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Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych 

Ludzi 

Poznaj bohaterów przezabawnej, bestsellerowej 

serii literatury młodzieżowej – sięgnij po 

książkę „Felix, Net i Nika oraz Gang 

Niewidzialnych Ludzi” autorstwa Rafała 

Kosika. Wbrew pozorom, to wciągająca lektura 

nie tylko dla nastolatków, ale i dla dorosłych 

czytelników! 

Seria literatury dla młodzieży 

Jeśli po książce Rafała Kosika spodziewasz się 

drugiego Harry’ego Pottera, możesz być 

zawiedziony, ponieważ żaden z bohaterów 

„Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych 

Ludzi” nie jest czarodziejem i nie włada 

tajemnymi mocami. To zwykłe dzieciaki z warszawskiego gimnazjum, które 

mają jednak niezwykłą wprost zdolność do wpadania w kłopoty, ale i 

wychodzenia z nich przy użyciu różnych przedmiotów – komputerów, sztucznej 

inteligencji oraz samodzielnie wykonanych wynalazków. 

Powieść przygodowa z przesłaniem 

Seria „Felix, Net i Nika” bawi czytelników i jednocześnie promuje pozytywne 

wartości w sposób łatwy do przyswojenia dla każdego dziecka. To dynamiczna 

powieść przygodowa, w której świat rzeczywisty miesza się z fantastycznym. 

Lektura przypadnie do gustu szczególnie przedstawicielom współczesnego 

pokolenia nastolatków – będą oni mogli utożsamiać się z wyraźnie 

zarysowanymi bohaterami książki. 

Autor „Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi” przekonuje, i to 

bardzo skutecznie, że warto postępować w życiu zgodnie z zasadami 

społecznymi. W jaki sposób to robi? Tego dowiesz się z jego książki. 



Trzeci tom bestsellerowego cyklu w nowej 

okładce autorstwa Jonny’ego Duddle’a. 

 

Z pilnie strzeżonego więzienia dla 

czarodziejów ucieka niebezpieczny 

przestępca. Kim jest? Co go łączy z Harrym? 

Dlaczego lekcje przepowiadania przyszłości 

stają się dla bohatera udręką? W trzecim tomie 

przygód Harry`ego Pottera poznajemy nowego 

nauczyciela obrony przed czarną magią, 

oglądamy Hagrida w nowej roli oraz 

dowiadujemy się więcej o przeszłości 

profesora Snape`a. Wyprawiamy się również 

wraz z trzecioklasistami do obfitującego w 

atrakcje Hogsmeade, jedynej wioski w Anglii 

zamieszkanej wyłącznie przez czarodziejów. 

 

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. 

  

 Księżniczka incognito 

Jeśli gustujesz w książkach przeznaczonych dla 

młodych czytelników lub chcesz podsunąć 

ciekawą lekturę swojemu dorastającemu 

dziecku, sięgnij po pozycję „Księżniczka 

incognito” autorstwa Connie Glynn. To 

pierwsza część cyklu powieściowego dla 

młodzieży pod tytułem „Kroniki Rosewood”. 

Która dziewczynka nie marzy o tym, by być 

księżniczką? 

Na różnych etapach dzieciństwa wiele 

dziewczynek marzy o tym, by zostać 

księżniczką i żyć w zamku, otoczona służbą. 

Tak też jest w przypadku Lottie Pumpkin, 

zwykłej 14-latki, która trafia do elitarnej szkoły 

Rosewood Hall w ramach programu stypendialnego. W tej samej szkole zaczyna 

uczyć się prawdziwa księżniczka, Ellie Wolf z królestwa Maradawii, która 

przeciwnie do rówieśniczki jest już zmęczona etykietą, jaką musi przestrzegać 

na królewskim dworze. 



Spotkanie w internacie uświadamia dziewczynkom, że każda marzy o tym, co 

ma druga. Ellie chce wieść życie zwykłej nastolatki, a Lotti księżniczki. 

Wpadają więc na szalony pomysł, by zamienić się tożsamością. Nie zdają sobie 

tylko sprawy z tego, że ktoś odkryje ich sekret, a w murach szkoły Rosewood 

Hall żadna tajemnica nie pozostaje nią zbyt długo. 

