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Anna Wilson 
 

Jak zwykle poniżej zamieszczam opinie: 

 
 „Vladek 9-letni wampir, w przeciwieństwie do swojej rodziny jest dość 

nietypowy. Nie znosi smaku krwi, boi się ciemności oraz pająków, a jego wampirze 

umiejętności zostawiają dużo do życzenia. Za to marzy skrycie m.in. o gorącej 

czekoladzie z piankami czy posiadaniu prawdziwych przyjaciół. W ukryciu przed 

rodziną zaczytuje się w książce o ludziach i dzięki niej pragnie również stać się 

uczniem ludzkiej szkoły. Patrząc przez pryzmat jego genów, pomysł wydaje się 

niedorzeczny! Jednak Vladek ryzykuje i ukradkiem wymyka się z ponurego 

zamczyska, tym samym zaczynając największą przygodę w życiu. Na drodze staje 

ciekawska dziewczynka o imieniu Milka, z którą po czasie się zaprzyjaźnia. Ponadto 

dziewczynka poznaje jego sekret i towarzyszy mu w tym całym szaleństwie. 

Vladkowi z trudem udaje się pogodzić dzienną ludzką szkołę z nocnym wampirzym 

życiem. Despotyczna matka Śmiertelina jest ciągle z syna niezadowolona, a jego 

marne umiejętności doprowadzają ją do totalnej rozpaczy (mało powiedziane). 



Postanawia z mężem sprowadzić do zamku Wilkora- kuzyna Vladka prosto z 

Transylwanii. Pełni nadziei, że pomoże on Vladkowi opanować wampirze 

umiejętności takie jak zamianę w nietoperza czy kontrolę umysłów, nie zdawali sobie 

sprawy, jak bardzo rzeczywistość różni się od ich oczekiwań. Wilkor okazał się 

nowoczesnym wampirem, takim, jakim chciał być Vladek. Co z tego wyniknie? ? 

 

Świetna seria książek, która swą fabułą wciągnie nie tylko najmłodszych. Vladek jak 

każde dziecko jest ciekawy świata i żądny wspaniałych przygód, więc czytelnicy 

również zapragną tego samego dla siebie. W książce ukazana została prawdziwa 

przyjaźń, która dzięki swej sile niosła za sobą wsparcie, motywacje oraz zrozumienie 

drugiej osoby w chwilach, gdy najbardziej tego potrzebuje. Wszystkie tomy czyta się 

ekspresowo, więc najlepiej zaopatrzyć się od razu we wszystkie trzy! Zdradzę tylko, 

że będzie ich więcej. Przygody Vladka zostały przelane na szary papier i uzupełnione 

"mrocznymi", czarno-białymi rysunkami autorstwa Kathryn Durst, oprawione 

twardymi okładkami, które przyciągnęły mnie jak magnes. Udanej lektury!” 
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4868006/vladek-najmilszy-wampirek-na-swiecie 

 

 

„Vladek. Najmilszy wampirek na świecie” – recenzja serii 

Vladek jest wampirkiem, ale jakże innym niż wszystkie. Nie lubi ciemności i zimna, 

na widok pająków dostaje gęsiej skórki, nie potrafi kontrolować swojego umysłu. Na 

każdym kroku rozczarowuje swoją wymagającą mamę, gdyż nic mu nie wychodzi. 

Wampirek woli ludzką szkołę, w której ma przyjaciółkę Milkę, woli czytać książki o 

przygodach ludzkich rówieśników i pisać o nich wypracowania. Codziennie rano 

wymyka się do szkoły, a na noc wraca do domu. Prowadzi podwójne życie i rodzice 

nie mają o tym pojęcia. Niestety, wymagania mamy rosną, mały bohater nie potrafi 

im sprostać. 

W części zatytułowanej „Zębastyczni przyjaciele” rodzice postanawiają wysłać syna 

do swojej rodziny zamieszkałej w Transylwanii, by zdolny kuzyn Wilkor pomógł mu 

przyswoić umiejętności, którymi powinien charakteryzować się prawdziwy wampir. 

