
Co warto przeczytać 

(posłuchać)…propozycje.cz.5 

 
 Rodzina Mazurskich to 

najbardziej zwariowana rodzina 

na świecie! Gdy nadchodzą 

wakacje, postanawiają wyruszyć 

w podróż życia. Nie wszystko 

idzie jednak zgodnie z planem… 

Podczas podróży po Europie 

przeżywają mnóstwo 

zakręconych przygód wśród 

których kryje się nawet 

pewna…kryminalna zagadka! 

Czy mimo mrożących krew w 

żyłach zbiegów okoliczności 

rodzinie uda się odwiedzić 

wszystkie zaplanowane miejsca? 

Jedenastoletni Jędrek Mazurski, jego rodzice, kuzynka Marcela, z którą Jędrek 

uwielbia się sprzeczać, oraz babcia – nazywana bunią wybierają się w podróż po 

Europie. Rodzina przemierza samochodem państwa, zatrzymując się na jakiś 

czas w różnych miejscach, zwiedzając i przeżywając przy tym wiele przygód – 

czasem zabawnych a innym razem mrożących krew w żyłach. Pewnego dnia 

bunia nawiązuje romans z przystojnym Hiszpanem, a Jędrek wpada na trop 

kryminalnej intrygi! Co jeszcze czeka na Mazurskich podczas tej niezwykłej 

podróży? Warto wybrać się w podróż ich tropem! Frankfurt, Orange w 

Prowansji, Barcelona, Lazurowe Wybrzeże, Cannes, Wenecja, Padwa, to tylko 

niektóre z miejsc do których dotrze zakręcona rodzinka. A średniowieczne 

zamki i weneckie kanały staną się tłem dla prawdziwej kryminalnej zagadki. 



 Drugi tom nowej serii 

podróżniczo-przygodowej 

Agnieszki 

Stelmaszyk. Mazurscy nigdy nie 

mają dość przygód i poznawania 

świata! W te wakacje wyruszają 

nad Ocean Atlantycki, będą 

zwiedzać Berlin, Akwizgran, 

Normandię, Bretanię i 

kilka innych ekscytujących 

części Europy. Po drodze nie 

obejdzie się bez szalonych 

przygód, a ich dalsza wyprawa 

stanie pod znakiem zapytania.  

 Zapraszamy do świata zabaw z 

Pippi Pończoszanką. Nie chodzi 

do szkoły, ma walizkę pełną 

pieniędzy, jej koń mieszka na 

werandzie, a najbliższym 

przyjacielem jest sprytna i 

wesoła małpka Pan Nilsson. Z 

jej buzi nie znika uśmiech a 

płomiennie, rude włosy i piegi 

napawają ją dumą. Ma 

odpowiedź na każde pytanie. 

Nigdy się nie boi, jest tak silna, 

że potrafi podnieść dwóch 

policjantów i wyrzucić z domu 

szajkę złodziei. 

Pippi dla dzieci to utożsamienie 

marzeń o przygodach i szczęściu, a dla rodziców podróż do wspomnień o 

beztroskim dzieciństwie. Słuchanie może stać się pretekstem do inspirujących 

zabaw, bo "Przygody Pippi", to też kolekcja ciekawych książeczek połączona z 

klasyką szwedzkiej literatury dziecięcej wydanej w formie do słuchania. 

Do zabawy z Pippi zaprasza Edyta Jungowska. Jej ciepły i pełen charakteru głos 

wydaje się być stworzony do opowieści o tej szalonej i dzielnej dziewczynce. 

Interpretacja Edyty Jungowskiej zachwyci wszystkich rodziców ceniących 

wyobraźnię i dynamikę jej aktorstwa. Całości dopełnia doskonała oprawa 

muzyczna autorstwa Sambora Dudzińskiego. 

 

Płyta w formacie MP3. 



 Niesamowite przygody Karola i Jonatana 

rozgrywają się w scenerii fantastycznej krainy 

Nangijali. Ale „Bracia Lwie Serce” to nie tylko 

opowieść o niezwykłych losowych wypadkach, 

to także wzruszająca książka o męstwie, 

umiłowaniu wolności, poświęceniu, 

pokonywaniu własnych słabości i o wielkiej 

miłości braterskiej, zdolnej zwyciężyć nawet 

śmierć. 