Co wyniknie z pomysłu nastolatek? Czy każda doświadczy w końcu tego, czego 

pragnie? Jakie jeszcze sekrety skrywają mury prestiżowej szkoły? Sięgnij po 

książkę „Księżniczka incognito”, a poznasz odpowiedzi na te pytania. 

 

Nowa książka Kiery Cass, autorki 

bestsellerowej serii Rywalki, wyjątkowy 

romans dla miłośniczek dworskich intryg. 

Przyszła królowa. Przystojny młody król. Para 

idealna… Ale czy na pewno? 

Kiedy król Jameson wybiera jako obiekt swoich 

uczuć lady Hollis Brite, Hollis jest zaskoczona 

– i zachwycona. Dorastała na zamku Keresken i 

podobnie jak wszystkie szlachetnie urodzone 

panny marzyła o tym, że pewnego dnia król 

spojrzy właśnie na nią. Zdobycie jego serca to 

spełnienie wszystkich jej pragnień. 

Jednakże Hollis już niebawem zaczyna sobie 

uświadamiać, że pokochanie króla i zostanie 

królową może nie być tak szczęśliwym losem, 

jak jej się wydawało. Kiedy zaś spotyka 

chłopaka, który potrafi dostrzec, co Hollis naprawdę kryje w swoim sercu, 

dziewczyna uświadamia sobie, że przyszłość, której naprawdę pragnie, jest 

przyszłością, jakiej nigdy wcześniej sobie nie wyobrażała. 



Dwa opowiadania, osadzone w urzekającym 

świecie "Rywalek", niezwykle popularnej 

powieści Kiery Cass. 

 

"Królowa i Faworytka" ukazują nieznane 

wydarzenia z życia dwóch ulubionych przez 

czytelniczki bohaterek "Rywalek". Zanim 

zaczęła się opowieść o Americe Singer, inna 

dziewczyna przyjechała do pałacu, by 

rywalizować o rękę innego księcia. W 

"Królowej" możemy śledzić losy przyszłej 

matki księcia Maxona, Amberly, podczas 

eliminacji, dzięki którym została ukochaną 

przez wszystkich królową. Marlee Tames 

przybyła do pałacu, by zdobyć serce księcia 

Maxona – ale jej własne serce miało inne 

plany. 

 

"Faworytka" pokazuje sceny ze wspólnego życia Marlee i Cartera, od pamiętnej 

nocy, gdy ich sekret wyszedł na jaw, aż po wydarzenia z finału "Jedynej". 

 

 

Drugi tom "Rywalek". Do pałacu przybyło 

trzydzieści pięć dziewcząt. Teraz zostało ich 

tylko sześć. Ami i książę Maxon stają się sobie 

coraz bliżsi, jednak dziewczyna wciąż pamięta 

o Aspenie, chłopaku, którego darzyła szczerą 

miłością jeszcze zanim trafiła do pałacu. 

Od wydawcy: 

 

"Maxon zachowuje sie dziwnie. Aspen jest 

wciąż drogi memu sercu. W królestwie dzieją 

się niedobre rzeczy. Nie wiem, czy chcę być 

wybranką, czasami mam już wszystkiego 

dosyć!" 

 

Rywalki to mieszanka baśni i reality show. 

Czarująca, wciągająca i należycie romantyczna. 

To fascynująca opowieść o miłości rodzącej się w blasku reflektorów i polityce, 

która wkrada się w każdy zakamarek naszego życia. 



Spotkania grupy anonimowych kleptomanów 

to nie miejsce dla porządnych nastolatek. A 

jednak tam właśnie trafiają dwie dziewczyny, 

którym niczego w życiu nie powinno 

brakować. Tabitha Foster ma wszystko, czego 

można pragnąć: pieniędzy jak lodu, tłum 

przyjaciół, popularność, najprzystojniejszego 

chłopaka w szkole... Brakuje jej tylko 

dreszczyka emocji. Tego samego, od którego 

jest uzależniona Elodie Shaw, cicha i 

nierzucająca się w oczy dziewczyna. Za to 

obecność Moe w takim miejscu nie powinna 

dziwić - wszyscy wiedzą, że to zadymiara, 

trzymająca się z najgorszymi szkolnymi 

szumowinami. 

