
NOWOŚCI BIBLIOTEKI 

propozycje dla dzieci młodszych 
 

 

 „Zielone piórko Zbigniewa: Skarpetki kontratakują” 

Bohater znany z Bandy Czarnej Frotté ma odpowiedzialną 

funkcję – jest futerałem na telefon małej Be. Bardzo 

sobie ceni tę prestiżową posadę, ale czasami dokucza mu 

nuda... Pewnego razu dzieje się coś niespodziewanego – 

znika Zbigniew, gadatliwa papuga mieszkająca  

w antycznej klatce w salonie. Jedynym śladem jest małe 

zielone piórko na podłodze. Pinkerton z zapałem 

rozpoczyna śledztwo. Nic się przed nim nie ukryje! Dokąd prowadzi 

trop? 

 

„Nela w krainie orek” - Książka opowiada  

o poszukiwaniach orek u wybrzeży Norwegii, Argentyny oraz 

w mroźnych wodach Antarktydy. Poznajemy ich niesamowite 

rodziny, sposoby polowań i komunikacji, gdyż są to jedne  

z najbardziej inteligentnych zwierząt na świecie!  

W Papui-Nowej Gwinei zobaczymy fałszywe orki oraz 

tajemnicze gatunki delfinów z kłami. 

 

„Lewy: chłopak, który zachwycił świat” - historia 

Lewego, chłopca, który ani przez chwilę nie wahał się, 

co jest dla niego ważne. Opowieść o wielkim talencie. 

O tym, że nawet porażkę można przekuć w sukces. To 

współczesna bajka, w której wszystko wydarzyło się 

naprawdę. 

 

„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. 



 

„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. 

  

„Biuro detektywistyczne Lassego i Mai: Tajemnica 

filmu” Do Valleby przybywa ekipa filmowa, żeby 

nakręcić film. Światowej sławy reżyser Omar Rauk chce 

obsadzić jednego z mieszkańców Valleby  

w drugoplanowej roli męskiej. Organizuje casting. Tej 

samej nocy ktoś włamuje się do salonu optycznego. Czy 

ma to związek z ekipą filmową? A może z listem sprzed lat 

znalezionym przez Lassego i Maję? 

 

„Biuro detektywistyczne Lassego i Mai: Tajemnica srebra” Przed 

kościołem w Valleby prowadzone są prace wykopaliskowe. 

Archeolodzy muszą zbadać teren przed położeniem nowych 

rur. Niektórzy mieszkańcy miasteczka są przeciwni 

wykopaliskom, a inni nadmiernie się nimi interesują.  

W nocy ktoś nielegalnie odwiedza wykop, zostawiając 

liczne ślady. Kto i w jakim celu to zrobił, zwłaszcza 

że raczej nic nie zginęło? I co mają z tym wspólnego 

nowe kalosze pastora? Lasse i Maja muszą rozwikłać kolejną 

zagadkę! 

 

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. 

 



„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! 

 

„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 

 

„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?  

 

„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? 

 



„117-piętrowy domek na drzewie” Andy i Terry 

mieszkają w 117-piętrowy domku na drzewie (mieli 104-

piętrowy, ale się rozbudowali). 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. 

 
 

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

znalazł coś ekscytującego – 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... Do akcji będzie trzeba włączyć 

Franka. Jest tylko jeden problem – Frank jest małpą.  

 

„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… 

 

 


