
Nowości książkowe w bibliotece 

Seria Nela Mała Reporterka   

Nazywam się Nela i mam już dziewięć lat. A to jest już moja druga książka! Gdy miałam pięć lat, 

zaczęłam podróżować po świecie i nagrywać filmy. Moim idolem jest Steve Irwin i pragnę zostać 

prezenterką podróżniczką. Byłam w wielu ciekawych krajach na różnych kontynentach. Na przykład w 

Afryce zwiedziłam Etiopię, Zanzibar, Tanzanię, Kenię i ostatnio Mauritius. W Azji - Tajlandię, 

Kambodżę, Malezję, Indonezję, Filipiny i ostatnio też Wietnam. W Ameryce Południowej - Peru, 

Boliwię i Chile. Zapraszam cię w niezapomnianą podróż. Opowiem o pięknych miejscach, które 

poznałam, i o fascynujących zwierzętach, które zobaczyłam. Świat jest cudowny i możesz oczami 

wyobraźni podróżować ze mną oraz przeżywać wspaniałe przygody! Możesz przeczytać też moją 

pierwszą książkę pt. ,,10 niesamowitych przygód Neli" i oglądać moje filmy w internecie oraz na TVP 1 

i TVP ABC! 

1. Nela  na 3 kontynentach 

2. Nela i tajemnice świata 3 

3. Nela na tropie przygód 

Seria Hania Humorek  

Paskudne humorki, świetne humorki, a nawet humorki, które towarzyszą rozpoczęciu roku szkolnego 

- Hania zna je wszystkie! Ale kiedy nowy nauczyciel zadaje klasie pracę domową, która polega na 

zrobieniu wyklejanki pod tytułem "To ja", Hania przy tym tyle zabawy, że prawie zapomina o swoich 

humorkach! 

Poznajcie Hanię, jej młodszego braciszka, Smrodka, najbliższego przyjaciela, Ryśka, i utrapionego 

Franka Perełkę. 

Na pewno ich przygody wprawią was w świetny humorek! 

4. Hania Humorek 

5. Hania Humorek zostaje gwiazdą 

6. Hania Humorek ratuje świat 

7. Hania Humorek przepowiada przyszłość 

8. Hania Humorek doktor 

 

Seria Dzieciak rządzi 

Pewnego dnia w życiu siedmioletniego Tima pojawia się młodszy braciszek. Tim natychmiast 

orientuje się, że ubrany w garnitur, noszący teczkę i zachowujący się jak rasowy biznesmen dzieciak 

jest zagrożeniem dla jego niezachwianej dotąd pozycji w rodzinie. Natrafia na trop tajemnego spisku. 

Kluczem do tajemnicy jest jego braciszek. Rodzeństwo musi jednak zapomnieć o różnicach, ocalić 

rodziców, przywrócić porządek na świecie i udowodnić, że więzy rodzinne są siłą, której nic nie jest w 

stanie pokonać. 

9. Dzieciak rządzi. Opowieść filmowa 

10. Dzieciak rządzi. 501 rzeczy do znalezienia 

11. Dzieciak rządzi. Jak zostać szefem 

12. Gru, Dru i Minionki. Ilustrowana opowieść 



Gru wiedzie spokojne życie na przedmieściach. Razem ze swoją żoną Lucy wychowuje trzy 

urocze dziewczynki - Agnes, Edith i Margo. Towarzyszą im oczywiście minionki, które 

uwielbiają wymyślać dowcipy. Jednak ta rodzinna sielanka nie trwa zbyt długo, bo na 

horyzoncie harmonijnej codzienności pojawia się nieobliczalny supergeniusz zła, Balthazar 

Bratt, telewizyjna gwiazda lat 80. Ten superzłoczyńca zrobi wszystko, by przejąć kontrolę nad 

światem, i nie cofnie się przed niczym! 

Czy zespołowi Grucy uda się pokonać tego arcyłotra? 

Przeczytaj tę nikczemną historię i poznaj bohaterów najnowszego filmu "Gru, Dru i minionki"! 

