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Jeff Kinney „Dziennik Cwaniaczka”
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...

Jeff Kinney „Dziennik Cwaniaczka. Ubaw po pachy”
Są wakacje i wszystkie dzieciaki szaleją na dworze. No, prawie wszystkie. Greg Heffley, jak wiecie,
brzydzi się wysiłkiem, a słowo „sport” budzi jego przerażenie. Greg zupełnie inaczej wyobraża sobie
najbliższe miesiące. Zamierza spędzić je w domu w towarzystwie gier komputerowych. Niestety,
mama obmyśliła ekstremalny plan na lato. Wyobraża sobie, że wszyscy Heffleyowie będą spędzać
czas na świeżym powietrzu i zacieśniać więzi rodzinne...

Małgorzata Musierowicz „Całuski pani Darling”
Niezwykła książka, która każdego młodego Czytelnika zamienia w energiczne DZIECKO KULINARNO
-KULTURALNE. A wszystko to dzięki wypróbowanym przez Autorkę przysmakom i frykasom,
-pełnym fantazji oraz kulturalnych podtekstów.

Clive Staples Lewis „Opowieści z Narnii. Książę Kaspian”
Narnia to piękna i tajemnicza zarazem kraina zamieszkiwana przez niezwykłe stworzenia – fauny,
centaury, satyry, mówiące zwierzęta.
W drugim tomie słynnego cyklu C.S. Lewisa poznajemy młodego Kaspiana. W przyszłości ma być
prawowitym władcą Narnii, lecz przebiegły wuj chce pozbawić go praw do tronu. Chłopiec sam nie zdoła
pokonać niegodziwego Miraza i potrzebuje pomocy. Za radą swojego wychowawcy postanawia
przywołać na pomoc dawnych bohaterów Narnii – Piotra, Zuzannę, Edmunda i Łucję. Rodzeństwo znów
trafia więc niespodziewanie do krainy Aslana, gdzie czeka na nie kolejne wyzwanie.

Hugh Lofting „Podróże Doktora Dolittle’a”
Doktor Dolittle wyrusza na wyprawę do odległych krain, podczas której czekają go zdumiewające
przygody. Towarzyszy mu jako asystent Tomek Stubbins i to właśnie on snuje opowieść o tej
ekscytującej podróży. W towarzystwie swoich ukochanych zwierząt z papugą Polinezją na czele
bohaterowie wyruszają na tajemniczą wyspę Czepiaków w poszukiwaniu zaginionego podróżnika,
Długiej Strzały. Po wielu zapierających dech przygodach na morzu podróżnicy docierają
na poszukiwaną przez siebie pływającą wyspę. A tam... przygody rozpoczynają się na dobre:
doktor uwalnia Długą Strzałę, uczy Indian wielu pożytecznych rzeczy, pertraktuje z wielorybami i
odbywa pouczającą pogawędkę z wielkim ślimakiem morskim, w efekcie której bohaterowie wyruszają w kolejną
pasjonującą wyprawę, tym razem na dno oceanu...

