
Автор: Таіс Золотковська 

Мова: українська 

Формат: 210*220 

Обкладинка: тверда 

Кількість сторінок: 36 

ISBN: 978-617-577-158-7 

Рубрикатор: новинки, скоро у 

продажу, дитяча література, у пошуку 

себе 

Реліз: 20 лютого 2017 року 

Наклад: 2000 примірників 

Перші сторінки: 

переглянути тут 

Рекомендована роздрібна ціна: 

150 грн 

Ай-Кім! Морозиво для Лесі 
Найкраще смакують секрети 

Опис 
Бути не схожим на інших – цілком природно. Сумувати, коли 

інші радіють, час від часу переглядати фільми жахів, коли всі 

твої однолітки віддають перевагу мультиплікаційним фільмам, а 

також нехтувати морозивом, навіть якщо всі члени твоє ї родини 

так його обожнюють. Леся не любить морозиво без вагомих 

причин. Якось вона спробувала з’ясувати, чому їй не до вподоби 

улюблені ласощі дітлахів з усіх куточків планети. Яку таємницю 

розкриє  дівчинка - дізнаєтеся, прочитавши нову книжку 

української письменниці Таіс Золотковської «Ай-кім». 

Зміст 
Родинний затишок, спільні сніданки щовихідних та любов до 

морозива, яка є  майже спадковою... Проте, саме це «майже» і не 

дає  спокою маленькій Лесі. Їй не до вподоби цей холодний 

десерт, навіть звичайний вафельний ріжок із солодкою 

холодною кулькою змушує  її насупити брови та зморщити 

носик. Татусь також не радіє  солодкому життю, коли велика 

родина збирається за столом і залюбки ласує  морозивом… Що 

ж бентежить тата та який секрет розкриє  донька? 

У чому фішка 
Таіс Золотковська у своїй книжці розкриває  слабкі сторони як 

дітей, так і дорослих. Діти переконані, що батьки ніколи не 

помиляються, завжди сильні та впевнені, розв’язують 

найскладніші питання. На жаль, дорослі також можуть 

розгубитися. Пошук взаєморозуміння між членами родини та 

усвідомлення власних помилок – провідна тема ціє ї історії. Тому 

книжка буде цікавою людині будь-якого віку. 
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Про автора 
 

 

Таіс Золотковська — харківська письменниця, відома читачеві за таким 

книжками, як «Мармур», «ФарФор» та «Лінія зусилля». Ще підлітком 

взялася за перо. Роман «Лінія зусилля» написала в межах флешмобу 

NaNoWriMo — Національного місячника написання роману. 

У 2015 році Таіс Золотковська заснувала в Харкові Клуб анонімних авторів, 

який існує  й нині. На засіданнях клубу вона заохочує  молодих авторів до 

художнього слова, проводить пізнавальні лекції та уроки креативного 

письма. 

 

«Бонуси». Ця книжка не провідник у дитячу психологію, в ній не заховані 

багатоповерхові підтексти. Її основна мета – дати перший поштовх 

батькам, дітям, кому-завгодно. Направити їх доріжкою взаєморозуміння 

та прийняття себе. 

 

 

Відгуки 
 

 

Дарина Пиксаєва. Відгук з Instagram. 

 

«…Оцінка 5 / 5📈 

Підійде для діток💌 

Неймовірні ілюстрації📪 

Книга є  повчальною, що важливо також є  цікавий сюжет😝 

Тому молоді мами, чекайте у продажі та купуйте для своїх діток😍😇…» 

 

Промо 
 

 Презентації та автограф-сесії з автором. 

 Анонс виходу книжки та публікація рецензій у ЗМІ (стаття про автора і книжку на порталі «Друг 

Читача»). 

 Реклама, проведення конкурсів і розіграшів у соцмережах. 

 Контекстна реклама. 
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