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Najgorsze dzieci świata 2 

Autor: David Walliams 
 

 

Odważysz się stanąć oko w oko z najgorszymi dziećmi świata? 

W tej książce znajdziesz dziesięć nowych opowiadań o pięciu upiornych 
dziewczynach i pięciu rozbestwionych chłopakach. 

Spotkasz GRZESIA GŁODOMORA, który w kilka sekund splądruje lodówkę, a także 
zadrżysz podczas czytania o ODRAŻAJĄCEJ OLDZE, robiącej najohydniejsze 

psikusy swoim szkolnym koleżankom (i dyrekcji!) za pomocą pokaźnej kolekcji robali. 

Oto druga część historyjek o najgorszych gagatkach i utrapieńcach, jakich nosiła 
ziemia. 

 

Banda z Burej. Tajemnica piwnicy w bibliotece 

Autor: Magdalena Witkiewicz 
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"Banda z burej" to historia grupy rezolutnych dzieciaków, których nic nie powstrzyma 
przed rozwikłaniem tajemnicy lokalnej biblioteki. 

Wiktor sprowadza się wraz z rodzicami i siostrą do małego miasteczka. Zrozpaczony 
perspektywą mieszkania w "dziurze", szuka wszelkich sposobów na ucieczkę, 
zastanawiając się, co tak naprawdę jest po drugiej stronie kuli ziemskiej. Wkrótce 
wstępuje w szeregi Bandy, z którą planuje odkryć tajemnicę biblioteki. 

Co ukrywają bibliotekarki? Czy siostra Wiktora zamieszana jest w sprawę? I w końcu, 
czy mały psiak jest w stanie pomóc w rozwikłaniu zagadki? 

Napisana z humorem książka, która rozbawi nie tylko dzieci, ale także dorosłych. 
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Najnowsza oficjalna powieść ze świata Minecrafta to historia bohaterskiej 
walki o przetrwanie! Gdy do Kresu wkraczają ludzie, para endermanów musi 

zdecydować po czyjej stronie stanąć. 

Fin i Mo – bliźniacze rodzeństwo endermanów – odkąd sięgają pamięcią, 
mieszkają w tajemniczej krainie zwanej Kresem. Myszkują w starożytnych 
ruinach, na obrzeżach wielkiego miasta Telos, pod czujnym spojrzeniem 

potężnego smoka. Na statku, który nazywają domem, mają wszystko, czego 
im potrzeba. Wiedzą wszystko, co powinni wiedzieć o swoim świecie — a 

przynajmniej tak im się wydaje, dopóki nie zjawiają się intruzi z innego 
wymiaru. 

 
Najeźdźcy zwani ludźmi przybywają rabować skarby i zabić Smoka Kresu. Fin 
i Mo są gotowi bronić swojego domu, ale kiedy stają twarzą w twarz z ludźmi, 

odkrywają, że nie są przygotowani do walki tak dobrze, jak sądzili. 
Zaskoczone rodzeństwo trafia w sam środek wojny ludzi z endermanami, 

wojny o przyszłość ich domu. 

 

Pippi w parku 
Astryd Lindgren 

 



 
 

Pippi, Tommy i Annika przeczytali w gazecie o chuliganach panoszących się w sztokholmskim 
parku. Annika stwierdziła, że nikt się tak nie nadaje do zaprowadzenia tam porządku jak 
Pippi! Wyruszają więc w trójkę wraz z koniem i małpką Panem Nilssonem do stolicy. Co 

zastaną na miejscu? Czy Pippi, najsilniejszej dziewczynce świata, uda się rozprawić z 
opryszkami nękającymi spacerowiczów? 

 

Oto nieznana wcześniej polskim czytelnikom przygoda Pippi Pończoszanki!  

 

Ta historia ukazała się pierwotnie w broszurze z programem obchodów Dnia Dziecka w 
sztokholmskim parku Humlegården w 1949 roku. Pod koniec wieku wygrzebano ją z 

archiwów, dwubarwne ilustracje Ingrid Vang Nyman odrestaurowano i pokolorowano i w ten 
sposób powstała książka obrazkowa wydana w Szwecji w 2000 roku. Dwadzieścia lat później 

oddajemy ją do rąk polskich czytelników z okazji 75. urodzin Pippi Pończoszanki. 
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