Seria Elena - pięć tomów z poczytnego cyklu książek o Elenie i koniach. Elena wraz  

z przyjaciółką Melike wyruszają do Ameryki na zaproszenie nowej właścicielki Quintano. Są 

oszołomione ogromną stadniną, bogactwem gospodarzy, uczą się jeździć w stylu western,  

a nawet startują w zawodach. Jednak Elena odkrywa, farma nie że jest rajem na ziemi - nie o 

wszystkie konie się dba, a ktoś prowadzi tajemnicze interesy... Ciekawa lektura również ze 

względu na wiele szczegółów dotyczących tradycyjnego użytkowania koni na ranczach. 

13. Elena. Tajemnica stadniny 

14. Elena. Wygrać z losem 

15. Elena. Zawody i rozterki 

16. Elena. Wielki triumf 

17. Elena. Burzliwe lato 

18. Klątwa dziewiątych urodzin - Czwarta cegła na lewo od kolumny, siódma od dołu 
Co robić, gdy wiatr wciąż dmie i huczy? Trąby powietrzne porywają ludzi z ulic. W Warszawie 
zostają zamknięte szkoły i lekcje odbywają się przez internet. Początkowo Mai się to nawet 
podoba, ale ile można siedzieć w domu? Na dodatek rodzice wpadają w manię 
konstruowania coraz to nowych, zadziwiających wynalazków i nie mają dla niej czasu. Na 
szczęście z niespodziewaną wizytą przyjeżdżają ciabcia i Monterowa Na szczęście? Akurat! 
Wraz z nimi zjawia się nie tylko kot, Foksi i tajemniczy sakwojaż, ale też bardzo zła nowina 
nad Mają zawisła klątwa! 
Aby jej uniknąć, dziewczynka musi do dnia swoich dziewiątych urodzin odnaleźć cegłę, która 
po wojnie przywędrowała do odbudowywanej Warszawy aż ze Szczecina. Pomogą w tym 
zagadki skrywane przez warszawskie legendy. 
Ech, te legendy... Ile w nich prawdy?! Syrena podkradająca słoikom słoiki, Złoty Kaczor 
knujący na Tamce, przedsiębiorczy Wars i Sawa oraz piszcząca w gnacie, wszechwiedząca 
Nadwiślańska Bieda 
A wichura z każdym dniem przybiera na sile i na domiar złego w stolicy szerzy się Zaraza 
miłości, na którą zapada także Monterowa 

19. Prawie się nie boję - Wszyscy się czegoś boimy, niezależnie od wieku. I wszyscy staramy się 
jakoś ze swoim strachem uporać. O tym właśnie jest ta książka, pierwsza z cyklu Bulbes i 
Hania Papierek. Opowiada o Olafie, zwanym Bulbesem, i jego nieśmiałej koleżance Hani, ale 
także o ich rodzicach. 
Anna Onichimowska przedstawia swoją historię z różnych punktów widzenia, wprowadzając 
Czytelnika w świat dziecięcych marzeń, uczuć i lęków, tych codziennych, które powstają w 
konfrontacji ze światem dorosłych, i tych wynikających z wyjątkowej wrażliwości młodych 
bohaterów. 

20. Zielone martensy - II nagroda w IV edycji Konkursu Literackiego im. Astrid Lindgren, 
organizowanego przez Fundację ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom. Zdaniem Feliksa szkoła 
przypomina front, na którym toczy się walka nie na pięści, lecz na marki ciuchów  
i smartfonów. On jednak nie zamierza brać udziału w tych zawodach, zwłaszcza że ma 
znacznie poważniejsze problemy i cały dom na głowie. Otylia również odstaje od reszty 



uczniów gimnazjum: barwne ciuchy, aureola rudych włosów, lekka nadwaga, którą 
dziewczyna w ogóle się nie przejmuje, i charakterystyczne zielone martensy Oraz optymizm, 
którym zaraża, choć i jej nie brakuje zmartwień. Nic dziwnego, że Feliks od razu zwraca na nią 
uwagę. Tę dwójkę outsiderów szybko połączy przyjaźń a może coś więcej? Książka Joanny 
Jagiełło pokazuje, że czasem warto iść pod prąd. 

