
Co warto przeczytać...? cz. 6 
Rewolucja przestrzeni i czasu. 

Bystry umysł i gwiazda fizyki: Albert Einstein 

ponad sto lat temu na nowo wymyślił 

wszechświat – a jego teoria względności jest 

wciąż aktualna, jak pokazują pomiary fal 

grawitacyjnych. Ale co dokładnie odkrył, jak 

potwierdzona została jego teoria i dlaczego bez 

niej nie działałaby żadna nawigacja? 

Einstein sprecyzował i poszerzył język 

człowieka o słownictwo służące do opisywania 

wszechświata. A formułowany z 

matematyczną precyzją język fizyki jest 

potężnym narzędziem służącym do 

przedstawiania właściwości i regularności 

procesów w przyrodzie. Szczególną teorię 

względności można potraktować jako 

tłumaczenie i zjednoczenie dwóch języków fizyki, które do tamtej pory 

wydawały się być nie do pogodzenia. 

Czy na pewno wiesz, czym są przestrzeń i czas, symultaniczność i 

teraźniejszość, energia i masa? Na czym polega względność czasu? Rüdiger 

Vaas wyjaśnia genialne idee tego osobliwego talentu stulecia tak łatwo i 

przystępnie, jak to tylko możliwe! 

„Najpiękniejsze, co możemy przeżyć, to doświadczenie tajemnicy. Jest to 

fundamentalne uczucie, które znajdziemy przy kołysce prawdziwej sztuki i 

nauki”. 

Albert Einstein  

 

Co było przed Wielkim Wybuchem? Dlaczego 

czarne dziury są czarne? Czy można podróżować do 

przeszłości? 

W zabawnych tekstach Vaas wyjaśnia fascynujące 

idee Hawkinga w sposób zrozumiały dla każdego: 

wyimaginowany czas, entropia, wszechświaty 

niemowlęce czy grawitacja kwantowa nie będą już 

miały przed nami tajemnic. Oprócz wielu tematów, z 

którymi nie stykamy się na co dzień, autor porusza 



także takie, które zajmują chyba każdego z nas: Jak w ogóle powstał 

wszechświat? Czy istnieje życie pozaziemskie, a jeśli tak, czy powinniśmy się 

go obawiać? Oraz pytanie o Boga jako Stwórcę wszechświata – czy jest dla 

Niego w ogóle miejsce w naukowym rozumieniu powstawania i istnienia 

wszechświata? Każdy, kto choć raz marzył o podróżach w czasie, znajdzie tutaj 

także odpowiedź na pytanie, czy są one w ogóle możliwe. Dodatkowo 

błyskotliwe ilustracje pokazują, co kryje się za pomysłami genialnego badacza. 

Wyrusz w podróż przez wszechświat Hawkinga! 

 
Ilustrowana biografia jednej z największych 

artystek w dziejach świata. Frida Kahlo żyła 

pełnią życia, w zgodzie ze swoją 

bezkompromisową osobowością. Jej 

malarstwo to krew i cierpienie, ale także 

zabawa i kolor. Była wojowniczką, która nie 

wahała się stawić światu czoła, namiętną 

kobietą, która nie godziła się na życie w 

cieniu swojej wielkiej miłości – Diego Rivery 

– i walczyła o spełnienie swoich marzeń. 

Frida chciała przeżywać intensywnie 

zarówno nieszczęścia, jak i radości, które 

oferował jej los. To w tym uporze tkwiła jej 

prawdziwa siła. Ta książka to zainspirowany 

przeżyciami owej ikonicznej meksykańskiej 

malarki przepiękny i barwny spacer przez jej życie i dzieło. 

 
Przeżyj przygodę! Rozwiąż zagadki! 

Ucieknij z zastawionych pułapek! 

Nowa generacja interaktywnych powieści. 

"Escape Quest" to nowa seria gamebooków, 

w których ty jesteś głównym bohaterem. 

Będziesz musiał podejmować decyzje, 

rozwiązywać tajemnicze zagadki i 



wydostawać się z zastawionych pułapek. "Escape Quest" łączy w sobie 

elementy paragrafowej powieści, gier role-playing oraz łamigłówek w stylu 

escape room. 

Innowacyjne techniki i mechaniki gry. 

Rozwiązaniem łamigłówek jest numer strony, na którą musisz się udać, żeby 

kontynuować opowieść. Zadania będą wymagały logicznego myślenia, 

wyciągania wniosków, spostrzegawczości czy kreatywnego podejścia typu „out 

of the box”. Użyj specjalnych zakładek, przekręcaj i zaginaj strony, rozszyfruj 

kody i znajdź ukryte wskazówki. 

Wciągająca fabuła. 

