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Czwarty tom cyklu w nowej okładce autorstwa 

Jonny’ego Duddle’a. 

 

W tym roku w Szkole Magii i Czarodziejstwa 

Hogwart rozegra się Turniej Trójmagiczny, na 

który przybędą uczniowie z Bułgarii i Francjii. 

Zgodnie z prastarymi regułami w turnieju 

uczestniczyć ma trzech uczniów – 

reprezentantów każdej ze szkół, wybranych 

przez Czarę Ognia. W tajemniczych i 

niewyjaśnionych okolicznościach wybranych 

zostaje czterech. 

Co z tego wyniknie dla Harry'ego, jego 

przyjaciół i całego świata czarodziejów, 

dowiecie się z lektury czwartego tomu przygód 

nastoletniego czarodzieja. 

 

Nowe wydanie książki o najsłynniejszym czarodzieju świata różni się od 

poprzednich nie tylko okładką, ale i wnętrzem – po raz pierwszy na początku 

każdego tomu pojawi się mapka Hogwartu i okolic, a początki rozdziałów 

ozdobione będą specjalnymi gwiazdkami. 

 

 

"Harry Potter i przeklęte dziecko", opowieść 

autorstwa J.K. Rowling, Jacka Thorne’a i Johna 

Tiffany’ego i sztuka Jacka Thorne’a, teraz ukazuje się 

w wersji z dodatkami. Poszerzone wydanie zawiera 

rozmowę między reżyserem Johnem Tiffanym a 

scenarzystą Jackiem Thorne’em, w której dzielą się 

swoim doświadczeniem i anegdotami, drzewo 

genealogiczne Harry’ego Pottera i porządek 

chronologiczny najważniejszych wydarzeń ze Świata 

Czarodziejów ukazany na osi czasu. 

Harry Potter nigdy nie miał łatwego życia, a tym 

bardziej nie ma go teraz, gdy jest przepracowanym 

urzędnikiem Ministerstwa Magii, mężem oraz ojcem 

trójki dzieci w wieku szkolnym. Podczas gdy Harry zmaga się z natrętnie 

powracającymi widmami przeszłości, jego najmłodszy syn Albus musi zmierzyć 

się z rodzinnym dziedzictwem, którego nigdy nie chciał przyjąć. Gdy przyszłość 



zaczyna złowróżbnie przypominać przeszłość, ojciec i syn muszą stawić czoło 

niewygodnej prawdzie: że ciemność nadchodzi czasem z zupełnie 

niespodziewanej strony. 

 

Po tym jak został zdemaskowany i schwytany w Nowym Jorku, Gellert 

Grindelwald, potężny czarnoksiężnik, spełnia swą groźbę i ucieka w 

dramatycznych okolicznościach. Jego celem jest zgromadzenie jak największej 

liczby nowych zwolenników swojej sprawy — wyniesienia czarodziejów ponad 

wszystkie niemagiczne istoty. 

Jedyną osobą, która ma szanse go powstrzymać, jest Albus Dumbledore, 

którego niegdyś uważał za swojego najlepszego 

przyjaciela. Jednak Dumbledore nie obejdzie się 

bez pomocy byłego ucznia – Newta Skamandera, 

który już raz pokrzyżował plany Grindelwalda. 

Przygoda ponownie splecie losy Newta, Tiny, 

Queenie i Jacoba. Ich nowa misja, tym razem w 

Paryżu, okaże się sprawdzianem lojalności, kiedy 

będą stawiali czoło kolejnym zagrożeniom w coraz 

bardziej niebezpiecznym i podzielonym świecie 

czarodziejów. 

"Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie Grindelwalda" 

to drugi z serii pięciu scenariuszy autorstwa J.K. 

Rowling, autorki uwielbianej i popularnej na całym 

świecie serii o Harrym Potterze. Okładka i projekt 

wnętrza scenariusza ponownie są autorstwa MinaLima, niezrównanego duetu 

projektantów, którzy pracują przy wszystkich produkcjach z serii o Harrym 

Potterze i fantastycznych zwierzętach. 

 

Pełna ciętego humoru i niebanalnego 

uroku seria, w której się zakochasz! 

Ella – rozważna, odpowiedzialna i ostra 

jak brzytwa. 

Jonasz – arogancki, zawadiacki i szalenie 

pociągający. 

Życie, które nie owija... w folię 

bąbelkową. 

Niespełna siedemnastoletnia Ella, sama i 

samotna, idzie przez życie jak lodołamacz, 

mając przed oczami swój wielki plan. Nie 

myśli o nawiązywaniu przyjaźni, nie ma 



czasu na miłość. Jednak wszystko bierze w łeb, kiedy przez zawirowania 

rodzinne trafia do liceum w Poznaniu. Splot zabawnych okoliczności stawia na 

jej drodze przystojnego Jonasza, który jest jej całkowitym przeciwieństwem. Ich 

plan przerośnie wszystkich... 

Ella i Jonasz to wybuchowa para, której historia zachwyca, rozśmiesza, wzrusza. 

To antidotum na prozę życia, która czasem nas przygniata, i lekarstwo na 

wszystkie fakapy, jakie przydarzają nam się po drodze. To książka, której nie 

sposób odłożyć. Powiew świeżości w literaturze młodzieżowej. 

 

Klonowy Cień jest wojowniczką Klanu Pioruna. 

Jednak gdy jej sekret, nierozerwalnie łączący ją z 

innym klanem, wychodzi na jaw, kotka  zostaje 

wygnana z klanu razem z kociętami i rozpoczyna 

zemstę na wszystkich, którzy doprowadzili do 

zniszczenia jej rodziny. 

