Andrea Gregušová
autorka literatúry pre deti a mládež

Andrea začala písať "do šuflíka" na vysokej
škole. V roku 2007 skúsila svoje rozprávky
ponúknuť aj ostatným a vyšlo to. Rozprávky
píše na papier preto, aby ju príbehy a
vymýšľance netlačili v hlave.

Z literárnej tvorby








▪ narodila sa 17. septembra 1973 v Trnave.
▪ vyštudovala Pedagogickú fakultu
Univerzity Komenského v Bratislave,
odbor slovenský jazyk a hudobná výchova.
▪ pracovala ako učiteľka v škole pre nadané
deti. Po skončení materskej dovolenky
pôsobila ako lektorka slovenčiny pre
cudzincov.
▪ so svojím manželom Ivanom žije v osade
uprostred hôr neďaleko Horných Orešian.

2009 - Červík Ervín
2011 - Operácia orech a iné dedkoviny
2014 - Ako si Kubo obzeral svet
2014 - Marína a povaľači
2016 - Nina – Tanec v zajatí dymu
2016 - Svetozár
2017 - Ako vidia maliari svet

Červík Ervín je sympatický veselý chlapík,
ktorý má zo všetkého najradšej klobúky a
pokojný život vo svojom jabĺčku. Keď ho však
búrka jedného dňa pripraví o dom na jablonke
Ilonke, prežíva vzrušujúcu cestu plnú
dobrodružstiev, nebezpečenstva, ale i nových
priateľov z ríše hmyzu. Tých, ktorí sa vydajú na
cestu spolu s ním, čaká pútavý humorný príbeh
s krásnymi ilustráciami a prekvapenie v podobe
spoločenskej hry pre celú rodinu.

Ako maliari vidia svet ukazuje deťom
prostredníctvom kamarátov GALÉ a RIA
galériu slávnych slovenských maliarov.
Naučia ich, ktoré výtvarné techniky maliari
používali, a uvidia, aké zázraky s nimi
dosiahli. Na vlastnej koži si čitatelia môžu
vyskúšať, akým spôsobom slávni maliari
svoje diela vytvorili.
Svetozár, priateľ holubov je poslanec
mestskej rady, podobá sa na holuba a ieši
problémy s holubmi. Príbeh vtipným
spôsobom predstavuje mestské holuby v
inom svetle, než na aký sú deti bežne
zvyknuté.

Operácia orech a iné dedkoviny približuje
svet bratov Ivana, Ondreja a Tomáša. Bývajú
s rodičmi v mestečku, v ktorom „skapal
pes“. Cez prázdniny, každé leto, sa sťahujú
do Hrušian k babinke a trom dedkom.

Marína a povaľači : Na povale sivého domu
číslo 14 v Tichej ulici nenájdete povaľačov.
Staré haraburdy sa tam povaľujú - to áno. Ale
okrem nich už nikto. Pavúk Florián si už ani
nespomína, kedy sa naposledy vyváľal v
prachu a v pavučinách. Kým býval len s
komárom Konrádom, občas si spolu poleňošili
v hojdacej sieti. Ale potom sa k nim
prisťahoval netopier Piér. A čoskoro po ňom sa
na povalu zatúlalo dievčatko. Divoké
dievčatko. Skrotiť ju a starať sa o ňu nebude
vôbec jednoduché.

„Písmenká, slová a vety – to je môj
svet.“
„Rada sa túlam v krajine príbehov
a fantázie. Okrem literatúry ma zaujíma
hudba-s mojimi tromi synmi muzicírujeme
vo vlastnej hudobnej kapele.“

Ako si Kubo obzeral svet je poviedka a
divadelné predstavenie o Kubovi, ktorý
precestoval svet.

.
Nina – Tanec v zajatí dymu: Román o túžbe, o
láske, o dospievaní. Pôvabná a tvrdohlavá Nina
nadovšetko miluje tanec, slobodu a túži po
láske. Až tak veľmi, že prekročí hranice medzi
dobrom a zlom, svetlom a tmou, láskou a
nenávisťou. Dym, ktorý ju učí tancovať, sfarbí
jej kráľovstvo do siva. Jeho lekcie nie sú
zadarmo, každým tancom sa ocitá viac na
strane temna.
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Andrea Gregušová
Čarovný svet rozprávok a fantázie je
otvorený každý deň a celý deň, dokonca aj v
noci. Pre každého a celkom zadarmo ponúka
krásne zážitky, zábavu, poučenie i lieky na
smútok a boľačky. Malá vŕzgajúca bránka do
tohto sveta - kniha - čaká len na to, aby sme
ju otvorili a vstúpili...