"Escape Quest" przedstawia ciekawą i wciągającą historię, która zachęca do 

rozwiązywania kolejnych zagadek i dokonywania postępów w grze. Zagadki 

nawiązują i łączą się tematycznie z treścią fabuły, co pozwala na jeszcze 

pełniejsze przeżycie przygody. 

Graj off-line 

Nie potrzebujesz łączyć się z internetem czy instalować specjalnych aplikacji. 

Wszystko, co niezbędne zawarte jest w książce. Podpowiedzi oraz rozwiązania 

są zaszyte na ostatnich stronach każdego tomu. 

Graj sam lub z rodziną. 

"Escape Quest" jest przeznaczony do samodzielnej zabawy, ale czasem przyda 

się pomoc rodziny czy znajomych. Możecie wspólnie główkować nad zadaniami 

oraz dzielić się wrażeniami z gry. 

Wybierz swoją własną przygodę 

W tym roku Egmont planuje wydać cztery gamebooki z serii Escape Quest. 

Dwa pierwsze tomy zapowiedziane są już na maj, kolejne dwa ukażą się we 

wrześniu. 

Czy podejmiesz wyzwanie? 

Poszukiwacze zaginionego skarbu. 

Właśnie otrzymałeś pamiętnik największej odkrywczyni stulecia, niedawno 

zmarłej Sarah Edson-Taylor. Pamiętnik ten zawiera wiele tajemnic i kryje w 

sobie klucz do skarbu poszukiwaczki. Jeśli trafił w twoje ręce, niewątpliwie 

zostałeś uznany za zdolnego do wykonania tej misji… Ale czy staniesz na 

wysokości zadania? 

Podróżuj po różnych zakątkach świata śladami Sarah Edson-Taylor, aby znaleźć 

zostawione przez nią wskazówki i odszukać jej tajemniczy skarb! Uważaj na 

zastawione pułapki i czyhające niebezpieczeństwa. 

 



Pierwszy tom przebojowej serii, wyróżnionej 

przez Forum Miłośników Pana Samochodzika. 

Poznajcie Monikę, Alę, Igora i Mirasa, którzy 

wspólnie wyjeżdżają na wakacyjny obóz 

wspinaczkowy do Zamku Czocha. Zwykły 

wyjazd szybko zamieni się jednak w pełną 

wrażeń przygodę! A wszystko przez Bossa, 

czyli Mariusza Krygiera, pasjonata i 

nauczyciela historii w ich podstawówce. To on 

wprowadza grupę przyjaciół w świat 

historycznych zagadek związanych z 

zaginionymi po II Wojnie Światowej skarbami. 

Oprócz wspinaczki młodzi bohaterowie będą 

szukać zamkowych tuneli i tajnych skrytek. Nie 

zabraknie nocnych pościgów, ale też 

niespodziewanych sytuacji. Czy uda im się 

wreszcie trafić na mityczną koronę i klejnoty carskiej rodziny Romanowów? 

 

 

 

 

Kolejny tom serii przygodowej, wyróżnionej 

przez Forum Miłośników Pana Samochodzika. 

 

Monika, Ala, Igor, Miras oraz ich nauczyciel 

Boss spędzają razem wakacje. Jadą pod namiot 

w okolice Tarnowa, gdzie leśniczym jest wujek 

Ali. Po raz kolejny trafiają na niesamowitą 

historyczną zagadkę! Chcą odkryć sekret 

kolekcji monet hrabiego Semechowskiego, 

dawnego właściciela leśniczówki. Okoliczna 

legenda głosi, że był wśród nich dukat króla 

Zygmunta – największa moneta wybita 

kiedykolwiek na terenie Polski. 

Okazuje się, że ktoś inny także bardzo chce 

znaleźć tę kolekcję. Podejrzenia padają na grupę 

poszukiwaczy skarbów, którzy węszą w 

pobliżu. Przyjaciele zwiedzają okolicę, poznają jej historię i pomagają 

leśniczym złapać gang motocyklistów, którzy pustoszą las. Niespodziewanie 



odkrywają też wiersze hrabiego. Czy to właśnie one doprowadzą ich do cennej 

monety? 

 

Gdzie jest skrzynia z karabinami? to 

kontynuacja przygód grupy przyjaciół: Ali, 

Igora, Moniki i Mirasa, znanych z książki 

Gdzie jest korona cara (II miejsce w 

konkursie na Najbardziej Samochodzikową 

Książkę 2015 roku i specjalne wyróżnienie 

dla autora za umiejętność pisania o sprawach 

młodzieży oraz stworzenie udanego 

scenariusza dla wakacyjnej przygody). 

