Cykl: Nela mała reporterka
Seria: Podróże Neli
Autor: Nela
Wydawnictwo: National Geographic
Cykl zawiera już kilkanaście książek.
Nela zaczęła podróżować po świecie i nagrywać filmy, gdy miała 5 lat.
Dziewczynka opisała między innymi swój pobyt w Etiopii, Zanzibarze, Kenii,
Tanzanii na Mauritiusie, w Tajlandii, Kambodży, Malezji, Wietnamie, Japonii, Peru,
Boliwii, Chile, Kostaryce. Mała podróżniczka opowiada o krajach, w których była, o
mieszkających tam ludziach, o tym, jak żyją na co dzień. Ciekawie opisuje
zaobserwowane rośliny i zwierzęta.
Dzieli się z nami wrażeniami ze wspinaczki na wulkan, z jazdy na słoniu, czy
też z przeprawy przez fascynującą, pełną niebezpieczeństw dżunglę. Nasza bohaterka
opowiada o swoich wrażeniach prostym, ale obrazowym językiem, co niewątpliwie
zachęca do dalszych samodzielnych poszukiwań informacji na temat odwiedzanych
przez nią zakątków świata.
Książki Neli są starannie wydane, zawierają piękne zdjęcia.
Wydają się być idealne nie tylko do indywidualnego, ale też do wspólnego czytania.
Ewa Rezler

Czerwone krzesło
Autor: Andrzej Maleszka
Cykl: Magiczne drzewo (tom 1)
Książka opowiada o niesamowitych przygodach trójki rodzeństwa. Kuki, Filip i
Tosia wraz z rodzicami tworzą szczęśliwą, kochającą się rodzinę. Pewnego dnia
najmłodszy z rodzeństwa, Kuki znajduje tajemnicze krzesło. Okazuje się, że ten
zagadkowy przedmiot potrafi spełniać życzenia. Niestety nie tylko dobre, ale także złe.
Gdy na krześle zasiada nieprzyjemna i nieżyczliwa ciotka dzieci, zamienia ich
rodziców w osoby nieczułe, myślące tylko o sobie i swojej karierze. Rodzeństwo się
nie poddaje, chce za wszelką cenę odzyskać swoich prawdziwych rodziców. Książka
jest pełna humoru i magii. Przekazuje między innymi uniwersalne przesłanie, jak
ważne są więzi rodzinne.
Dalsze części przygód sympatycznego rodzeństwa są równie udane.
Wprowadzone są tutaj jeszcze inne osoby. Poszczególnych tomów nie trzeba czytać
koniecznie w kolejności wydawania. Stanowią odrębne całości.
Na podstawie tych książek powstał cykl filmowy wyreżyserowany przez
Andrzeja Maleszkę.

Ewa Rezler

Labirynt Lukrecji
Autor: Agnieszka Chylińska
„Labirynt Lukrecji” jest książką, która bardzo wciąga. Opowiada o 9 – letniej
dziewczynce mieszkającej w starym domu na końcu ulicy. Przebywa tam z dwojgiem
rodziców, panią Łucją i panem Januarym, którzy są wiecznie zajęci i bez przerwy się
kłócą. Lukrecja ma przyjaciółkę, Ewelinę Niską.
Ta mała osóbka uwielbia śnić. Pewnego dnia Lukrecji śni się tajemniczy
labirynt. Ten sen nie jest zwyczajny, bo dziewczynka przez niego przestaje mówić. Jej
życie momentalnie się zmienia. Zostaje przepisana do innej szkoły, jej rodzice
zaczynają się więcej kłócić. Nie odwiedza jej już Ewelina. Jednak nie wszystko się
zmienia na gorsze. Wystarczy poczekać.
Tak naprawdę decyzja o zaprzestaniu mówienia opłaciła się Lukrecji.
Ale o tym musicie sami przeczytać!
Mona Chadid, VIIc