Tabitha, Elodie i Moe: królowa szkoły, 

dziewczyna-cień i twardzielka - takiego trio nikt nie potrafiłby sobie wyobrazić 

razem. A jednak rzucone przez Tabithę wyzwanie sprawia, że zaczyna je łączyć 

dziwna nić porozumienia. Od porównywania skradzionych fantów tylko krok do 

rozmów o wszystkim... Czy także o powodach, dla których zaczęły szukać tego 

rodzaju mocnych wrażeń? 

 

 Quentin Jacobsen od zawsze zakochany jest we 

wspaniałej koleżance, zbuntowanej Margo Roth 

Spiegelman. W dzieciństwie przeżyli razem coś 

niesamowitego, teraz chodzą do tego samego 

liceum. Pewnego wieczoru w przewidywalne, 

nudne życie chłopaka wkracza Margo w stroju 

nindży i wciąga go w niezły bałagan. Po czym 

znika. Quentin wyrusza na poszukiwanie 

dziewczyny, która go fascynuje, idąc tropem 

skomplikowanych wskazówek, jakie zostawiła 

tylko dla niego. Żeby ją odnaleźć, musi pokonać 

setki kilometrów. Po drodze przekonuje się na 

własnej skórze, że ludzie są w rzeczywistości 

zupełnie inni, niż sądzimy. Czy dowie się, kogo 

szuka i kim naprawdę jest Margo? 

 

Błyskotliwa, zabawna i poruszająca powieść drogi o dojrzewaniu, prawdziwej 

przyjaźni i miłości. 

 



 Leonardo da Vinci 

Jednym z najważniejszych artystów wszech 

czasów bezdyskusyjnie jest legendarny 

Leonardo da Vinci. Jego dzieła nie raz były 

inspiracją dla innych artystów, także 

współczesnych, czego dowodzi książka Dana 

Browna „Kod Leonarda da Vinci”. Dziś jednak 

chcielibyśmy przybliżyć Ci inną pozycję, a 

mianowicie biografię słynnego włoskiego 

artysty napisaną przez Waltera Isaacsona, czyli 

amerykańskiego pisarza i biografa. 

Czego dowiesz się z biografii „Leonardo da 

Vinci”? 

Tom biografii o Leonardzie da Vinci przybliży 

Ci jego osobę, ale w nieco inny sposób niż z 

reguły przyjęty w książkach poświęconych twórcom. Autor opowiada o życiu 

artysty, ale, co charakterystyczne, nie analizuje jego dokonań. 

Za to więcej możesz dowiedzieć się o samym da Vinci, jego sposobie bycia, 

zachowaniu i cechach. Zaprzyjaźnij się z Leonardo i stwórz w swojej wyobraźni 

jego realistyczny obraz. 

Jaki był da Vinci? 

Świat zna go jako włoskiego artystę i geniusza, ale Ty masz okazję, by odkryć tę 

postać jako samouka, który dzięki pracy nad sobą stał się światłym człowiekiem 

renesansu. Leonardo da Vinci nie zdobył standardowego wykształcenia – nie 

miał takiej okazji. Jednak pęd ku wiedzy pchał go cały czas do przodu i 

pozwalał na rozwój umysłowy i fizyczny. Artysta był niebywale kreatywną, 

twórczą i ciekawą świata postacią. 

Czy wiesz, że Leonardo był wegetarianinem? Stawał w obronie zwierząt, nie 

mógł znieść ich krzywdy. Nie dziwiło Cię nigdy to, dlaczego tak wielki artysta 

nie pozostawił po sobie równie uzdolnionego potomka? Książka Waltera 

Isaacsona daje odpowiedź na to pytanie – geniusz malarstwa i architektury był 

bowiem homoseksualistą. 

Ambitny, perfekcyjny, ale i empatyczny. Wszechstronnie uzdolniony, zawsze 

aktywny, o szerokich horyzontach i zainteresowaniach. Poznaj szczegóły z życia 

Leonarda da Vinci i odkryj tego twórcę na nowo! 

 

 

Powyższe opisy pochodzą od wydawcy. 


