
NOWOŚCI W NASZEJ BIBLIOTECE 
 

 

 

“Trzymaj się, Cukierku!” to najnowsza, 10-ta książka z cyklu przygód 
kociego zawadiaki. 

Cukierek  to najbardziej niezwykły kot na świecie, znany m. in. z książki 
„Cukierku, Ty łobuzie!” Postać Cukierka, który napotyka na swojej drodze 
same niesamowite przygody, a do tego całkowicie odmienia życie swoich 
właścicieli stworzył Waldemar Cichoń. Autor w książkach opisuje historie z 
życia swojej rodziny i perypetie przegarniętego małego kotka. 

Czy na prawdę mały, pręgowany kotek może wprowadzić do spokojnego 
życia tyle chaosu i radości? Cukierek wydoroślał, ale czy równocześnie 
spoważniał i ustatkował się? Absolutnie nie!   
W rozrabianiu i doprowadzaniu ludzi do rozpaczy dzielnie pomaga mu 
przyszywana siostra Tradycja oraz Maciek.  Potrójna porcja szaleństw  
i zabawy gwarantowana. Ten kot jest naprawdę niesamowity! 

“Trzymaj się, Cukierku!” to  propozycja dla wszystkich miłośników kotów.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Zupełne dno" to 15-ty tom serii Dziennika Cwaniaczka, który przedstawia 
zabawną historię wakacyjną rodziny Heffleyów. Wakacje  
w starym wozie kempingowym wujka Gary’ego? Brzmi jak przygoda! 
Rodzina Grega zamierza spędzić lato w prawdziwej, najprawdziwszej 
głuszy. Tylko, że w głuszy na ogół grasują niezbyt gościnni mieszkańcy – 
namolne niedźwiedzie, żarłoczne kleszcze i najgorsze z nich wszystkich – 
skunksy. Jak przebiegnie cała wyprawa i czy wakacje okażą się faktycznie 
zupełnym dnem? A może wcale nie będzie tak źle? O tym przekonacie się  
podczas czytania tej zabawnej książki. Salwy śmiechu gwarantowane! 

 Warto ruszyć na zwariowaną wyprawę z bohaterami książki! 

Autorem bestsellerowej serii dla dzieci jest Jeff Kinney, amerykański pisarz, 
rysownik i projektant gier online i grafik. Opisał w niej najzabawniejsze 
historie jakie przydarzyły mu się w okresie dzieciństwa. Jego oryginalny styl, 
poczucie humoru i zmysł obserwatora pokochały miliony czytelników na 
całym świecie. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai” to szwedzka seria książek dla 
dzieci napisana przez Martina Widmarka. Akcja książek rozgrywa się  
w małym szwedzkim miasteczku Valleby i jego okolicach. Główni 
bohaterowie Lasse i Maja, chodzą do tej samej klasy i wspólnie prowadzą 
małe biuro detektywistyczne. 

Najnowsza 28 część serii pt. „Tajemnica detektywa”  przynosi kolejną 
zagadkę do rozwiązania. Gdy po włamaniu do muzeum w Valleby znika 
cenny obraz, w miasteczku  pojawia się wybitny detektyw  Torkel Knot. 
Przeprowadza błyskawiczne śledztwo i wskazuje winnego. Mieszkańcy 
Valleby są zachwyceni, jednak nie Lasse i Maja. Nieufni wobec 
zarozumiałego detektywa podejmują własne śledztwo. 

Jeśli chcesz wiedzieć jak się zakończyło, koniecznie przeczytaj tę fascynującą 
książkę. Trzymająca w napięciu akcja i dużo kolorowych ilustracji w sam raz 
nadają się do czytania nie tylko przez młodszych czytelników. 

Książki z serii „Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai” od kilku lat nie 
schodzą z list czytelniczych bestsellerów. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Mistrz Igrzysk Tytanów” to dalszy ciąg bestsellerowego cyklu „Baśniobór” 
i 4-ty  już tom serii „Smocza Straż”. 

Autorem tych niezwykłych książek jest Brandon  Mull, amerykański pisarz i 
autor powieści fantasy dla dzieci. Pisarz nie ustaje w wysiłkach, aby 
ponownie oczarować czytelników   swoimi historiami. 

Miłośników fantasy zachwyci ten epicki świat pełen baśniowych 
niewyobrażalnych stworów, czarów, dobra i zła. 

Wojna ze smokami się nasila. Aby je pokonać, konieczne będzie wsparcie ze 
strony Doliny Tytanów. Kto zwycięży w straszliwym starciu olbrzymów ze 
smokami? Czy w wyścigu po magiczny talizman, który może zaważyć na 
losach wojny, Kendra może zaufać Sethowi? Czy w krainie trolli i tytanów 
znajdą odpowiedzi na pytania, których tak bardzo potrzebują? A może 
czeka ich kolejna zdrada? 

Odpowiedzi na te pytania znajdziecie na stronach książki. Miłej lektury! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 „Księga Czarodzieja” to kolejna 16-ta książka z serii „Operacja” 
opowiadająca o przygodach nieustraszonych młodych detektywów: Tiril, 
Oliviera i ich psa Otto. Prowadzą oni biuro detektywistyczne  
w nadmorskim miasteczku Elvestad. Dzieci rozwiązują zagadki z którymi nie 
mogą poradzić sobie policjanci. 

Dawno temu zaginęła tajemnicza Księga Czarodzieja, a pamięć o niej już 
niemal całkowicie wygasła. Zupełnym przypadkiem na jej trop wpadają 
młodzi detektywi. To właśnie na kartach tej niezwykłej księgi można znaleźć 
notatki sporządzone przez wielkiego Fredrika Fernanda. Największy 
iluzjonista w historii opisał sekrety swoich sztuczek, a każdy, kto wejdzie w 
posiadanie księgi , będzie w stanie powtórzyć jego występy. Ty też możesz 
poznać jego tajemnice, jeśli wypożyczysz tę książkę z naszej biblioteki. 

Autorem  popularnej wśród młodych czytelników serii jest norweski pisarz 
Jorn Lier Horst tworzący głównie powieści kryminalne. Zanim został 
pisarzem przez wiele lat pracował jako szef wydziału śledczego policji. Teraz 
tworzy porywające i pełne ciekawych zwrotów akcji książki dla dzieci i 
młodzieży oraz dorosłych czytelników. 