21. Angry Birds. Komiks. Przyjaciele o pięknych piórkach - niezwykły komiks z ulubionymi 
bohaterami ANGRY BIRDS! 
RATUJ SIĘ, KTO MOŻE! 
Latające świnie? Zielone jajka wyrastające z nasion? Podwójny problem z podwójnym 
królem? Bardzo wściekłe ptaki dobijające się do domów trzech małych świnek? 
Przygotujcie swoje proce i nakierujcie je na Świńską Wyspę! Tu wszystko się może zdarzyć  
i bądźcie pewni, że się zdarzy! 

Książki o dinozaurach - Naukowcy od dawien dawna interesowali się dinozaurami i powoli 
odkrywali ich fascynujące życie. Książki niżej wymienione zabiorą Cię w tajemniczy świat tych 
wymarłych gadów, które żyły dużo wcześniej przed pojawieniem się człowieka. Z kart książek  
dowiesz się, czym charakteryzują się poszczególne stworzenia: poznasz ich wygląd, sposób 
odżywiania, poruszania się i walki, przybliżony czas wyginięcia i wiele innych ciekawostek. 

22. Encyklopedia Świat Zwierząt Dinozaury  

23. Nauka i zabawa. Dinozaury 

24. Dinozaury i zwierzęta prehistoryczne  

25. Dinozaury 

 

26. Jagodowe niebo - Poznajcie Misię i Celinę, których życie z dnia na dzień przewraca się do 
góry nogami. Celina ląduje w rodzinnej wsi swojej babci i musi się odnaleźć w nowej szkole, 
gdzie nie wszyscy witają ją z otwartymi ramionami. Michalina po kłótni z mamą, która 
postanowiła zabrać na ich wspólne wakacje w Portugalii nowego partnera, zostaje pierwszy 
raz sama w domu na długie dwa tygodnie. Szybko okazuje się, że nie ma z kim zamienić słowa 
zawsze zajęta sobą, nie dbała o przyjaźnie ani o innych ludzi. Teraz bardzo ich potrzebuje 
Jagodowe niebo to optymistyczna lektura, przekonująca, że nigdy nie jest za późno na 
zmiany, jeśli tylko bardzo się ich pragnie. 

 

27. Ponad wszystko - Życie bez ryzyka wcale nie jest bezpieczne 17-letnia Maddy ma bardzo 
rzadkie, ale zarazem doskonale znane schorzenie - alergię na wszystko. Od zawsze pozostaje 
uwięziona we własnym domu. Jedyne osoby, z którymi ma kontakt, to jej mama oraz 
pielęgniarka. Któregoś dnia do sąsiedniego domu wprowadza się Olly. Maddy może go 
jedynie obserwować przez okno, ale już wie, że jej życie nieodwracalnie się zmieni. I że to 
będzie katastrofa 
Powieść trafiła na listę bestsellerów "New York Timesa"; planowana jest ekranizacja. Dla 
fanów Johna Greene'a, Rainbow Rowell, Gayle Forman. Z ilustracjami męża autorki 

28. Drugie bicie serca - "Drugie bicie serca to wspaniała, wzruszająca opowieść dla nastolatków, 
która w przystępny sposób porusza bardzo trudne tematy: śmiertelności, smutku i 
tożsamości. 
To opowieść o stawieniu czoła przyszłości, choćby najbardziej przerażającej. Opowieść o 
uzdrowieniu serca, bez względu na to, jak boli. 
Dwutorowa narracja pozwala poznać historię z różnych perspektyw. 
Jonny nie jest zwykłym nastolatkiem. 



