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Tanya Stewnerová snila již od deseti let 
o tom, že se stane spisovatelkou. Sen se stal 
skutečností: autorka Aley – dívky moře a Lili 
Větroplašky má mnoho fanoušků, čtenáři 
toužebně očekávají každou její novou knihu.

Simone Hennigová studovala ve Frankfurtu 
anglistiku, skandinavistiku a literaturu  
pro děti a mládež. Poté, co pracovala pro 
nakladatelství S. Fischer a Friedrich Oetinger, 
je nyní lektorkou, autorkou a vydavatelkou 
knih pro děti a mládež. Se svojí rodinou žije 
v Hamburku.

Claudia Carls studovala v Hamburku ilustraci 
pro děti a mládež. Pracuje jako ilustrátorka, 
tvoří obrázkové knihy a knihy pro děti 
a mládež.
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Svět Aley Aquarius

Alfa cru žijí sami, úplně bez dospělých  
na plachetnici. Peníze si vydělávají pouliční 
muzikou: Alea hraje na skleničky na víno, 
Lennox je kytarista, Ben basista, Sammy 
bubnuje a Tess hraje na akordeon a navíc 
zpívá jako rocková hvězda.
Všichni jsou komičtí podivíni – a dokonce 
moc rádi!

Crucis je stará plachetnice, na které Alfa cru 
cestují po světě.
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Alea Aquarius

Jméno v partě:  
Aquarius – Vodnář

Alea je dívka moře. Než 
se stala součástí Alfa cru, 
žila se svojí pěstounkou 
Marianne na souši. Alea dlouho netušila nic 
ani o svých mořských rodičích, ani o dvojčeti 
Anthee. Myslela si, že trpí vzácnou alergií  
na studenou vodu. Snažila se proto vodě 
vždy vyhýbat. Na lodi ale při bouřce 
přepadla přes palubu. Od té doby je voda 
jejím skutečným domovem. Ve vodě se 
proměňuje: mezi prsty na rukou i na nohou jí 
narostou plovací blány a za ušima žábry.  
Díky nim dokáže neuvěřitelně rychle plavat 
a dýchat pod vodou jako ryba.