 

 

 

 

 

  

Bycie nastolatkiem to 

prawdziwy kanał. Doskonale wie 

o tym Greg Heffley, rzucony 

przez los do gimnazjum, gdzie 

chuderlawe słabeusze dzielą 

korytarze z dzieciakami, które są 

wyższe, wredniejsze i już się 

golą. Zmagania ze szkolną 

rzeczywistością opisuje w 

prowadzonym przez siebie 

dzienniku, w którym pojawiają 

się i takie wpisy: Chciałbym 

ogłosić oficjalnie, że moim 

zdaniem gimnazjum to najgłupszy pomysł na świecie. 

Na szczęście Greg całkiem nieźle sobie radzi, nie tylko w szkole... 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Akcja kolejnego tomu sagi o Tomku 

Wilmowskim toczy się w Azji. Tomek i 

Bosman, na wezwanie Smugi, płyną do 

Indii. Pierwszym etapem ich podróży 

jest Bombaj, gdzie nawiązują pierwsze 

znajomości, które będą bardzo 

przydatne w dalszych poszukiwaniach 

przyjaciela. Zgodnie ze wskazówkami 

udają się na północ do Alwaru. Jednak 

to nie jest kres poszukiwań Smudy, 

autor zaprasza nas w dalszą podróż 

przez Tybet do rosyjskiej Azji 

Środkowej. W końcu, w niezwykłych 

okolicznościach, spotykają Smudę i już razem realizują cel jego podróży. Przed 

nimi jeszcze wiele przygód, czasami niebezpiecznych, ale także spotkania z 

historią odkryć dokonywanych przez polskich podróżników. 

 

 

 

 Każdy pies pragnie być blisko 

swojego człowieka. 

Piękna i wzruszająca opowieść 

o odważnym psie, który 

wyrusza w niezwykłą podróż, 

aby wrócić do swojego 

najlepszego przyjaciela. 

Bella jest uroczym i mądrym 

szczeniakiem, który mieszka w 

starej kamienicy ze swoją psią 

rodziną i stadkiem małych 

kociaków. Niestety ludzie chcą 

wyburzyć budynek, przez co 

Bella traci mamę, rodzeństwo i 

bezpieczny dom. Na szczęście pojawia się Lucas, który przygarnia ją do 

swojego mieszkania. Od pierwszej chwili Bella czuje, że trafiła na swojego 

człowieka. Lucas jest oczarowany psiakiem, który daje mu tyle radości. Niestety 

w jego mieszkaniu nie wolno trzymać zwierząt, a na dodatek w Denver 



hodowanie pitbulli jest zabronione. Mimo wielkiej rozpaczy Lucasa Bella musi 

zostać odesłana poza granice stanu. Jednak pies nie zamierza bezczynnie czekać 

i bierze sprawy we własne łapy. Od teraz ma tylko jedną misję. Musi odnaleźć 

drogę do swojego człowieka. Musi wrócić do domu. 

 

 

 

 Kolejna powieść autora 

bestsellerowej książki "Był 

sobie pies". 

Josh Michaels z oburzeniem 

odkrywa, że sąsiad podrzucił 

mu pod drzwi ciężarną suczkę 

Lucy. Nie może jednak oprzeć 

się uroczemu spojrzeniu 

brązowych ślepi i chociaż nigdy 

nie miał zwierzęcia domowego, 

postanawia przygarnąć psiaka. 

Kiedy na świat przychodzi pięć 

niesfornych szczeniaczków Josh 

zgłasza się po pomoc do 

lokalnego schroniska. Tam 

poznaje uroczą i kochającą 

zwierzęta Kerri, która z zapałem uczy go, jak dbać o psią rodzinkę. Wspólnie 

przygotowują szczeniaki do adopcji w ramach świątecznego programu szukania 

nowych domów psiakom ze schroniska. 

 

Wraz z upływem czasu Josh zaczyna darzyć dziewczynę coraz cieplejszym 

uczuciem. Im bardziej zakochuje się w Kerri, tym bardziej przywiązuje się do 

futrzaków, które wniosły w jego życie mnóstwo miłości. Kiedy zbliżają się 

święta i nieuchronny termin oddania szczeniaków Josh zastanawia się, czy 

będzie w stanie bez nich żyć. 