Każdego dnia budzi się w szpitalu, podtrzymywany przy życiu przez aparaturę. 
Każdego dnia zastanawia się, czy uda się znaleźć dla niego dawcę serca. 
Każdego dnia zastanawia się, czy umrze. 
Każdego dnia Niamh kłóci się ze swoim idealnym bratem Leo. 
Każdego dnia Leo wygrywa. 
Każdego dnia Niamh marzy o życiu bez Leo. 
To wszystko zmieni się po wypadku: w dniu, kiedy zawali się cały świat. 

29. Koniec świata nr 13 - Dwunastoletnia Sabina żałuje, że nie mieszka w bloku jak wszyscy, a jej 
tata nie jest elektrykiem. Jednak kamienica na Końcu świata numer 13 to jej dom. Jak się 
okazuje - absolutnie wyjątkowy! To pachnąca sztuką i cyganerią przyjazna przystań dla 
znajomych artystów, to dźwięki tanga, to kolorowe ptaki cudaki. 
Sabina powoli zaczyna dostrzegać, że artystyczna rodzina to najpiękniejsze, co mogło się jej 
przytrafić w życiu. Podobnie jak pierwsza wakacyjna praca i nowy przyjaciel na dobre i na złe. 
Dziewczyna czuje w kościach, że idzie nowe. Niektórzy nazywają to "dorastaniem". 

30. Nie do pary - Szesnastoletni Alek przeżywa okres buntu. Potwierdzenia własnej wartości 
szuka głównie w oczach płci przeciwnej, co prowadzi do kontaktów z wieloma dziewczynami. 
W końcu chłopak całkowicie się gubi w swoich uczuciach. Wplątuje się w niezręczne sytuacje, 
a zarazem traci poczucie bezpieczeństwa, bo rozpada się jego rodzina. Czy Alkowi uda się 
wyjść na prostą i zrozumieć, co jest w życiu ważne? 

31. Błahostka i kamyk - kolejna mocna powieść dla nastolatków od autorki Nie do pary 
Marlena straciła rodziców gdy była dzieckiem, a jej rodzina toczyła długi spór o to, kto 
powinien ją wychowywać. Sąd wydał wyrok, ale rodzina podzieliła się opieką po swojemu. To 
dlatego Marlena żyje w wielkim rozdarciu: połowa jej serca jest w Polsce, przy ukochanym 
dziadku, połowa w Kanadzie u wujków. Strata rodziców odcisnęła piętno na całym życiu 
Marleny. To silna, ale jednocześnie subtelna, bardzo wrażliwa dziewczyna, która wciąż musi 
dokonywać trudnych wyborów. Na naszych oczach staje na progu dorosłego życia i ze 
wszystkich sił próbuje sobie go nie zepsuć już na starcie. 
- Fabuła pełna emocji 
- Świetnie zarysowany problem tożsamości 
- Pogłębione psychologicznie portrety bohaterów 
- Ponadczasowa tematyka 

32. Zerwij z nią - Kolejna po Nie do pary i Błahostce i kamyku znakomita powieść Ewy Nowak 
przeznaczona dla nastoletnich czytelników. 
Jacek to nieśmiały i wrażliwy, ale jednocześnie zadziorny chłopak z rozbitej rodziny. Emilka 
jest oczkiem w głowie rodziców, ma przejąć rodzinny interes i wypełnić wielopokoleniową 
tradycję. Chłopak i dziewczyna wpadają na siebie przypadkiem. Spragnieni ciepła i akceptacji, 
zakochują się w sobie od pierwszego wejrzenia 
Niestety rodzice Emilki nie chcą zaakceptować wyboru córki. Gdy tylko nadarza się okazja, 
zabraniają jej kontaktów z Jackiem, wciąż powtarzając, że to chłopak nie dla niej i upierając 
się, że robią to dla dobra córki. 
Czy miłość nastolatków zniesie taką próbę? W jakim stopniu rodzice mogą ingerować w życie 
i wybory własnych dzieci? Jak bardzo te wybory mogą zaważyć na ich losie? 

