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Dla młodszych 
 

Nie trzeba dokonywać nadludzkich czynów, czy mieć 

supermocy aby zostać bohaterem. „Mali Bohaterowie” 

Barbary Gawryluk to książka o dzieciach takich jak wy, 

które dzięki swojej wrażliwości, odwadze, i chęci 

niesienia pomocy uratowali życie ludziom znajdującym 

się w niebezpieczeństwie. 

 

 

 
 

 

Pet Agents Na tropie złodzieja Riina i Sami Kaarla 

Jeśli lubicie książki przygodowe a do tego kochacie zwierzęta, elektronikę i rozwiązywanie 

różnych problemów to Pet Agents jest dla was!!! Główna bohaterka Kati-e i jej zespół 

zaczynają dostawać mnóstwo nietypowych wezwań- w okolicy giną przedmioty z mieszkań. 

Bystra ekipa zmienia się w oddział detektywistyczno- policyjny. Okazuje się, że to 

niesamowicie wciągające! 

 



Dla starszych 

 

Coraz częściej moi czytelnicy, zachęceni serialem na Netflixie, sięgają po Serię 

Niefortunnych Zdarzeń i polecają, więc i ja polecam😊 

Seria Niefortunnych Zdarzeń to nietypowy cykl. Opowiada o trójce sierot, na których 

fortunę czyha bezwzględny łotr. Książki napisane zostały przez Daniela Handlera pod 

pseudonimem Lemony Snicket.  Snicket jest narratorem, który nie bierze udziału w akcji, 

ale należy do opisywanego świata. To badacz, który podąża szlakiem katastrof spadających 

na sieroty Baudelaire, i spisuje ich losy. 

Nie wiemy o nim wiele – za każdym razem, kiedy któryś z bohaterów ma wymienić choćby 

jego imię, coś mu przerywa. 

Co wyróżnia tę serię? 

 Książek jest w sumie 13, a każda podzielona jest na dokładnie 13 rozdziałów. I każda 

kończy się niewesoło. 

 Autor w każdej części uprzedza, że historia nie ma szczęśliwego zakończenia i 

odradza jej czytanie. 

 Tytuły książek są dwuwyrazowe, a oba wyrazy zaczynają się na tę samą literę: 

„Przykry Początek”, „Tartak Tortur”, „Krwiożerczy Karnawał”… 

Komu mogą spodobać się te książki? 

 fanom literatury dziecięcej, 

 fanom czarnego lub absurdalnego humoru, 

 molom książkowym (dzięki powiązaniom literackim). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zachęcamy do czytania😊 

 

 


