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36 і 6 котів-детективів: інформаційний лист
/ Харківська обласна
бібліотека для дітей; уклад. В.В. Лопата.– Х., 2019.- 4 с. (Книжкове дефіле).
Пропонуємо до вашої уваги продовження історії про 36 і 6 котів, що так
полюбилася юним читачам. Цього разу йтиметься про справжній котячий
детектив від відомої української письменниці Галини Вдовиченко. Цікава
пригодницька історія про гламурних пухнастиків припаде до смаку не тільки
дітям молодшого та середнього шкільного віку, а також їхнім батькам.
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Нарешті !!!
Довгоочікуване продовження
неймовірної історії !!!
36 і 6 котів-детективів.
Привіт! Ми знову в ефірі, і з вами я,
Коментатор — Чорний кіт. Ми раді вітати вас у
помешканні
пані
Крепової та її племінника Стаса. У тій самій
квартирі на першому поверсі, де одного
дощового вечора знайшли собі прихисток
тридцять шість великих і шість маленьких
котів! Нині тут відбувається щось геть
несподіване...!”
Давненько ми не бачилися. Як же вони
поживають?
А ось і вони.
“Коти-хавчики схилилися над своєю
дошкою, звівши голови докупи. Хто тут іще?
Плямки Ковбасюка. Довгі вуса Шпондермена. Ля Сосис. Шкуряк. Увесь
гурт хавчиків у зборі.... А
Коментатор-Чорний кіт? Де він?
Працює язиком. Репортаж із
місця події — ось його робота.
Жоржинки де? . Відкрили на
підвіконні
манікюрнопедікюрний кабінет, котячий
салон краси. Там, де коти із
сусідньої брами, стоїть галас.
Мурчик муркає, Нявчик нявкає,
Сплюх мурнявкає. Бровчик, задерши догори морду, точить кігті об
дошку.”
“

1.

Що ж вони всі роблять? Справа в тім, що серед багатьох чеснот
наших котів у них є талант до дряпопису. А створені ними шедеври
стали гордістю господарської кав'ярні.
Навіть малюки-кошенята зуміли видряпати оригінальні арабески
й орнаменти.

Картина, що утворилася від котячих
пазурів. Від шкрябання, подряпування,
чухання. Одне слово — дря-по-пис.
Абстракція на дереві. Наївне котяче
мистецтво.

Та раптом сталося лихо: кафе Стаса згоріло, а таблички викрали
невідомі злочинці... До справи беруться 36 і 6 котів. Наші "детективи"
навіть укладають угоду про співпрацю зі своїми одвічними ворогами:
99 і 9 собак долучаються до пошуку дряпопису. Людям отак би
навчитися уміло долати суперечності й незгоди та об'єднувати
зусилля для досягнення шляхетної мети. Уявіть: близько чотирьох
десятків котів усіх мастей шастають вулицями, пильно зазираючи в
усі закутки, у вікна, в підвали. Хто ж розгадає таємницю 8-ми липових
дощечок?
На відміну від першої книжки, наразі читачі одержали вже
повноцінний детектив, у якому й таємні карти, і пошук скарбів, і
вкрадені мистецькі шедеври, і пожежі, й неймовірні зникнення та
переслідування… І це ще не всі загадки, які авторка пропонує
відгадати читачеві разом з пухнастими детективами.
2.

Знову іскрометна смішна, захоплююча розповідь
від
Галини Вдовиченко та чудові і дуже анімаційні
малюнки Наталки Гайди.

3.

Кошачі таємниці
Кішки, як правило, “риють” правою лапою, а коти – лівою.
Поверхня носа у кішки така ж унікальна, як відбитки пальців у людини.
Кішки можуть повертати свої вуха на 180 градусів, адже їх зовнішнім вухом керує аж
32 м'язи. Для порівняння – в людини таких м'язів усього 6.
Є порода котів, яка обожнює воду. Це турецький ван. Її представники люблять купатися
завдяки своєму водонепроникному хутру.
Коти дуже чутливі до вібрацій. Вони можуть відчути поштовхи землетрусу на 10-15
хвилин раніше людей.
Якщо кішка треться біля вас і її хвіст тремтить – це найбільший
вияв любові, котру вона може виразити.