33. Bardzo biała wrona - Historia zaczyna się jak w bajce: cicha, miła Natalia poznaje 
wymarzonego chłopaka, który wydaje się delikatny, romantyczny i bezgranicznie w niej 
zakochany. Jednak na pozór idealny związek dwojga licealistów z każdym dniem staje się 
coraz bardziej mroczny. A Norbert powoli pokazuje prawdziwą twarz zazdrosnego, 
zaborczego, porywczego i manipulującego (nie tylko Natalią) prześladowcy. Zakochana 
dziewczyna nie potrafi jednak odejść. Woli tłumaczyć sobie takie zachowania wielką miłością, 
o której on tak pięknie mówi 
Ta przejmująca powieść (nie tylko dla nastolatków, ale i ich rodziców) znakomicie obrazuje 
mechanizmy uzależnienia i przemocy psychicznej. Wskazuje też trudną, ale konieczną drogę 
wyjścia z toksycznego związku i odbudowywania poczucia własnej wartości. 



Ewa Nowak opowiada historię Natalii z charakterystyczną dla jej pisarstwa przenikliwością, 
ucząc zarazem młodych, wrażliwych ludzi, jak rozpoznawać symptomy przemocy psychicznej i 
co najważniejsze jak nie dać sobie zrobić krzywdy. 
Bardzo biała wrona uhonorowana została przez Polską Sekcję IBBY nagrodą Książka Roku 
2009. 

34. Moja Ananke - Przestraszył się trochę, więc przeskoczyłam na temat przeznaczenia. 
Powiedziałam, że w każdej mitologii istnieje jakieś spersonifikowane fatum. Ja najbardziej 
lubię Ananke, grecką boginię przeznaczenia. Rafał powiedział, że to ciekawe zagadnienie, czy 
życiem rządzi przypadek, czy nieuchronny los. Osobiście uważam, że nie ma żadnych 
przypadków, ale zanim to powiedziałam, Rafał stanął na czerwonym, przez chwilę na mnie 
popatrzył i powiedział, że jednak się zgadza ze mną i uważa, że nie ma przypadków. 
Starszy i popularny (!) brat-student, który zabiera Cię na imprezy i chwali się Tobą przed 
znajomymi. Rodzice wyrozumiali bardziej niż inni. Wymarzony facet, przy którym czas staje w 
miejscu. I przyjaciółka, taka od serca, co czasem wkurza, ale częściej pomaga przetrwać 
kolejny dzień. Czego chcieć więcej? Jagoda ma osiemnaście lat i z dnia na dzień zdobywa całe 
to zaplecze wsparcia, które przeciętnej nastolatce zapewnia pełnię szczęścia i beztroskie 
życie. Nieuchronny los chce jednak inaczej. 
Do akcji wkracza bezwzględna Ananke i zaczyna po swojemu kombinować 
Moja Ananke to najnowsza powieść autorki bestsellerowej Bransoletki. Ewa Nowak ma 
niezwykły dar odkrywania i opisywania historii wyjątkowo bliskich nastoletnim czytelnikom. 
Tak jest i tym razem. 

35. Bransoletka - Nowa powieść Ewy Nowak, jednej z najbardziej lubianych współczesnych 
pisarek dla młodzieży! Weronika jest uczennicą ostatniej klasy gimnazjum. Jej rodzice to 
wykształceni ludzie na poziomie, tacy, którym uniżenie kłaniają się sąsiedzi. Za piękną fasadą 
kryje się jednak prawdziwy dramat. Weronika i jej brat doświadczają ze strony ojca-tyrana 
przemocy psychicznej i fizycznej, a ich matka woli zdystansować się od rodzinnych 
problemów, nie zauważając ich. Zakochana w koledze Weronika, liczy że na warsztatach 
teatralnych spędzi z nim dużo czasu. Okazuje się jednak, że Łukasz zaoferował jej swoje 
miejsce na warsztatach. Pomimo początkowego rozczarowania, zajęcia teatralne pomagają 
Weronice poradzić sobie z sytuacją w domu i doświadczyć pierwszej prawdziwej miłości... 

