
Marcin Szczygielski. Arka Czasu:

Dziewięcioletni Rafał mieszka w Dzielnicy, miejscu do którego ludzie się
nieustannie wyprowadzają i z którego się wyprowadzają. Chłopiec nie chodzi do
szkoły i nie ma przyjaciół. Opiekujący się nim dziadek, całymi dniami wędruje po

Dzielnicy i gra na skrzypcach, aby zarobić na życie. Z tego powodu chłopiec
najczęściej jest sam . Rafał jest sam – ale nie samotny. Ma książki i bibliotekę –

jedyne miejsce w Dzielnicy, gdzie wolno mu chodzić samemu.
Pewnego dnia bibliotekarka wypożycza mu powieść „Wehikuł czasu“ Herberta

George’a Wellsa, a ta lektura odmienia życie Rafała i staje się początkiem wielkiej,
niebezpiecznej przygody.



Buntowniczka z Pustyni t. 1
Osada Dustwalk nie jest ani magiczna, ani mistyczna – to zabita deskami

dziura, którą nastoletnia Amani pragnie opuścić przy najbliższej okazji. Osadę
otaczają bezkresne piaski pustyni, którą przemierzają tajemnicze bestie. Krążą

pogłoski, że istnieją jeszcze takie miejsca, w których dżiny wciąż parają się czarami.
Lud Miraji występuje przeciwko tyranii Sułtana. Buntowniczka wierzy, że dzięki

talentowi w posługiwaniu się bronią, uda jej się uciec spod opieki 
despotycznego wuja.

Podczas zawodów strzeleckich poznaje Jina , który może jej pomóc w
realizacji planów. Amani nie przepuszcza jednak, że jedna ryzykowana decyzja,

sprawi, iż będzie musiała uciekać przed armią Sułtana, ramię w ramię ze zbiegiem
oskarżonym o zdradę stanu.

Książka nagrodzona Goodreads Choice Awards w 2016. 

Hamilton Alwyn. Buntowniczka
z pustyni:



Zdrajca tronu. Buntowniczka 
z pustyni t. 2

To książka , w której jedyne czego możesz być pewien, to to, że nic nie jest
pewne. Po ucieczce z domu – w poszukiwaniu wolności, Amani przemierza

pustynię w towarzystwie tajemniczego obcokrajowca Jina.
Sytuacja jednak się zmienia. Amani wbrew własnej woli trafia do epicentrum

 reżimu – pałacu sułtańskiego – przyświeca jej jeden cel: obalenie tyrana.



Duchy rebelii. Buntowniczka 
z pustyni t. 3

Amini uciekając z zabitego deskami miasteczka, nie sądziła, że dołączy do
rewolucjonistów, a co dopiero, że stanie na czele rebelii. Nie ma innego wyjścia, gdy

żądny krwi Sułtan Miraji więzi Księcia Buntownika w mitycznym mieście Eremot.
Amani uzbrojona jedynie w rewolwer, zimną krew i potężną moc Półdżina musi

przeprowadzić grupę rebeliantów przez bezlitosną i pełną niebezpieczeństw
pustynię. Czy wyprawa przebiegnie pomyślnie?  Trzecia część bestsellerowej serii

pozbawia tchu i trzyma w napięciu, dopóki nie opadnie kurz po ostatecznej bitwie!



 To jedna z książek z serii „Czytam sobie z Bakcylem”. Są to pozycje przeznaczone dla
dzieci w wieku szkolnym, dzięki którym łapie się bakcyla czytana.

Książka Katarzyny Kozłowskiej to zabawna historia, pełna błyskotliwych
żartów i celnych spostrzeżeń na temat współczesnego życia, ukrytych w kocich

metaforach. Maurizio, to koci wokalista słynnej kapeli Stalowe Wibrysy. Nie boi się
nikogo,no może tylko własnej mamy. Dlatego na jej prośbę pewnego dnia kupuje
okulary. Ten mało istotny przedmiot staje się początkiem wielu perypetii naszego

bohatera, bo okazuje się, że świat kociego show-biznesu nigdy wcześniej czegoś
takiego nie widział.

Katarzyna Kozłowska
Maurizio. Kot w okularach.