Dwunożni zniszczyli 

las, dom wszystkich klanów. Szarej Prędze – zastępcy przywódcy Klanu 

Pioruna –  udało się uratować wielu współplemieńców, ale sam trafił w niewolę. 

W nowej roli pieszczocha nie brakuje mu jedzenia ani miłości ze strony 

Dwunożnych. W głębi serca czuje jednak, że to nie jest jego prawdziwy dom. 

Jego nowo poznana charakterna przyjaciółka – Milka – próbuje namówić go do 

ucieczki. Ale czy Szarej Prędze uda się powrócić do klanów? 

 



Co sprawia, że człowiek mówi coś zupełnie odwrotnego, niż chciałaby 

powiedzieć każda komórka jego ciała? 

Bliźnięta Noah i Jude od zawsze stanowiły 

jedność. Byli utalentowani artystycznie, łączyła 

ich miłość do sztuki, mieli niepohamowaną 

wyobraźnię i... skomplikowane charaktery. Ona 

– zbuntowana, odważna, popularna, ale 

niedoceniana przez matkę. On – uczuciowy, 

skryty, nieumiejący dopasować się do 

oczekiwań ojca. Oboje wyjątkowi. Oboje tak 

samo pragnący miłości i akceptacji. 

Z czasem zazdrość, niepewność, strach i 

niedopowiedzenia piętrzą się i tworzą między 

rodzeństwem mur. Jedno rozdarte serce pociąga 

za sobą kolejne – Jude rani brata, a Noah 

ukochanego. Czy dotarcie do momentu, w 

którym coś rozdzieliło brata i siostrę, pozwoli im ponownie stać się jednością? 

„Oddam ci słońce” to coś więcej niż historia o twórczym rodzeństwie, o 

nastolatkach pełnych gniewu i niezrozumienia. To także opowieść o tym, jak 

odnaleźć własną tożsamość, dojrzeć, nauczyć się kochać – także samego siebie. 

Podzielili między siebie świat. Noah i Jude. NoahiJude. 

Ich historię poznajemy z dwóch perspektyw. O tym, co było, opowiada 

trzynastoletni Noah, o tym, co jest – szesnastoletnia Jude. Oddają sobie głos, 

aby dotrzeć do momentu, który ich rozdzielił. Wtedy będą mogli ponownie stać 

się jednością. 

"Jandy Nelson ma rzadki i niezwykły talent. Jej proza tętni życiem, zapiera 

dech, jest przepełniona pasją, a opisywana historia przypomina mi, dlaczego 

SŁOWA MOGĄ ZMIENIĆ ŚWIAT." 

Tahereh Mafi, autorka „Gdyby ocean nosił twoje imię” 

"Trzeba odwagi, by dorosnąć i stać się tym, kim naprawdę jesteś." 

E.E. Cummings 

"„Oddam ci słońce” jest zbiorem barwnych, tętniących życiem scen. Nie tylko o 

nich czytasz, ale też czujesz, widzisz i słyszysz od pierwszej do ostatniej 

strony."            Julia 

"Książka o wyborach i ich konsekwencjach, o kłamstwie i o tym, co ze sobą 

niesie. To również powieść o sile miłości – najpierw tej niedojrzałej, a później w 

pełni rozkwitłej."                   Karolina 



W Halembie pojawia się podejrzany Niemiec. 

Wyraźnie czegoś szuka. Odwiedza 

antykwariat, rozmawia z proboszczem, każe 

się obwozić po miejscach pamięci i 

okolicznych zabytkach. Gdy zostaje znaleziony 

nieprzytomny w piwnicy, w której w czasie 

wojny mieściła się siedziba Gestapo, trójka 

przyjaciół z Rudy Śląskiej rozpoczyna 

prywatne śledztwo. 

Marek, fan gier RPG, ekomaniaczka Ania i 

megamózg Marek postanawiają zbadać miejsce 

przestępstwa i rozwikłać zagadkę z czasów 

drugiej wojny światowej. 

Powieść psychologiczno-sensacyjna. 

 

 Książka ta adresowana jest do starszych dzieci i 

młodzieży gimnazjalnej. Autor zręcznie łączy 

wątek przygodowo-kryminalny z historią.  

"W powieści tej spotykamy trójkę 

sympatycznych bohaterów, każdy z nich 

reprezentuje inne pasje życiowe. Łączy ich 

wszakże wspólna ława szkolna, a także wspólne 

wysiłki aby rozwikłać podejrzaną sprawę.  

Ale najważniejszym bohaterem tej książki jest 

Śląsk – ten najbardziej zdumiewający region 

naszej ojczyzny, fascynujący swą historią, 

krajobrazem, obyczajami, co też autor prezentuje 

nam z prawdziwym talentem i miłością. Okazuje 

się, że koloryt lokalny Rudy Śląskiej, Halemby 

czy Kłodnicy, niezliczonych osad bez początku i 

końca, bez centrum i peryferii może być nieskończonym źródłem wciąż 

nowych, literackich inspiracji; ale też szalonych eskapad, podczas których 

niejedno może się przydarzyć.  

Czytałam z zapartym tchem i choć po drodze czasem zdarzyło mi się 

zapomnieć, że mam do czynienia z "kryminałem" w niczym nie umniejszyło to 

mojej ciekawości". 

prof. Joanna Papuzińska 

Powyższe opisy pochodzą od wydawców. 