36. Seria miętowa – Niebieskie migdały - Hania, Laura, Olga, Karolina to współczesne nastolatki 
z różnych stron Polski, ale z bardzo podobnymi problemami. Ich doświadczenia pokazują 
choćby, jak ważna w dzisiejszym świecie jest akceptacja rówieśników oraz jaki wpływ na życie 
młodych ludzi mają relacje z rodzicami. Seria miętowa to współczesna Polska: aktualne 
problemy, radości i tematy z życia tu i teraz. 
Pozycje od 37 do 40 należą też do tej samej serii. 

 

37. Seria miętowa – Ogon Kici   

38. Seria miętowa – Michał Jakiśtam  

39. Seria miętowa – Drugi  

40. Seria miętowa – Dwie Marysie  

41. Magia krwi – Silla otrzymuje tajemniczą książkę z zaklęciami spisanymi ręką ojca. Gdy 
próbuje ożywić liść, zauważa ją spacerujący nieopodal chłopak. Oboje są sobą zauroczeni. 
Wkrótce Silla wtajemnicza w arkana magii swego brata, a później także Nicka. Pojawiają się 
problemy, gdy okazuje się, że ktoś odwiedził groby jej zmarłych rodziców i nakreślił na nich 
runy - znak, że sztuka magiczna nie jest mu obca... 

42. Magiczne drzewo. Inwazja – Idalia, Alik, Kuki i inni muszą stawić czoła wielkim 
niebezpieczeństwom. Naprawdę wielkim! 
Na Ziemię przybywają Ogromni. 



Jak walczyć z olbrzymami? Jak ukryć przed ludźmi giganta większego niż dom? Co robić, by 
ogromne stworzenia zniknęły z ziemskiego świata? 

43. Magiczne drzewo. Berło – W wypożyczalni kostiumów Alik i Idalia znajdują drewniane berło 
obdarzone niezwykłą mocą. Kto je posiada, ma władzę nad ludźmi i wszyscy muszą słuchać 
jego rozkazów. Berło daje także władzę nad przedmiotami. Pozwala tworzyć maszyny, jakich 
nie znał dotąd świat. Groźni przestępcy porywają dzieci i berło. Tworzą straszliwego robota, 
który pochłania całą energię elektryczną na świecie. Ludzie muszą zapłacić okup, jeśli znów 
chcą mieć światło i ciepło. 
Kuki, Gabi i mówiący pies Budyń wyruszają, by ocalić porwanych przyjaciół i walczyć z 
robotem. Jednak trudno go odnaleźć, bo android potrafi zmieniać się w dziecko... 

44. Dziennik cwaniaczka 11. Ryzyk-fizyk  – Greg wie, czemu znowu wszystko poszło nie tak. 
Oczywiście przez mamę. Kiedy go nastraszyła, że mózg jest czymś w rodzaju mięśnia, który 
bez treningu robi się sflaczały i gąbczasty, postanowił zrobić coś naprawdę TWÓRCZEGO. 
Okej, okej, gra na waltorni w szkolnej orkiestrze była tak jakby przypadkiem (a także 
porażką), ale plan nakręcenia niskobudżetowego horroru z Rowleyem we wszystkich rolach 
głównych po prostu musiał się powieść! Zwłaszcza scena walki między burmistrzem a 
stupięćdziesięciometrowym Królem Dżdżownic zapowiadała się megafajnie. Tak, to był 
genialny pomysł. To znaczy byłby. Gdyby nie wmieszały się gęsi. 

45. Epoka Lodowcowa Mocne Uderzenie. Opowieść - Wiewiór znowu nabroił! 
Przyjaciele wyruszają więc światu na ratunek. Czy uda im się zatrzymać pędzącą asteroidę i 
zapobiec kosmicznej katastrofie? 
"Epoka Lodowcowa. Mocne uderzenie. Opowieść" to ciekawie napisana i fantastycznie 
narysowana książka w twardej oprawie dla fanów Wiewióra, Mańka, Sida i Diego- 
zwariowanych przyjaciół z Epoki Lodowcowej! 

        

 

 

  


