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O KNIZE
Liška a vlk jsou kamarádi, kteří spolu rádi tráví spoustu času. Prožívají mnohá dobrodružství, běhají
po loukách a horách, rádi si povídají a v noci sledují hvězdy. Jednoho dne opět věnují čas dovádění a
všechno završí právě pozorováním hvězdné oblohy. Tehdy se Vlk Lišce svěří, že další den se i on
stane jednou z hvězd. Jeho čas na Zemi je naplněn. Liška je zmatená a zprvu nerozumí tomu, co se
má stát. Místo toho je zaskočená, když dobrý kamarád nedorazí a pokusí se ho najít. Během hledání
a volání Vlka jí postupně dochází, že se už společně nikdy neuvidí. Lišku zaplaví hluboký smutek,
v průběhu kterého si přemítá krásné vzpomínky na přátelství a pochopí, že přítomnost Vlka už nikdy
nic nenahradí, ovšem právě vzpomínky zůstanou v jejím srdci navěky.
VYUŽÍTÍ KNIHY
Kniha je velice citlivě napsaná a nádherně ilustrovaná. Bolest, ztráta, ale i láska a vzpomínky nejsou
popsány jen slovy, ale vystupují z knihy i po vizuální stránce, takže je vše pochopitelné i pro malé
děti. Je vcelku jasné, komu lze knihu doporučit a v jakých situacích si ji dospělí čtenáři mohou žádat.
Myslím ale, že by mohla být součástí i vzdělávacích programů pro děti, ve kterých je žádoucí přesah
– kamarádství, vzpomínky a ztráta.
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