
NOWOŚCI BIBLIOTEKI 

propozycje dla dzieci starszych 
 

            

1. „Banda z Burej: Tajemnica piwnicy w bibliotece” 

Wiktor sprowadza się wraz z rodzicami i siostrą do 

małego miasteczka. Zrozpaczony perspektywą 

mieszkania w małej miejscowości szuka wszelkich 

sposobów na ucieczkę, zastanawiając się, co tak 

naprawdę jest po drugiej stronie kuli ziemskiej. 

Wkrótce zaprzyjaźnia się z grupą dzieci,   

z którą planuje odkryć tajemnicę biblioteki. 

2. „Banda z Burej: Tajemnica lasu”  

Tymon jest zupełnie zwyczajny. Tak przynajmniej uważa. 

Szybko jednak okazuje się, że przez wydarzenia w 

miasteczku i okolicznym lesie, w rzeczywistości jest 

zupełnie inaczej, a ciekawa historia może uratować 

życie. Z uśmiechem na twarzy i energią postanawia odkryć 

tajemnicę lasu.  

3. „Bohaterowie Magicznego Drzewa: Stwór”  

Julka jest w niebezpieczeństwie. Jej nierozważne życzenie 

sprowadza na świat groźnego stwora o wielkiej mocy. Pozbawia 

on bohaterkę ludzkiego głosu i zmienia jej wygląd, a to 

dopiero początek kłopotów. Kajetan z Budyniem wyruszają, by 

ratować przyjaciółkę. 

4. „Ahoj przygodo: Teraz Rowley”  

Rowley Jefferson, najlepszy przyjaciel Grega Heffleya, 

zaczyna pisać swoją pierwszą książkę. Znajdziecie tu 

wszystko: i złego czarownika, i piękną elfkę, i 

nieszczęśliwego wampira, i magiczną dłoń, i ducha 

dziadka, i maga z jednym okiem, i nieokrzesanego 

barbarzyńcę, i Małą Syrenkę, a nawet pół człowieka i 

pół krowę o imieniu Stefan… Trzymacie się mocno? Bo to 

dopiero początek! 

5. „Dziennik Rowleya: zapiski chłopca o złotym sercu”  

Pewnego dnia Rowley wpada na pomysł by zacząć pisać swój 

pierwszy w życiu pamiętnik. Chce opisać w nim swoją 

codzienność  

i bliskich. Kiedy jednak Greg dowiaduje się o tym, wścieka 

się na przyjaciela i chce zabronić mu tego, co uważa za 

kopiowanie jego pomysłu na dziennik. Szybko jednak zmienia 

zdanie i postanawia „zatrudnić” Rowleya by pisał jego 

biografię.  

 

 

 



6. „Dziennik Cwaniaczka”. Tom 15. „Zupełne dno” 

Wakacje w starym wozie kempingowym wujka Gary’ego? 

Brzmi jak przygoda! Rodzina Grega zamierza spędzić 

to lato w prawdziwej, najprawdziwszej głuszy. 

Tylko że w głuszy na ogół grasują jej niezbyt 

gościnni mieszkańcy – namolne niedźwiedzie, 

żarłoczne kleszcze i najgorsze z nich wszystkich – 

skunksy. Czy urlop na łonie natury, który był 

szczytem marzeń Heffleyów, okaże się zupełnym 

dnem?  

7. „Dziennik Cwaniaczka”. Tom 14. „Totalna demolka” 

Remont domu?! To chyba najgorszy pomysł, na jaki 

kiedykolwiek wpadła mama.  Czy Heffleyowie 

przetrwają totalną demolkę, czy będą musieli 

zacząć od zera w innym mieście, najlepiej pod 

zmienionym nazwiskiem? 

 

8. „117-piętrowy domek na drzewie” Andy i 

Terry mieszkają w stusiedemnastopiętrowym domku na 

drzewie. A ten domek jest najfajniejszy na świecie! 

Znajdziecie tu między innymi: treserów krzeseł, wszystko 

zakrywające majtki dinozaura, budkę fotograficzną dla 

mistrzów drugiego planu, arenę bojowych giga-robotów, 

Kanał Zżerański oraz piętro Zjedz, Ile Możesz.  

 
9. „Moje życie jako….youtuber” Derek Fallon w końcu znalazł 

coś ekscytującego wśród szkolnej nudy – zajęcia dodatkowe 

z tworzenia filmów! Wraz ze swoimi przyjaciółmi – Carly, 

Mattem i Umberto – nie może się doczekać stworzenia 

własnej serii na YouTube. Wkrótce jednak okazuje się, że 

bycie gwiazdą na YouTube to znacznie więcej pracy...  

