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Andrzej Maleszka „Magiczne drzewo. Berło”
Bohaterowie zdobywają berło, które daje władzę nad ludźmi i przedmiotami. Groźni
przestępcy porywają berło, a z nim Idalię i Alika. Tworzą straszliwego robota, który ma
pozbawić świat elektryczności. Wszędzie gasną światła i przestają działać urządzenia.
Kuki, Gabi, Blubek i mówiący pies wyruszają walczyć z pożeraczem prądu. Jednak trudno
go odnaleźć, bo robot potrafi zmieniać się w chłopca...

Marcin Kozioł „Detektywi na kółkach. Tajemnica przeklętej harfy”
„Tajemnica przeklętej harfy” to druga część cyklu „Detektywi na kółkach”.
Kontynuacja książki „Skrzynia Władcy Piorunów”, lektury uzupełniającej do klas IV-VI szkoły podstawowej.
Kryminał, powieść przygodowa, a zarazem nieprawdopodobna, choć prawdziwa historia Dorothy Eady, wybitnej
znawczyni starożytnego Egiptu!
Detektywi na kółkach to Julia, czternastoletnia specjalistka od zagadek, Tom, jej przyjaciel, biegły w łamaniu
szyfrów, i nieustraszony labrador Spajk, przyciągający nie tylko nowych przyjaciół (w tej roli
Dżager – przesympatyczny kocur z nadwagą), ale też przygody!
Tym razem lecą razem na wakacje do Egiptu. I od razu trafiają na ślad przemytu! W ręce
wpada im stara mapa, która kryje więcej tajemnic, niż przypuszczają. Czy doprowadzi ich
do skarbu? Młodzi detektywi znowu będą musieli łamać szyfry, dedukować i stawić czoła
groźnym przeciwnikom, by przetrwać na pustyni i rozwiązać zagadkę!
Współczesna akcja nieoczekiwanie splata się z historią dziewczynki dorastającej
w Londynie na początku XX wieku i egipskiej kapłanki, żyjącej ponad trzy tysiące lat
wcześniej.
Uwaga! Każdy tom „Detektywów na kółkach” można czytać osobno.

Ake Holmberg „Latający detektyw”
Bezrobotny detektyw dostaje wyczekiwane od dawna zlecenie rozwiązania
intrygującej zagadki...
Ake Holmberg - jeden z najsławniejszych szwedzkich autorów książek dla dzieci.
Największą sławę przyniósł mu cykl książek o przygodach prywatnego detektywa
ze Sztokholmu, Ture Sventona, za który pośmiertnie - w 2007 roku - otrzymał Nagrodę
im. Ture Sventona, przyznawaną za szczególne osiągnięcia dla kultury.
Pisane przez 25 lat (1948-1973) opowieści o nietuzinkowym detektywie zostały
sfilmowane w 1972 roku.

Ake Holmberg „Detektyw na pustyni”
Drugi tom zabawnego cyklu o przygodach najsprytniejszego detektywa w Szwecji, Ture
Sventona. Ture Sventon – praktykujący prywatny detektyw, miłośnik ptysiów z kremem
i posiadacz prawdziwego latającego dywanu – powraca! Tym razem wybiera się na pustynię
arabską, by odwiedzić swego przyjaciela, Omara – i zupełnie przypadkiem trafia w sam środek
przestępczej intrygi. Czy uda mu się uchronić przed kradzieżą najnowsze odkrycie genialnego
wynalazcy? I jak zapakować ptysie, by nie zepsuły się w upalnej Arabii?
— Posiadałem wczoraj trzy wielbłądy — powiedział Omar i ukłonił się.
— Ach tak — odparł Sventon, pociągając łyk kawy.
— Rubina, Szmaragda i Diamenta — rzekł Omar. — Dziś posiadam tylko dwa: Rubina i Szmaragda.
— Trzeciego skradziono — powiedził natychmiast Sventon. Prywatnego detektywa nigdy nie dziwi, gdy się
dowiaduje, że ukradziono wielbłąda. Wydaje mu się to zupełnie naturalne.

Rebecca Stead „Kłamca i szpieg”
Gdy Georges wprowadza się do bloku na Brooklynie, poznaje Safera – odludka, wielbiciela
kawy i szpiega. Georges dobrze się czuje w towarzystwie ciut ekscentrycznej rodziny Safera.
Zapomina przy nich o kłopotach: że tata stracił pracę, musieli się przeprowadzić, a mama
zaczęła brać dodatkowe dyżury w szpitalu. W szkole też nie jest łatwo – Georges znalazł się
na celowniku Dallasa, specjalisty od wyszukiwania u innych słabych miejsc.
Pierwsza misja szpiegowska? Tropienie tajemniczego Iksa. W miarę postępu śledztwa,
kiedy Safer stawia coraz to nowsze wymagania, Georges zaczyna się zastanawiać,
co jest prawdą, a co nie, i co to wszystko jest za gra. A w co gra on sam?

Mercedes Lackey „Kroniki Kolegium. Początek”
Fascynująca powieść fantasy, dziejąca się w pełnym magii świecie Valdemaru.
Trzynastoletniemu osieroconemu chłopcu o imieniu Mags udaje się wydostać
z kopalni kamieni szlachetnych, w której zmuszany był do niewolniczej pracy.
Dzieje się tak dzięki temu, iż magiczny koń, Towarzysz, wskazuje go jako
Wybranego – kogoś, kto w przyszłości stanie się Heroldem. Mags wyjeżdża
do Haven i niespodziewanie znajdzie się w samym centrum dworskich intryg,
gdzie nikomu nie może ufać. Nagle odkrywa, że posiada talent, o którym
wcześniej nie wiedział, stając się jednocześnie świadkiem tworzącej się legendy
– formowania Kolegium Heroldów.