 

"Najsłodsza psia historia, która wzruszy i rozbawi do łez każdego czytelnika! 

Ta książka pokazuje, że bezwarunkowa miłość, którą dostajemy od naszych 

pupilów może naprawdę wiele zmienić w życiu. Powieść dla miłośników 

czworonogów napisana przez autora, która doskonale rozumie psie dusze." 

„Kirkus Reviews” 

 

"Ta urocza opowieść jest napisana z humorem i głębokim zrozumieniem 

wartości psiej miłości. To uczucie zmienia wszystko. Idealna na Święta!" 



Greg Kincaid, bestsellerowy autor według „The New York Times” 

 

"Pokrzepiająca i wesoła niczym świąteczny poranek. Jeśli jeszcze nie masz psa, 

to po lekturze tej książki pobiegniesz wprost do schroniska, żeby znaleźć własną 

futrzaną kuleczkę miłości." 

Iris R. Dart, bestsellerowy autor według „The New York Times”. 

 

 Pierwsza część cyklu 

„Detektywi na kółkach”. 

Książka wpisana na listę lektur 

uzupełniających do klasy IV-VI 

szkoły podstawowej. Kryminał 

z wieloma zwrotami akcji, 

książka przygodowa pełna 

szyfrów i zagadek, zarazem 

świetnie napisana biografia 

wielkiego wynalazcy Nikoli 

Tesli dla młodszych 

nastolatków. 

Julia, śliczna czternastolatka, 

pomaga swemu o rok starszemu 

przyjacielowi Tomowi 

odszukać porwanego ojca. Od czasu wypadku dziewczyna jeździ na wózku (stąd 

tytuł cyklu: „Detektywi na kółkach”), nie przeszkadza jej to jednak uczestniczyć 

w tropieniu przestępców, wręcz przeciwnie – często to ona wpada na trop, 

świetnie kojarząc fakty i odczytując szyfry. W poszukiwaniach bierze udział 

jeszcze jeden niezwykły bohater: pies Julii, przesympatyczny labrador Spajk-

Biszkopt, który… pamięta swoje poprzednie wcielenia.  

Współczesna akcja splata się z historią rozpoczynającą się ponad 150 lat 

wcześniej, w dniu narodzin Nikoli Tesli. Wszystko, czego dowiadujemy się o 

dzieciństwie i życiu słynnego wynalazcy, zwanego Władcą Piorunów, jest 

prawdą – nawet najbardziej nieprawdopodobne, wręcz fantastyczne wydarzenia 

z jego życia opisane w książce oparte są na faktach. 

Fantastyczne przygody i przesympatyczni bohaterowie sprawiają, że książkę 

czyta się jednym tchem. 



 „Tajemnica przeklętej harfy” to 

druga część cyklu „Detektywi 

na kółkach”. 

Kontynuacja książki „Skrzynia 

Władcy Piorunów”, lektury 

uzupełniającej do klas IV-VI 

szkoły podstawowej. 

Kryminał, powieść 

przygodowa, a zarazem 

nieprawdopodobna, choć 

prawdziwa historia Dorothy 

Eady, wybitnej znawczyni 

starożytnego Egiptu! 

Detektywi na kółkach to Julia, 

czternastoletnia specjalistka od zagadek, Tom, jej przyjaciel, biegły w łamaniu 

szyfrów, i nieustraszony labrador Spajk, przyciągający nie tylko nowych 

przyjaciół (w tej roli Dżager – przesympatyczny kocur z nadwagą), ale też 

przygody! 

Tym razem lecą razem na wakacje do Egiptu. I od razu trafiają na ślad 

przemytu! W ręce wpada im stara mapa, która kryje więcej tajemnic, niż 

przypuszczają. Czy doprowadzi ich do skarbu? Młodzi detektywi znowu będą 

musieli łamać szyfry, dedukować i stawić czoła groźnym przeciwnikom, by 

przetrwać na pustyni i rozwiązać zagadkę! 

Współczesna akcja nieoczekiwanie splata się z historią dziewczynki dorastającej 

w Londynie na początku XX wieku i egipskiej kapłanki, żyjącej ponad trzy 

tysiące lat wcześniej. 

 

Powyższe opisy pochodzą od wydawców. 

 

 

 

 

 