 
10. „Moje życie jako….gracz”  

Derek Fallon dostaje niebywałą szansę od losu – może 

uczestniczyć w testach najnowszej gry wideo! Jest 

przekonany, że świat wreszcie docenił jego talenty. Ale, 

jak to w jego życiu zwykle bywa, nic nie idzie zgodnie  

z planem, a w szkole też czeka go parę testów… 

 

11. „Jak wytresować smoka?, cz.3 – „Jak mówić 

po smoczemu?"– Na drodze Czkawki, oprócz zabójczych 

smoków i potworów morskich, staną tym razem 

najwięksi wrogowie wikingów: obrzydli Rzymianie! 

Gruby Konsul i Chudy Prefekt knują ile wlezie, ale 

nasz dzielny bohater da im nauczkę.  

 



12. „Jak wytresować smoka”, cz.4 "Jak złamać smoczą 

klątwę?" - Jeden z bohaterów został użądlony przez 

Jadowitka i już wkrótce spadnie na niego klątwa! By 

uratować przyjaciela, Czkawka i Kamikazia wyruszą 

po antidotum. Lekarstwem na użądlenie jest?…. 

kartofel! Jego zdobycie nie będzie jednak proste. 

Czy bohaterowie wrócą cali z tej trudnej misji? 

Muszą jeszcze przecież uratować przyjaciela. 

 

13. „Jak wytresować smoka?, cz.5 „Jak odwrócić smoka ogonem?” 

Smoki Eksterminatory wylęgają się tylko wtedy, gdy ich jaja 

ogrzeją się w gorących gazach i lawie. I właśnie 

teraz na Wyspie Lawowych Prostaków budzi się 

Wulkan. Jego wybuch spowoduje, że ze wszystkich 

jaj wyklują się Eksterminatory. Na szczęście nie 

będzie ich dużo, najwyżej jakieś... dziewięć 

tysięcy?! Halibut Straszliwa Czkawka Trzeci 

wyrusza na Wyprawę, aby powstrzymać Wybuch. 

Podążają za nim jego najlepszy przyjaciel - 

Śledzik oraz Okropny Mądrala. Problem w tym, że 

na wyspie czekają nie tylko olbrzymie smoki  

i plująca lawą góra. Na Czkawkę czyha również stary wróg, który 

pragnie zemsty! 

 
14. „Jak wytresować smoka?”, cz. 6 „Drapieżne smoki dla 

początkujących” Halibut Straszliwa Czkawka Trzeci 

chciałby tylko miło spędzić urodziny. Ale jego ojciec, 

ma inne plany. Chce zdobyć bezcenny egzemplarz 

podręcznika "Jak wytresować smoka" i zagrać na nosie 

plemieniu Włamywaczek. Kamikazia wpada na pomysł, by 

wykraść książkę z Biblioteki Publicznej. Świetny plan, 

co?.... WRĘCZ PRZECIWNIE. Zbiorów Biblioteki strzeże 

bowiem Szkaradny Bibliotekarz z zastępem czterystu 

strażników uzbrojonych po zęby.  

 

15. „Kamień i sól” Tella ma za sobą przerażającą 

przeprawę przez dżunglę i pustynię. Nie może się już 

wycofać. W kolejnych etapach wyścigu zmierzy się  

z ukrytymi niebezpieczeństwami oceanu, mrożącym oddech 

górskim zimnem oraz nowymi, pokrętnymi zasadami 

wyścigu. Co jednak, jeśli niebezpieczeństwo leży 

jeszcze głębiej? Jak można ufać komukolwiek, skoro 

wszyscy mają jakieś sekrety? Co zrobić, gdy osoba, na 

której najbardziej polegasz, nagle przestaje cię 

wspierać? Jak wybrać między jednym życiem a drugim? 

 



16. „Kompleksiara” Idolka polskich nastolatek - Kinga 

Sawczuk dzieli się radami dotyczącymi odnajdywania 

własnego stylu, przygotowania się do szkoły, relacji z 

chłopakami, budowaniu swojego wizerunku w social mediach 

i... ogromem innych przemyśleń! To książka pełna 

inspiracji i pozytywnej energii, która stanie się 

nieodłącznym przyjacielem każdej fanki Kompleksiary! 

 
17. „Kroniki Archeo”: „Dom Fauna” Zwiedzając Włochy, 

dzieci trafiają na wzmiankę o bezcennym skarbie 

ukrytym jeszcze starożytności w Pompejach – słynnym 

mieście zniszczonym w czasie wybuchu Wezuwiusza. 

Wskazówki ukryte między innymi w mozaikach 

poprowadzą poszukiwaczy do Domu Fauna… 

 
18. „Kłamczucha” -  to ósmoklasistka z Łeby, córka rybaka 

dalekomorskiego, to dziewczyna o  wybuchowym 

temperamencie, ubarwiająca rzeczywistość drobnym 

kłamstwem. On jest licealistą z Poznania, spędzającym 

wakacje w Łebie. Los popycha ich w swoją stronę... 

