POMYSŁ NA NUDĘ – JEŻYCJADA
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Niektórzy z Was zapytają „co to takiego? Co oznacza to tajemnicze słowo?”.
Otóż jest to pomysł na lekturę. Zwiedziliśmy kawał świata więc miło będzie zaszyć się w domowym
zaciszu z dobrą książką…
Jeżycjada to seria książek Małgorzaty Musierowicz, opowiadająca o pewnej nieco szalonej rodzinie
Borejków, zamieszkałych w Poznaniu w dzielnicy JEŻYCE – stąd trochę nieformalna nazwa serii, gdyż
każdy tom ma swój tytuł… Pierwszy tom Jeżycjady pojawił się w roku 1977!
Lektura przezabawna, świetnie napisana. Opisuje losy młodych ludzi, którzy dorastają, pojawiają się
następne pokolenia i następne. W każdym tomie spotykamy już znanych bohaterów [coraz

starszych wiekiem ale niekoniecznie duchem] oraz nowe postacie. Bohaterowie są bardzo
towarzyscy, mają mnóstwo przyjaciół, których perypetie są równie ważne dla autorki jak losy
głównych bohaterów i mają na ich życie spory wpływ.
Gwarantowana dobra zabawa oraz refleksja nad wieloma ważnymi, życiowymi sprawami.
Myślę, że czytając opowieści Musierowicz na pewno nie będziemy się nudzić.
Dotychczas wydano następujące tomy Jeżycjady :
1975: „Małomówny i rodzina” - uważany za tom „0”, oraz:
1. 1977: „Szósta klepka”
2. 1979: „Kłamczucha”
3. 1981: „Kwiat kalafiora”
4. 1981: „Ida sierpniowa”
5. 1986: „Opium w rosole”
6. 1990: „Brulion Bebe B.”
7. 1992: „Noelka”
8. 1993: „Pulpecja”
9. 1993: „Dziecko piątku”
10. 1994: „Nutria i Nerwus”
11. 1996: „Córka Robrojka”
12. 1998: „Imieniny”
13. 1999: „Tygrys i Róża”
14. 2002: „Kalamburka”
15. 2004: „Język Trolli”
16. 2005: „Żaba”
17. 2006: „Czarna polewka”
18. 2008: „Sprężyna”
19. 2012: „McDusia”
20. 2014: „Wnuczka do orzechów”
21. 2015: „Feblik”
22. 2018: „Ciotka Zgryzotka”

Jestem wielką fanką Jeżycjady. W całej serii, którą przeczytałam, mam swoich faworytów –
książki, które lubię szczególnie ale nie powiem, które to ponieważ każdy musi znaleźć swoje
ulubione tomy – to Ci co przeczytają, a Ci co nie będą zainteresowani to i tak nie będą
wiedzieli „w czym rzecz”.
Pozdrawiam Wszystkich.
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