VIZITKA
Geri. D. GERHÁTOVÁ
autorka románov:

Biely reťazec (2011, Dali BB)
Osud (2012, Dali BB)
Vodník (2012, Dali BB)
Sme tu! (2013, Dali BB)
Madam (2014, Dali BB)
... a biografie:
Keep Smiling (2012, Dali BB)
Životopis:
Geri D. Gerhátová sa narodila 16. júna 1995 v Nových Zámkoch,
kde žije i v súčasnosti. Vyštudovala na Pedagogickej a sociálnej
akadémii v Leviciach, odbor animátor voľného času. Naďalej
pokračuje v štúdiu, konkrétne na Vysokej škole Konštantína
Filozofa v Nitre, odbor kulturológia. Geri. D. Gerhátová píše
zväčša detektívky zo slovenského prostredia. Výnimkami sú
tínedžerský román venovaný myšlienke sexuálnej odlišnosti
(Sme tu!) a biografia ruštinárky z PASA Levice (Keep Smiling).
„Chcela by som poďakovať všetkým tým, čo čítajú riadky
mojich kníh, čím spôsobili, že z malej detskej hry sa stala
realita."
Kniha Biely reťazec je prvotinou mladej autorky.Súčasťou knihy
sú dva spolu nesúvisiace príbehy: Biely reťazec a Fox iver. Z
toho prvý príbeh je skôr na zamyslenie a druhý na odľahčenie so
štipkou humoru.

Sú ulice mesta bezpečné v každú nočnú hodinu? A čo ak sa v
parku, kadiaľ prejdeme za deň najmenej desaťkrát, skrýva vrah?
Nikto nevie, odkiaľ prišiel ani kde sa skrýva.
Známa Rita Tvrdošovská po pätnástich rokoch sa znova ujme
prípadu. Nájde sadistu, ktorý zmrzačuje ženské telá a necháva ich
pohodené pri opustenej vodárni?
Traja hrdinovia! Tri veľké tajomstvá, ktoré spájajú viacero
životov. Láska je vec, pre ktorú sa dokáže človek obetovať, ale
dokáže pre ňu aj zomrieť? Osud spojí, čo kedysi rozdelil, a
všetko napätie vyvrcholí v knihe Osud.

Zamilovali ste sa? Určite niekedy áno. A
koľkokrát vám povedali, že vaša láska nikdy
nevyjde? Milujete buď príliš starého, mladého
alebo vzdialeného človeka. Nebodaj sa
zamilujete do rovnakého pohlavia! Pre hrdinku
knihy je to bežná rutina.
Madam je kniha o dvoch ženách. Jednej, čo túžila nájsť toho
pravého, a druhej, ktorá milovala tak, že túžila zabiť.Kam
miznú romantickí frajeri?Na tieto a ešte ďalšie otázky dáva
odpoveď kniha Madam, ktorá je detektívnym príbehom o
záhadných vraždách a trpkom živote jednej madam.

Biografia Keep Smiling. Hlavná postava tohto diela je úplne
reálna a všetko, o čom sa dočítate, sa naozaj stalo. Spoznáte
život hlavnej hrdinky tak, ako ho ešte nepoznáte. Okúsite
svetovú vojnu. Padnete na zadok. Vyvediete hlúposti.
Nešťastne sa vydáte. Prekonáte rakovinu a veľa vecí, čo bežný
človek "vraj" neprežije.
Zdroj: http://slovenski-spisovatelia.blog.cz/1407/geri-d-gerhatova