Ona - w imię wielkiej miłości rzuca wszystko  

i wyjeżdża do Poznania, aby być bliżej niego... Czy 

będzie to dobry wybór? Jak daleko od miłości do 

nienawiści? Czy kłamstwo okaże się jednym ze sposobów 

na życie?  

 
19. „Lewy: Chłopak, który zachwycił świat” Lewy to 

uniwersalna historia chłopca, który ani przez chwilę 

nie wahał się, co jest dla niego ważne. Jest to powieść 

o wielkim talencie i konsekwencji. O tym, że nawet 

porażkę można przekuć w sukces. To współczesna bajka,  

w której wszystko wydarzyło się naprawdę. 

  

20. „Lustrzanna”, t. 1 „Zimowe zaręczyny” 

Ofelia skrywa za starym szalikiem i okularami 

krótkowidza nietypowe dary: potrafi czytać przeszłość 

przedmiotów oraz przechodzić przez lustra. Spokojne 

życie, które wiedzie na rodzimej arce – Animie, zmienia 

się, gdy zostaje zaręczona z tajemniczym mężczyzną 

należącym do potężnego klanu Smoków – Thornem. 

Dziewczyna musi na zawsze opuścić rodzinę i podążyć za 

narzeczonym do Niebiasta – dryfującej w powietrzu 

stolicy odległej arki, zwanej Biegunem. Dlaczego wybór 

padł właśnie na Ofelię? Dlaczego musi ukrywać swoją 

prawdziwą tożsamość? Dziewczyna nieświadomie zostaje 

uwikłana w niebezpieczną intrygę. 



 

21. „Lustrzanna”, t.2 „Zaginieni z Księżycowa” 

Ofelia, świeżo mianowana młodszą bajarką dworu, 

doświadcza na własnej skórze zawiści i intryg, 

które lęgną się pod złoconymi sufitami Niebiasta. 

Czy będzie mogła liczyć na Thorna, swojego pełnego 

tajemnic narzeczonego? Dlaczego z dworu zaczynają 

nagle znikać wpływowe osobistości? Ofelia 

mimowolnie zostaje wciągnięta w śledztwo, które 

zaprowadzi ją poza wszechobecne na Biegunie iluzje 

do samego serca prawdy.  

 

22. „Lustrzanna”, t.3 „Pamięć Babel” 

W trzeciej części „Lustrzanny” Christelle Dabos odkrywa 

przed czytelnikami cudowne miasto Babel. Gdzieś w sercu tej 

metropolii kryje się nieuchwytna tajemnica, która stanowi 

klucz do minionych czasów oraz niepewnej przyszłości. Ofelia 

od dwóch lat i siedmiu miesięcy mieszka na swojej rodzinnej 

arce Animie. W końcu jednak nadarza się okazja, żeby zacząć 

działać – wykorzystać wiedzę, jaką posiadła po lekturze 

Księgi Faruka. Dziewczyna wybiera się pod przybraną 

tożsamością na Babel, kosmopolityczną arkę, wzór 

nowoczesności.  

23. „Czerwien rubinu” - to pierwszy tom “Trylogii Czasu.” 

Książka jest niesamowicie wciągająca, dowcipna i 

pochłania bez reszty. Powieść trzyma w napięciu do 

ostatniej kartki. Gwen nie jest zwykłą nastolatką. 

Pewnego dnia odkrywa, że posiada gen podróży w czasie. 

 

24. „Błękit szafiru” Gwendolyn to Rubin - 

ostatnia z dwanaściorga podróżników w czasie. 

Choć trafiła pod opiekę tajnej organizacji, 

Strażnicy traktują ją z wrogością  

i wręcz uważają za szpiega. Gwen nie może ufać 

nikomu, a tymczasem czekają na nią coraz 

trudniejsze misje. W boleśnie krótkim czasie 

musi opanować całą masę rzeczy, które mają jej 

umożliwić przetrwanie w przeszłości.  

 
25. „Zieleń szmaragdu” Gwen i Gideon muszą po raz kolejny 

połączyć siły, żeby przeciwstawić się złowrogiemu 

hrabiemu de Saint Germain, który chce wykorzystać ich 

dar do własnych celów. W niebezpiecznej grze wydarzenia z 

przeszłości splatają się z teraźniejszością, zasadzki 

czyhają na każdym kroku (i w każdym czasie), a na jaw 

wychodzą kolejne tajemnice…  

https://www.taniaksiazka.pl/seria/trylogia-czasu


 
26. „Willa, dziewczyna z lasu”  

Główną bohaterką jest Willa - małoletnia dziewczynka, 

pochodząca ze zdziesiątkowanego przez wcześniejsze 

wydarzenia, klanu Feiran, które walczy o przetrwanie. 

Podejmuje się ona wielu różnych zadań, które mają 

pomóc jej rodakom w przeżyciu każdego kolejnego dnia, 

do momentu, gdy zostaje ranna podczas próby kradzieży 

żywności. 

 

  

 

 

 


