Mišíková Ľubica
spisovateľka

Tvorba

Použitá literatúra:

* 13.10.1961 Žilina

Milosť pre Gregora Mocha / Ľubica Mišíková. Bratislava : Slovenský spisovateľ , 2012. - 359
s. - ISBN 9788022016797 (viaz.)

Tvorba spisovateliek Horného Považia. - Žilina:
Krajská knižnica, 2014. 57 s.

Ľubica Mišíková vyštudovala strojnícku
fakultu na Vysokej škole dopravy a spojov v Žiline a
celý život pracuje v oblasti techniky. Napriek tomu
boli a sú neodmysliteľnou súčasťou jej sveta knihy a
literatúra. Vo svojej prvotine Milosť pre Gregora
Mocha (2012) dej romantického príbehu zasadila do
stredovekého Slovenska. Román Vyvolená (2013)
ponúka príbeh o veľkej láske zrodenej z veľkého
hnevu a odpustenia. Tretím dielom spisovateľky je
Mrazená škorica (2015). Nejde o klasický historický
román, dej sa totiž odohráva v súčasnosti a je
popretkávaný tromi historickými príbehmi. Každý
jeden z nich je z iného obdobia. Všetky tri romány
vyšli aj ako elektronické knihy.
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V čitateľskej súťaži Kniha Horného Považia,
ktorej vyhlasovateľom je Krajská knižnica v Žiline sa
umiestnila na treťom mieste v kategórii beletria
v roku 2012 s knihou Milosť pre Gregora Mocha,
v roku 2013 na prvom mieste s knihou Vyvolená
a v roku 2015 obsadil jej román Mrazená škorica
druhé miesto.
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Ľubica Mišíková

Chýr o kráse bielej Alžbety preletel mestom len
nedávno. Nikdy ju nevidel. Chcel ju vidieť
skôr, ako ju jeho pomocníci zmrzačia. Preto
zavčas ráno opustil svoj domec pod lesom a
chodníkom vyšiel k mestu. Prešiel starou
bránkou v hradbách, cez ktorú už nechodil
nikto, len on. Aj kľúč od nej mal iba on a
radní páni.
Milosť pre Gregora Mocha, 2012
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