 

Zapowiadają się najnudniejsze wakacje na 

świecie. Igor, który właśnie wrócił z obozu 

wspinaczkowego, musi wyjechać do wujka 

do Katowic. To miasto nie kojarzy mu się z 

niczym ciekawym. Tylko jakieś kopalnie i 

huty. 

 

Jego kuzynka Ala bardzo mu jednak zazdrości. Będzie mógł poznać wspólnego 

wujka, Michała, który jest najbardziej obiecującym młodym himalaistą. Właśnie 

zdobył Kanczendzongę! Podobnie myśli Miras – kolega z obozu 

wspinaczkowego. Uważa, że nie ma nic gorszego niż wakacje w domu. Poza 

tym w takim dużym mieście, jak Katowice musi mieszkać mnóstwo ciekawych 

ludzi. 

 

Monika jest już właściwie w drodze na rodzinne wakacje. Mama dostała 

pierwszy urlop od kilku lat, a tata właśnie wrócił na stałe z Irlandii i obiecał, że 

spędzą wspólnie dwa tygodnie. 

 

Po przyjeździe Igor błyskawicznie natyka się na chłopaka ze Śląska – Krzyśka, 

a wspólny mecz piłkarski pozwala się im bliżej poznać. To dzięki niemu nie 

będzie czasu na nudę. Niemal sto lat temu pradziadek Krzyśka ukrył gdzieś w 

Katowicach skrzynię z karabinami. 

 

Rozwikłanie zagadki będzie wymagało poznania dawnych tajemnic Śląska, a do 



tego najlepiej przyda się Boss, czyli Marcin Krygier – nauczyciel historii. 

Trzeba tylko rozszyfrować zakodowane wiadomości z przeszłości, śledzić 

podejrzewanego o kradzież mężczyznę i przeszukać tajemnicze zakamarki. 

 

Wtedy będzie szansa na dotarcie do skrzyni z karabinami! 

 

Każda stara kamienica ma swoje sekretne 

historie, Warszawa zaś pełna jest takich 

budynków. W trakcie wojny ludzie chowali w 

swoich mieszkaniach prawdziwe skarby: 

pamiątki, pieniądze i dokumenty. A gdyby tak 

dotrzeć do tajnej skrytki legendarnego dowódcy 

Armii Krajowej, generała Grota-Roweckiego? 

Zgrana paczka nastolatków wyrusza jego 

śladami, by odkryć tajemnicę z czasów II wojny 

światowej. Po drodze napotkają całą masę 

przeszkód, przeżyją niesamowite przygody i 

rozwiążą trudne łamigłówki. Będą pogonie, 

włamania i prawdziwe śledztwo, a także 

„okupacyjny obiad” i niezapomniana lekcja 

historii. Czy po tym wszystkim uda im się 

dotrzeć do tajemniczej skrytki? 

 

Pan Tomasz, przedstawiający się czasem jako 

Tomasz Włóczęga, przez przyjaciół nazywany 

Panem Samochodzikiem, przezwisko swoje 

zawdzięczał niezwykłemu wehikułowi, 

odziedziczonemu po wuju-wynalazcy. Samochód 

ten, choć szpetny, jak wyrażali się o nim złośliwi, 

miał niesłychane możliwości: posiadając silnik 

Ferrari 410 mógł pędzić z szybkością 280 km na 

godzinę. Dzięki zastosowanej śrubie spełniał rolę 

łodzi motorowej. 

Tym pojazdem pan Tomasz wyruszył w Polskę, 

aby rozszyfrować kolejną historyczną zagadkę, 

schwytać złodziei i przemytników usiłujących 

wykraść cenne zabytkowe przedmioty. Świetnie się szuka skarbów, ale... lepiej, 



żeby nikt w tym nie przeszkadzał... A tymczasem śladem poszukiwań pana 

Samochodzika w zamkach krzyżackich i siedzibach templariuszy podążają 

pewni Duńczycy oraz podejrzana grupka polskiej młodzieży. Aby znaleźć skarb 

potrzebna jest niemała wiedza, spryt i... dużo szczęścia. 

Kto będzie miał go więcej? 

 

Pan Samochodzik odkupuje stary jacht. W 

dzienniku pokładowym znajduje piękny wiersz i 

postanawia odnaleźć autora. Rozpoczyna się 

wspaniała przygoda. Drogi Tomasza przecina 

najpotężniejszy i najniebezpieczniejszy przeciwnik 

- Waldemar Batura. 

 

 

 

 

 

Powieść fantastyczna z elementami historycznymi, wprowadza czytelnika w 

świat przed powstaniem Państwa polskiego. „Dagome Iudex” jest trylogią 

złożoną z trzech książek: „Ja, Dago”, „Ja, Dago Piastun” i „Ja, Dago Władca”. 

 

Powyższe opisy pochodzą od wydawców. 


