má strach 
sa s tým niekomu zdôveriť. Tu si 
môžeš prečítať, aké typy šikany 
existujú:
bullying označuje šikanovanie žia-
kov medzi sebou, a to najčastejšie 
bitkou, nadávkami, posmechom, 
ohováraním, vydieraním, vyčlene-
ním z kolektívu, 
sexuálne obťažovanie je úmysel-
né konanie, ktoré uráža zamest-

ŠIKANOVANIE

Terézia Strapcová

NAŠI ŽIACI HOVORIA

foto: www.zborovna.sk

nancov na pracovisku,
cyberbullying najčastejšia forma 
šikany = kyberšikanovanie, ktoré 
prebieha na sociálnych sieťach, ako 
napríklad Facebook, osoba je vy-
dieraná.
K šikanovaniu dochádza na každej 
škole. Jeden z výskumov v Českej 
republike ukázal, že na druhom 
stupni základných škôl je šikano-
vaných 41% žiakov. Šikanovanie 
sa vyskytuje aj na stredných a vy-
sokých školách. Akýkoľvek typ 
šikany zanechá na človeku veľké 
následky, aj keď to nemusíme na 
ňom vidieť. Ak vieš o nejakej oso-
be, ktorá je šikanovaná, neváhaj a 

postav sa za ňu. Dieťa má strach sa 
niekomu zveriť s  tým, že mu urči-
tá osoba ubližuje. Tají to dovtedy, 
kým si to niekto nevšimne, pre-
tože má strach. Nikomu, ani tebe, 
nesmie nikto ubližovať, trápiť ťa a 
zraňovať! Mal by si vedieť, že po-
dobné problémy má mnoho detí. 
Tento problém sa dá riešiť. Stačí sa 
len niekomu zdôveriť.
Ak  nezostaneš so svojím problé-
mom sám, ak naberieš odvahu a 
povieš to niekomu dospelému, ur-
čite ti pomôže problém riešiť a tvoj 
život sa opäť vráti do normálnych 
koľají.

foto: www.špuntík.sk
inšpirácia k článku: www.wikipedia.sk



MUSÍŠ VEDIEŤ

Tvor z  gréckej mytológie, dcéra 
stohlavého obra Tyfóna a  poloha-
dej ženy Echidny. Chiméra bola 
tvor s podobou niekoľkých zvierat 
v  jednom. Predná časť leva, pro-
striedok kozy a  zadná časť drak. 
Každá časť mala aj svoju hlavu a 
všetky dokázali chrliť oheň. Mala 
niekoľko súrodencov: Kerbera, 
Orthosa, Sfingu a Hydru. Bola zna-
kom predchodcov Rimanov. Ho-
vorí sa, že ak ucítila človeka, vyšla 

zo svojej nory, aby naňho šľahala 
plamene zo svojich troch hláv. Za-
biť ju mal Bellerofontes jazdiaci na 
lietajúcom koni Pegasovi niekoľký-
mi strelami šípov. Prvý šíp ju len 
zranil a  ona naňho chrlila oheň, 
šibala chvostom a vysoko vyskako-
vala, kým okolo nej lietal v bezpeč-
nej vzdialenosti. Bellerofontes dal 
na svoju kopiju olovo, ktoré sa v jej 
papuli roztavilo a  spálilo jej vnú-
tornosti.

MÝTICKÉ TVORY 
CHIMÉRA

Hippocampus (alebo aj Hippo-
camp) je morský tvor, mytologické 
stvorenie gréckeho pôvodu, známe 
ako napol kôň a napol ryba. Vrch-
ná časť patrí koňovi a spodná rybe. 
Tieto morské kone mohli byť náj-
dené na minciach, ktorými sa pla-

tilo v období štvrtého storočia.
Boli nájdené aj v Etruskej mytológii 
– v reliéfoch a nástenných maľbách 
v hrobkách. Sú zobrazené aj na fon-
táne di Trevi v Ríme.

