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1. Nierozłączki. Lilka i Pestka. 

2. Nierozłączki. Duch, który musiał odejść 

3. Nierozłączki. Lilka i Pestka biją rekord świata 

4. Nierozłączki. Heca z opiekunką 

5. Nierozłączki. I jak tu być grzeczną 

6. Nierozłączki. Skazane na balet 

7. Nierozłączki. Lilka i Pestka ratują świat 
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Część 1 

 

Lilka i Pestka to sąsiadki 

z naprzeciwka. Obie mają 

siedem lat, ale nigdy się 

razem nie bawią. 

Dlaczego? Uważają, 

że zbyt wiele je różni. 

Pestka to dziewczynka 

rakieta. Wprost roznosi 

ją energia: wspina się 

po drzewach, skacze 

po kałużach, rozbija 

kamienie w poszukiwaniu 

złota. „Utrapienie i dopust boży” – mówi o Pestce 

jej starsza siostra. 

 

Lilka uchodzi za bardziej ułożoną dziewczynkę. 

Zawsze ładnie wygląda, nosi sukienki, zaczytuje się 

w książkach.  

Ale to tylko pozory.  

Pestka wkrótce odkrywa, że Lilka to niebanalna 

postać, która ratuje ją z opresji swoją czarodziejską 

różdżką. Między dziewczynkami rodzi się przyjaźń. 

Stają się nierozłączne. 



Część 2 

 

 „Nierozłączki. Duch, który musiał odejść”  

 

to kolejna część z serii 

przygód o dwóch 

przyjaciółkach 

drugoklasistkach: Pestce 

i Lilce. Dziewczynki to 

prawdziwe nierozłączki. 

Mieszkają obok siebie, 

chodzą do tej samej klasy, 

siedzą w tej samej ławce. 

Swoją przyjaźń 

przypieczętowały nawet 

przysięgą krwi. Zamieniły 

jednak krew na ślinę, 

ponieważ jak 

niepowszechnie wiadomo, 

krew przyciąga nietoperze wampiry. 

 
Pestce nigdy nie zamyka się buzia, rozpiera ją 

energia, trudno jej usiedzieć na miejscu. Lilka ma 

swoje czarnoksięskie laboratorium, specjalizuje się 

w czarach, zaklęciach i eliksirach. To wybuchowy 

dziewczęcy duet, który ma tendencję do wpadania 

w tarapaty. 

 

 



Część 3 

                           

 

Lilka i Pestka wracają 

z nową przygodą! 

 

Pestka się nudzi, nudzi, 

NUDZI...  

dopóki wychowawczyni 

nie pokazuje jej 

Niezwykłej Księgi 

Rekordów.  

Pestka dowiaduje się 

o wszystkich 

największych, 

najmniejszych 

i najdziwniejszych rzeczach, jakie istnieją.  

Wkrótce drugoklasistów opanowuje gorączka bicia 

rekordów. Kto najwięcej razy zrobi gwiazdę? Kto 

powiesi sobie na twarzy szesnaście łyżeczek? 

Czy naprawdę można krzykiem sprawić, że szkło 

pęknie? Lilka i Pestka mają własny pomysł na pobicie 

rekordu, pomysł, na który składają się ziemia, 

skamieliny, taśma klejąca i – jak zawsze – mnóstwo 

dobrej zabawy! 



Część 4 

 

ALARM! Pestka dowiedziała się właśnie, że rodzice 

zamierzają zostawić ją na całe popołudnie z Anką, 

okropną starszą siostrą.  

Co robić? Czy Pestka 

ma siedzieć 

grzecznie na kanapie 

w salonie 

i przestrzegać 

siostrzanych zasad? 

A może powinna 

upleść drabinkę 

linową i wyjść po niej 

przez okno? Co za 

niemądre pytanie. 

Pestce potrzebna 

jest i lina, 

i kryjówka, przede 

wszystkim jednak – 

potrzebna jest jej Lilka. Wspólnie dziewczynki 

wpadną na to, co należy zrobić, żeby popołudnie 

z kiepską opiekunką zamieniło się w świetną zabawę. 

 



Część 5 

 

 

Dzień z każdą chwilą staje 

się gorszy, a jest dopiero 

dziewiąta rano. Czy to 

wina Pestki, że wylizała 

talerz? Czy to wina 

Pestki, że włóczka Anki 

się skończyła?  

Owszem.  

Pestka poważnie się 

zastanawia, czy bycie 

grzeczną jest warte swojej ceny. Lilka twierdzi, 

że tak, bo jeśli ktoś jest naprawdę grzeczny, dzikie 

zwierzęta mogą go pokochać i nawet pójść za nim 

do domu.  

O rany! 

Dziewczynki postanawiają, że będą najgrzeczniejsze 

w całym mieście. Grzeczne, wielkoduszne, o czystych 

sercach… Zaraz, zaraz! Jakim więc cudem na koniec 

są brudne, mokre i w tarapatach? 

 



Część 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lilka i Pestka okropnie się pomyliły. Myślały, że balet 

oznacza skakanie, kopanie i fajne kostiumy. 

Tymczasem okazało się, że przyjaciółki muszą 

wystąpić jako Dwie Wesołe Kałamarnice.  

Co za wstyd!  

Czy dziewczynki zdołają uniknąć tego straszliwego 

losu? Lilka i Pestka obmyślają plan ratunkowy. Będzie 

miał związek ze szkolną wycieczką, kilkoma rekinami 

i dziwacznymi stworami świecącymi w ciemności. 



Część 7 

 

 

 

W szkole Lilki i Pestki 

odbędzie się wieczór 

nauk przyrodniczych. 

Uczniowie z klasy pani 

Wesołej mają 

za zadanie znaleźć 

sposób na walkę 

z globalnym 

ociepleniem.  

Eryk planuje 

skonstruować 

śmieciowego robota 

pożerającego odpadki,  

 

Weronika postara się jak najdłużej wstrzymywać 

oddech. 

A co wymyślą Lilka i Pestka?  

Skonstruują coś ze sznurków?  

Zrobią coś, co wybuchnie?  

Przeprowadzą doświadczenie z kostkami lodu? 

A może… wpadną na zupełnie wyjątkowy pomysł! 



Część 8 

 

 

Lilka i Pestka 

potrzebują trochę 

pieniędzy. A na co? 

Na ser!  

Na dwa woreczki 

„niskotłuszczowego sera 

Belldeloon w małych 

porcjach specjalnie dla 

ciebie”.  

Ale jak zarobić dziesięć 

dolarów?  

Czy przyjaciółki powinny zacząć opiekować się 

dziećmi? Brrr… pieluchy są okropne! Czy powinny 

zarabiać, myjąc samochody? Raczej nie. Czy powinny 

wydać gazetę? Tak! Lilka i Pestka muszą tylko 

wywęszyć w sąsiedztwie jakieś nowinki. Dowiadują 

się bardzo interesujących rzeczy. A najciekawiej robi 

się wtedy, kiedy sąsiedzi dostają gazetę do rąk! 
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