Vladek jest przerażony, nie chce rozstawać się z Milką i ukochaną szkołą. Póki co, 

rodzice jadą na rekonesans i zostawiają syna pod opieką dziadka Krwawiusza i 

służącego Wiermira, zostawiają mu również listę zadań, które wampirek musi 

wykonać do ich powrotu. Podczas tego „wolnego” czasu zdarza się wiele 

nieprzewidzianych sytuacji, które komplikują życie bohatera. Okazuje się jednak, że 

Vladek w dziadku i służącym ma sprzymierzeńców, a przyjaźń z Milką potrafi 

działać cuda. 

Część druga serii o tajemniczym tytule „Nocne strachy” zaczyna się od przyjazdu 

kuzyna do zamku wampirów. Ten mądry i wszystkowiedzący kuzyn ma nauczyć 

Vladka umiejętności, które pomogą małemu w zdobyciu licencji nietoperza. Kuzyn 

jest bardzo nowoczesny, krytykuje tradycyjny styl życia swojej dalekiej rodziny, nie 

wierzy w zabobony i smaruje się kremem przeciwsłonecznym. Wilkor wszędzie, 

gdzie się pojawi, jest w centrum zainteresowania, gdyż wszystko mu się zawsze 

udaje, prawdziwa dusza towarzystwa. Jednak ten pewny siebie i przebojowy krewny 

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4868006/vladek-najmilszy-wampirek-na-swiecie


w rzeczywistości czuje się bardzo samotny. Chętnie więc wyrusza ze swoim 

kuzynem na szkolną wycieczkę, oczywiście bez wiedzy rodziców Vladka. 

Czy bohater wygra casting na Jasia? Czy zaprzyjaźni się z przebojowym kuzynem 

Wilkorem? Czy zda licencję na nietoperza? Nie zdradzę oczywiście, ale zachęcam do 

lektury tej fantastycznie działającej na wyobraźnię serii książek. 

Książki o wampirku są właściwie książkami o jego ludzkich rówieśnikach. Bohater 

chciałby prowadzić życie takie jak uczniowie szkoły, do której się wymyka. Zaprasza 

więc do zamku Milkę, choć jest to zabronione, przygotowuje się do roli w 

przedstawieniu, zamiast krwi zajada ludzkie przysmaki i ciągle oszukuje swoich 

rodziców, choć grożą mu z tego powodu poważne konsekwencje. Ma przyjaciół ale 

również wrogów. 

To nie tylko opowieść o przygodach małego wampirka. To opowieść o przyjaźni, 

która potrafi zdziałać cuda. Mały Vladek nie wierzy w siebie, od razu zakłada, że nic 

mu nie wyjdzie. Szczególnie pod okiem apodyktycznej mamy. Wampirek rozkwita 

dzięki przyjaźni z Milką. Ta sympatyczna i pełna pomysłów dziewczynka motywuje 

bohatera do działania. Nie ma dla niej rzeczy niemożliwych i nieustannie zachęca 

swojego przyjaciela do podejmowania wyzwań. Dzięki temu wygrywają casting do 

przedstawienia, Vladek uczy się kontroli siły umysłu, pokonuje swojego 

największego klasowego wroga, Szczepana, potrafi śmiać się jak prawdziwy wampir. 

Obie części pełne są zwrotów akcji, dynamiczne i bardzo wciągające. Dzięki wartkiej 

akcji, ale również dość sporych rozmiarów czcionce, czyta się je szybko i bardzo 

przyjemnie. 

Serię „Vladek. Najmilszy wampirek na świecie” wydało Wydawnictwo Czytelnia. To 

małe, zgrabne tomiki, w twardych okładkach, z zabawną grafiką, autorstwa Anny 

Wilson. Szata graficzna dopasowana jest do treści i klimatu książek – czarno-białe 

ilustracje są raczej zabawne niż straszne, tak jak i tekst. 

Polecam serię, która bawi i pobudza wyobraźnię, a jednocześnie między linijkami 

przemyca różne mądrości życiowe. Pokazuje, że nieważne, jak kto wygląda i co 

potrafi, że bardzo ważna jest przyjaźń, która pozwala przetrwać wiele niepowodzeń i 

zawirowań. Lektura dla tych, co lubią dobre i mądre książki." 
https://qlturka.pl/2019/03/15/vladek-najmilszy-wampirek-na-swiecie-recenzja-serii/ 

 

 

Polecam, 

Magdalena Cieślawska 
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