
Klub Poszukiwaczy Przygód 
 

 

Przedstawiamy Wam cykl książek „Klub Poszukiwaczy Przygód”. 

Autorką tej serii jest Agnieszka Stelmaszyk. Seria pełna jest przygód, pościgów 

i niewyjaśnionych spraw oraz obfituje w liczne zwroty akcji. 

 

Tom 1 – „Zmora Doktora Melchiora”  

Głównym bohaterem i jednocześnie narratorem 

jest Przemek Więcławski.  

Pomysł założenia Klubu Poszukiwaczy Przygód 

rodzi się w głowie Przemka w momencie, gdy 

mama namawia go, żeby wybrał się na zajęcia 

pozalekcyjne do Miejskiego Domu Kultury. 

Przemek wraz z przyjaciółmi przygląda się liście 

warsztatów, ale nic nie zachęca ich do tego, aby 

brać w nich udział. Wtedy pojawia się plan 

utworzeniu swojego klubu. Wstępują do niego 

najlepsi koledzy Przemka: Bazyl, Muffin i Rodzynek. Potem dołączają jeszcze 

dwie dziewczynki: Miśka i Tola. 

Pierwszą sprawą, jaką zainteresował się klub, była kradzież z muzeum kolekcji 

cennych obrazów Leona Wyczółkowskiego. Złodzieje zamieszczają w 

Internecie wskazówki i zagadki, wskazujące miejsce ukrycia poszczególnych 

obrazów. Kiedy chłopcy w obstawie policji znajdują pierwszy obraz w murach 

starego bunkra, są zachwyceni i wyczekują kolejnych wskazówek, które 

wkrótce pojawiają się na tej samej stronie, co poprzednio. 

Inną zagadką, nad której rozwiązaniem się trudzą, jest: jaka to straszna zmora 

nawiedza nocami biednego doktora Melchiora? Znalezienie odpowiedzi na to 

pytanie okazuje się być kluczem do rozwiązania całej tej skomplikowanej 

intrygi. 



Książka pełna jest śmiesznych sytuacji i dialogów i ma zaskakujące 

zakończenie.  

A oto próbka humoru zawartego w książce – Przemek odrabia zadania domowe 

na kolejny dzień: 

„Prędko uwinąłem się z matmą – postanowiłem rozwiązać zadania następnego 

dnia rano – i odfajkowałem pracę z polskiego. Polecenie brzmiało: 

Wykonaj opis tortu. Pamiętaj o wstępie, rozwinięciu i zakończeniu. 

A moja praca wyglądała tak: 

Nie mogę opisać tortu, ponieważ go zjadłem. 

Tort był bardzo dobry. 

To koniec. 

Prościzna, prawda? Wstęp, rozwinięcie, zakończenie, wszystko się zgadza.” 

 

Kolejne tomy „Klubu Poszukiwaczy Przygód” to: 

Tom 2 – „Moneta Zagłady” 

Tom 3 – „Ucieczka Szalonego Rumaka” 

Tom 4 – „Atak zmutowanych robotów” 

Tom 5 – „As piątych klas” 

Tom 6 – „Tajemnica starej kamienicy”  
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