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Co czytać? 

Jak znaleźć wartościową książkę? 

 

 

Zachęcam do zapoznania się serią książek: 

 

„Baśniobór” 
 

autor: Brandon Mull 

 

 
 

 

 

 
 



Cytaty z serii: 

 

„- Wczoraj nasz dziadek został porwany- powiedziała Kendra. 

- Jak to? Na kawałki?- zdziwił się kozioł. 

- Ona ma na myśli, że go uprowadzono- wyjaśnił Doren. (...) 

- Jakieś stworzenia wdarły się do domu. Zabrały dziadka i naszą gosposię. 

- A Dale'a nie?- spytał Doren." 

 

 

„- Patrzysz czasem w górę na deszcz, Kendro? Ma się wrażenie, że to niebo spada.(...) 

-Albo, że się sunie w chmurach...” 

 

„Cierpliwość naśladuje nieskończoność, a z nieskończonością nie da się wygrać 

pojedynku na spojrzenia. Nieważne, jak długo wytrwasz, ona dopiero się rozkręca.” 

 

 

 

 
 

Jako zachętę do przeczytania serii przytaczam wybrane recenzje: 
 

 

„Baśniobór” - wybrane recenzje 

 
Recenzja nr 1: 

Od wydawcy: 

„Przez wiele wieków czarodziejskie istoty ukrywały się w tajemnym miejscu 

zwanym Baśnioborem, który jest dziś jedną z ostatnich przystani prawdziwej magii. 

Czarodziejską? Oczywiście. Ekscytującą? Jasne. Bezpieczną? Cóż, właściwie wręcz 

przeciwnie. 

Kendra i jej brat Seth nie mają pojęcia, że ich dziadek jest obecnym opiekunem 

Baśnioboru. W otoczonym murami lesie pradawne reguły wprowadzają porządek 

między chciwymi trollami, złośliwymi satyrami, kłótliwymi wiedźmami, psotnymi 

chochlikami i zazdrosnymi wróżkami. Gdy jednak zasady te zostają złamane, 

ujawniają się potężne moce zła, a Kendra i jej brat muszą zmierzyć się z 



największym w swym życiu wyzwaniem, by uratować rodzinę, Baśniobór, a może i 

cały świat...” 

 

Gdzie podziały się wszystkie wróżki? Oczywiście są w Baśnioborze! Kraina 

magicznych postaci czeka na ciebie w fantastycznej, wciągającej książce Brandona 

Mulla. J.K. Rowling powinna mieć się na baczności! - BookReview.com.” 

 

To dobra propozycja dla nieco starszych dzieci. Idealna na wakacje. Szczególnie 

takie jak nasze (niekoniecznie ciepłe i pogodne). Historia jest ciekawa, wciąga i 

sprawia, że książkę czyta się „chwilę moment”. Język, jakim jest napisana jest prosty 

i zrozumiały, myślę, że dość bliski naszym pociechom. A poza tym, zdecydowanie 

jest to historia z dreszczykiem. I dobrze by było, żeby rodzice poważnie to 

ostrzeżenie potraktowali. Wrażliwe dzieci nie powinny czytać jej o zmroku. 

Szczególnie od chwili, gdy akcja nabiera rumieńców. W niektórych scenach jest coś 

niepokojąco bliskiego dziecięcym strachom. 

 

Choć „Baśniobór” nie jest dziełem wyjątkowym, nie zagnieżdża się w świadomości 

zmuszając do wielokrotnych powrotów i tak jest wart lektury. Jest na tyle ciekawie 

skonstruowany, że bez problemu powinien oderwać od komputera chłopca w wieku 9 

– 13 lat. A nawet. co mniej wrażliwe i w różu zakochane dziewczęta, z chochlikami 

w oczach, mogą dać się wciągnąć przygodą Kendry i Setha. Polecam i życzę miłej 

lektury. 

Aneta S. Marciniak,” 

https://parenting.pl/basniobor-recenzja 

 

Recenzja nr 2: 

 „Kendra i Seth wyjeżdżają na wakacje do dziadków Sorensonów. Spędzają 

wolny czas na zabawach i pływaniu. Gdy dzieci spędzają beztrosko czas, dziadek 

daje im zagadkę do rozwiązania. Nagroda jest nietypowa: dostają mleko, dzięki 

któremu widzą wróżki i inne magiczne stworzenia! To jednak tylko przysparza im 

problemów. Podczas Nocy Kupały dom atakują istoty cienia i porywają dziadka. 

Dzieci muszą zrobić coś, na co dziadek nie pozwoliłby im nawet pod groźbą śmierci. 

Muszą wyruszyć do wiedźmy Muriel i wykorzystać ostatni supeł na ich życzenie. 

Rozpoczyna się wyścig z czasem. Nasi bohaterowie muszą wygrać, bo od tego zależą  

losy dziadka, ich, Baśnioboru i całego świata. Czy dzieci podołają zadaniu? Kto 

wygra ów wyścig z czasem? 

 

https://parenting.pl/basniobor-recenzja


Sporą zaletą książki jest wartko płynąca akcja. W pierwszym rozdziale poznajemy 

rodzeństwo, które leniwie spędza czas w podróży do dziadków. Gdy już przybywają 

na miejsce, akcja nabiera tempa zawrotnego, tak, że nie sposób oderwać się od 

lektury. Bieg zdarzeń cały czas przyśpiesza, a czytelnicy z ciekawością pochłaniać 

będą kolejne rozdziały, nie mogąc doczekać się ostatecznego starcia rodzeństwa z 

wiedźmą i demonem. 

 

Interesująco wypada połączenie świata prawdziwego, zwyczajnego, ze światem baśni 

i magicznych stworzeń. W książce znajdziemy postaci znane z mitologii greckiej, a 

więc satyry, driady i najady. Mamy tu również wróżki, olbrzymy, golema i wiedźmy. 

Świat powieści wciąga, absorbując czytelników bez reszty. 

 

Bohaterowie zostali zarysowani bardzo sprawnie. Każdy z nich ma swój odmienny 

charakter i nawet, jeśli nie przepadają za sobą, gdy jednemu z nich grozi 

niebezpieczeństwo, są w stanie poświęcić się dla drugiego. Łatwo polubić Setha za 

jego zaradność i przewidywalność. Z pewnością wielu czytelników ujmie fakt, że 

zawsze nosi ze sobą zestaw kryzysowy na czarną godzinę. To niezwykle barwna 

postać. 

 

Baśniobór to lekka i przyjemna powieść fantasy dla dzieci i młodzieży. Brandon Mull 

wciąga czytelników w swój świat tak, że nie sposób się od niego oderwać. To seria, 

którą można polecić także dorosłym, także osobom, które zwykle nie sięgają po 

fantastykę. A otwierająca cykl powieść na długo pozostaje w pamięci.” 

 

https://www.granice.pl/recenzja/basniobor/7341 

 

 

 

Zachęceni? 

To seria, po którą warto sięgnąć. 

Miłej lektury, 

 Magdalena Cieślawska 

https://www.granice.pl/recenzja/ksiazka,basniobor,247530
https://www.granice.pl/recenzja/basniobor/7341