MÝTICKÉ TVORY
HIPPOCAMPUS
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KNIHOMOĽOVE REČI
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Keď som ju po prvýkrát zbadala v 
kníhkupectve s literatúrou pre mlá-
dež, povedala som si: „Okej, ďalšia 
kniha, ktorá má lepšiu obálku než 
väčšina tých, ktoré vlastním ja.“ Čo 
vám poviem, bola to láska na prvý 
pohľad. Viem, viem, nesúď knihu 
podľa obalu, vážne sa tým snažím 
riadiť, ale pri nej to proste nešlo. Aj 
vy ste to určite aspoň raz urobili. 
Síce som od nej nič moc neočaká-
vala, dosť ma však prekvapila. Svoj-
ho hlavného hrdinu si autor kni-
hy John Flanagan zvolil brilantne. 
Jeho jedinečná osobnosť a  ochota 
bojovať, aj keď sa zdá všetko stra-
tené, si ma získali. Okamžite poro-
zumiete jeho pocitom a obľúbite si 
ho už po prvých stránkach knihy. 
Akože, haló, sirota so snom, ktorý 
sa mu pravdepodobne nesplní? No 
neobľúb si ju! Áno, viem a aj keď sa 
nám autor posnažil zahrať na naše 
city, vôbec to v  knihe nepôsobilo 
nútene, práve naopak, pomohlo mi 
to lepšie pochopiť postavu a stotož-
niť sa s  ňou. V  skratke táto kniha 
doslova vycucia váš voľný čas. Pý-
tate sa o čom vlastne je? Je o mla-
dom chlapcovi Willovi, ktorý  bol 
ešte ako malé dieťa prinesený do 
sirotinca na hrade Redmont. Tento 
sirotinec bol pre deti, ktoré strati-

li rodičov v boji v službách baróna 
Aralda. Ako náhle dosiahnu 15 ro-
kov, ako chránenci baróna si mu-
sia vybrať svoje budúce povolanie. 
Každý v  tom má jasno, rovnako 
ako každý vie, že Will sa chce do-
stať do bojovej školy. Po tom, ako 
ho odmietnu pre jeho nízky vzrast, 
nastúpi ako učenec k  tajomnému 
hraničiarovi Haltovi. Postupom 
času pochopí, že hraničiarovou 
úlohou nie je len strážiť hranice. 
A  presne takto sa začne jeho ne-
bezpečná cesta do pustatín, musia 
predsa ochrániť kráľa. No čo ak to, 
proti čomu čelia, je nebezpečnejšie, 
ako predpokladali? Túto knihu vre-
lo odporúčam, určite sa pri nej ne-
budete nudiť a zažijete aj humorné 
chvíle :)

HRNČIAROV UČEŇ
Táto kniha, ktorú napísal D.M. 
Cornish, bola vlastne tak trochu 
ako výstrel do tmy. Ja som nemala 
čo čítať a  kamarátka ju predávala 
za lacno. Každý správny knihomoľ 
predsa vie, že knihy, ktoré môžete 
dostať takpovediac za „babku“, sa 
neodmietajú. A tak som opäť utra-
tila peniaze na knihu  a  stavila na 
svoje šťastie. Ako ste si už všimli, 
nesklamalo ma a užila som si jej čí-
tanie napriek tomu, že  táto kniha je 
určená skôr pre mladších čitateľov. 
Len teraz som ju dočítala a  už sa 
neviem dočkať toho, kedy sa mi do 
rúk dostane ďalšia časť. Jej príbeh 
je veľmi pútavý a zaujímavý a  ja 
nepochybujem o  tom, že sa vám 
zapáči rovnako ako mne. Príbeh je 

Ľubka Kručayova

KRVOU TETOVANÍ
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opäť o chlapcovi zo sirotinca, kto-
rý sa odlišuje od ostatných chlap-
cov v  jeho veku nielen vzrastom, 
ale aj citlivou dušou a dievčenským 
menom Rossamund. Každý rok si 
agenti z  rôznych organizácií cho-
dia vyberať staršie deti zo sirotinca 
madam Opery. Tento rok sa Ros-
samund konečne zúčastnil výberu, 
ale z nejakého dôvodu si ho nikto 
nechce vybrať a  všetci ho obchá-
dzajú, až kým nedostane ponuku 
stať sa lampárom. Jeho túžba ísť za 
múry sirotinca zvíťazí nad počia-
točným sklamaním a  Rossamund 
sa rozhodne ponuku priať. Veľmi 
nudne vyzerajúca cesta do jeho no-
vého domova sa razom premení na 
cestu výpravnú, plnú nebezpečen-
stiev, príšer a ľudí, ktorí sú možno 
ešte horší ako obludy a neraz ho 
ich milý zjav oklame. Jediné, čo mu 
môže poskytnúť pomoc a  dobré 
rady, je jeho almanach a príbehy, 
ktoré mu hovoril jeho vychovávateľ 
v sirotinci. Ani tam však nemôže 
nájsť odpovede na všetky otázky 
a hlavne na jednu. Komu má veriť?
Síce je táto kniha určená pre mlad-
ších čitateľov, ale jej príbeh sa mi 
natoľko zapáčil, že som sa vám ju 
rozhodla odporučiť.

foto: www.martinus.sk
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