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Dla młodszych  
 

 

Ostatnio bardzo popularna stała się u nas seria o kocie 
Cukierku. Składa się ona z 10 części, które zawierają pełne 
humoru i zabawnych wydarzeń historie opowiadane przez kota 
Cukierka. Główny bohater to niesforny, niegrzeczny, żarłoczny, 
leniwy, rozrabiający kot, który nie daje się nudzić swoim 
właścicielom -Maćkowi, Marcelowi oraz mamie i tacie.  

 
W skład serii wchodzą:  
„Cukierku, ty łobuzie!”, „Nie martw się, 
Cukierku!”, „Popraw się, Cukierku!”, „Jak się 
masz, Cukierku?”, „Gdzie jesteś, Cukierku?”, 
"Dziękuję Ci, Cukierku", "Co słychać, 
Cukierku?" oraz "Dasz radę, Cukierku!", 
„Masz rację, Cukierku!”, „Trzymaj się, 
Cukierku!”. 
 

 Książki nie muszą być czytane po kolei   

 

Dla starszych 
  

Seria „Felix, Net i Nika” to cykl książek science fiction, które 
opowiadają o przygodach trójki tytułowych młodych przyjaciół 
uczęszczających do warszawskiego gimnazjum. Narażeni są oni na 
nie lada niebezpieczeństwo, jednak dzięki swej inteligencji i 
pozytywnemu nastawieniu wychodzą  cało z najróżniejszych 
opałów. Dzięki tej książce przeżyjecie niezapomnianie przygody a 
także przekonacie się, co w życiu jest najważniejsze.  

 
W skład serii wchodzą: 

„Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi”, „Felix, Net i Nika 
oraz Teoretycznie Możliwa Katastrofa”, „Felix, Net i Nika oraz Pałac 
Snów”, „Felix, Net i Nika oraz Pułapka Nieśmiertelności”, „Felix, Net 
i Nika oraz Orbitalny Spisek”, „Felix, Net i Nika oraz Orbitalny 
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Spisek 2: Mała Armia”, „Felix, Net i Nika oraz Trzecia Kuzynka”,  
„Felix, Net i Nika oraz Bunt Maszyn”, „Felix, Net i Nika oraz Świat 
Zero”, „Felix, Net i Nika oraz Świat Zero 2. Alternauci”, „Felix, Net i 
Nika oraz Nadprogramowe Historie”, „Felix, Net i Nika oraz Sekret 
Czerwonej Hańczy”, „Felix, Net i Nika oraz Klątwa Domu 
McKillianów”, „Felix, Net i Nika oraz (nie)Bezpieczne Dorastanie”, 
„Felix, Net i Nika oraz Koniec Świata Jaki Znamy”.  

 
 

  

 
 
 

 
 
 

Zapraszamy do biblioteki😊. 
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