
 

 Marcin Szczygielski „Klątwa dziewiątych urodzin” 
    Co robić, gdy wiatr wciąż dmie i huczy? Trąby powietrzne porywają ludzi z ulic.  

W Warszawie zostają zamknięte szkoły i lekcje odbywają się przez internet. Początkowo Mai 

się to nawet podoba, ale ile można siedzieć w domu? Na dodatek rodzice wpadają w manię 

konstruowania coraz to nowych, zadziwiających wynalazków i nie mają dla niej czasu. 

Na szczęście z niespodziewaną wizytą przyjeżdżają ciabcia i Monterowa… Na szczęście? 

Akurat! Wraz z nimi zjawia się nie tylko kot, Foksi i tajemniczy sakwojaż, ale też bardzo zła 

nowina – nad Mają zawisła klątwa! 

Aby jej uniknąć, dziewczynka musi do dnia swoich dziewiątych urodzin odnaleźć… cegłę, 

która po wojnie przywędrowała do odbudowywanej Warszawy aż ze Szczecina. Pomogą  

w tym zagadki skrywane przez… warszawskie legendy. 

Ech, te legendy... Ile w nich prawdy?! Syrena podkradająca „słoikom” słoiki, Złoty Kaczor 

knujący na Tamce, przedsiębiorczy Wars i Sawa oraz piszcząca w gnacie, wszechwiedząca 

nadwiślańska Bieda… A wichura z każdym dniem przybiera na sile i na domiar złego w stolicy 

szerzy się „Zaraza miłości”, na którą zapada także Monterowa… 
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                 Barbara Kosmowska „ Kolorowy szalik” 

 

  Do klasy dołączył Nowy. Ma dziwne ubrania, własne zdanie i zwyczaje. I wcale nie zabiega  
o przyjaźń. Jakby mu na nikim nie zależało. Bez wątpienia jest jakiś inny. W każdym razie nie 
swój… Ech, naprawdę niełatwo go rozgryźć… Zresztą, czy warto? Przecież od razu widać, że 
słodko nie będzie… A jednak aż korci, żeby do niego zagadać – Nowy jest taki intrygujący! 

Komu trudniej? Nowemu czy reszcie klasy? Zwykle rację ma „reszta”, bo siła w grupie. Ale 
czy zawsze? Czy również tym razem? Dwie opowieści o tym, jak bardzo bywamy nieuważni… 

  



 

 

Joanna Fabicka „ Rutka” 

      Dziesięcioletnia Zosia jako jedyna z ulicy nie wyjechała na wakacje. Spędza je na 
wyludnionych Bałutach w Łodzi- dzielnicy odrapanych kamienic i mrocznych zakamarków.  
W pewne upalne, sierpniowe popołudnie spotyka na podwórku Rutkę, tajemniczą 
dziewczynkę z rudym warkoczykiem. Od tej chwili zacznie się ich zwariowana podróż  
w czasie, w której towarzyszyć im będą kurczak bez głowy  i ekscentryczna ciotka Róża. Czy 
Zosia odgadnie, kim naprawdę jest Rutka? Czy odnajdzie jej rodziców? I gdzie właściwie leży 
Diamentowa Planeta? 
"Rutka" Joanny Fabickiej ma w sobie wszystko to, co dzieci lubią w książkach lubią 
najbardziej: tajemnicę, nieoczekiwane zwroty akcji, odrobinę magii. Rodzice z kolei zobaczą 
w niej ciepłą i mądrą opowieść o tęsknocie oraz potrafiącej ją ukoić sile przyjaźni. Autorka 
udowadnia, że dla dzieci - nawet o trudnych sprawach - można pisać w sposób wzruszający, 
ale też zaskakująco zabawny. 

 

  



 

 Paweł Beręsewicz „ Więcej niż klub” 

      Filip (ksywka: Messi) i Marek (ksywka: Ronaldo) żyją piłką. Drużyna jest ich 
drugą rodziną, trener drugim ojcem, a wtykająca we wszystko nos menedżerka 
Ewa (z ich klasy) byłaby nawet całkiem dobrym materiałem na dziewczynę 
Niestety te szczere uczucia nie wpływają na grę osiedlowego klubu Fruteksu 
Pięknogóra. Drużyna jest słaba. Kolejni trenerzy rozkładają ręce, sponsor się 
wycofuje, a wyniki meczów wołają o pomstę do nieba. I właśnie w tym 
momencie wszędobylski nos Ewki bardzo się przydaje. 
Czy nowy trener poprowadzi chłopaków do zwycięstwa Czy naprawdę zna tego 
prawdziwego Messiego I czy pomoże chłopakom spełnić marzenia o grze w 
hiszpańskiej lidze 
Zapraszamy do lektury pierwszej od czasów Do przerwy 0:1 genialnej powieści 
dla dzieci o piłce nożnej. 
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