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   „Metro 2033” to pierwsza książka z cyklu „Metro’’ autorstwa rosyjskiego 

pisarza Dmitrija Glukhovsky’ego . Została ona wydana 4 listopada 2015 roku, a 

jej premiera odbiła się szerokim echem w świecie literatury science fiction. Nie 

przypadkowo mój wybór padł właśnie na tę pozycję. 

    Książka opowiada historię Artema, który wraz z garstką ludzi przeżył wojnę 

nuklearną chowając się w moskiewskim metrze. Opowieść zaczyna się od warty 

głównego bohatera na „trzysetnym metrze”, podczas której zostaje odparty atak 

mutantów zwanych „czarnymi”. Po zakończonej warcie spotyka on dziwnego 

człowieka – Huntera,  który okazuje się starym przyjacielem jego ojczyma. 

Hunter postanawia samotnie i w ukryciu unicestwić czarnych, którzy jego 

zdaniem są zagrożeniem dla całego metra. Myśliwy w tajemnicy mówi 

Artemowi o swojej wyprawie i prosi , żeby w razie porażki poszedł on do Polis i 

poinformował  kolegów o jego śmierci i niebezpieczeństwie,  jakie czyha na 

metro. Hunter nie wraca, więc główny bohater postanawia wypełnić jego 

ostatnie życzenie. 

   Czytając książkę ma się wrażenie jakby naprawdę było się w metrze. Czuć 

klimat tego ciemnego, strasznego i często niebezpiecznego miejsca. Wyobraża 

się uczucia bohatera, który musi przejść przez groźne i puste tunele, żeby dojść 

do bezpiecznych i dobrze oświetlonych stacji. W książce jest bardzo dużo 

ciekawych akcji i dialogów, zarówno z ludźmi których spotkał Artem , jak i 

wiele przemyśleń głównego bohatera. 

   Według mnie „Metro 2033” jest dziełem wartym przeczytania przez osoby 

lubiące gatunek science fiction. Klimat tej książki jest niesamowity i 

niepowtarzalny, a fabuła wciąga na wiele godzin dobrej zabawy. 

 

                            



"Niesamowity chłopiec" 

  

          "Harry Potter i Kamień Filozoficzny" to pierwsza z siedmiu części 

kultowej serii powieści, napisanych przez niezwykle zdolną brytyjską pisarkę 

J.K Rowling. Autorka za swą twórczość została wyróżniona nagrodą Locusa, 

Hugo oraz Nagrodą Księcia Asturii. Oficjalna premiera książki odbyła się 26 

czerwca 1997 roku. 

            Pierwszą część książki rozpoczyna  historia nastoletniego chłopca, który 

żyje w czasach współczesnych. Mieszka on z wujem Vernonem i ciotką Petunią 

dlatego, że przed laty jego rodzice zostali zabici przez czarnoksiężnika Lorda 

Voldemorta. W swoje jedenaste urodziny Harry dostaje wiadomość od 

nauczyciela Hagrida, aby udać się do Szkoły Magii i Czarodziejstwa w 

Hogwardzie. Podróż odbywa  pociągiem. To właśnie wtedy nieśmiały Harry 

poznaje swoich przyszłych przyjacół-Rona Weasleya i Hermione Granger. 

Główny bohater staje się  pilnym i ponadprzeciętnym uczniem. Harry poznaje 

także wiele osób, z którymi nie darzy się sympatią. Jednym z nich jest 

nauczyciel eliksirów Severus Snape. Podejrzewano, że Snape jest zwolennikiem 

Voldemorta i chce ukraść Kamień Filozoficzny. Okazało się to jednak 

nieprawdą. Posłańcem czarnoksiężnika Lorda był profesor Quirrell. Harry staje 

z nim do walki, którą wygrywa. 

           Czytający ma okazję rozwinąć skrzydła swojej wyobraźni. Książka ta jest 

idealna dla ludzi, którzy pragną poddać się fantazji. W powieści panuje 

magiczna atmosfera. Uczniowie tworzyli tajemnicze eliksiry, uczyli się zaklęć 

oraz poddawali się wielu innym zaczarowanym czynnościom. Jest także dużo 

zwrotów akcji, które wzmacniają napięcie. 

          Reasumując, warto przeczytać pozycję " Harry Potter i Kamień 

Filozoficzny". Moim zdaniem jest to książka pełna intryg i niezapomnianych 

momentów. 

                                                   

„Kwiaty na poddaszu” 

  

            Kwiaty na poddaszu to wciągająca opowieść o rodzinnych tajemnicach i 

zakazanej miłości. Jest to pierwszy tom intrygującej historii rodziny 

Dollangangerów.  Autorką bestselleru jest Amerykanka Virginia C. Andrews. 



            Książka naprawdę pochłania i nieustannie trzyma w napięciu, że nawet 

podczas wykonywania obowiązków ciągle myślałam,  co się dalej wydarzy. 

Utwór przedstawia trudne sytuacje, które w rzeczywistości mogłyby mieć 

miejsce. 

            Problematyka opowieści opiera się głównie na życiu rodzinnym. 

Czwórka dzieci traci ojca w wypadku samochodowym i zostają pod opieką 

bezrobotnej matki. W ostateczności wdowa musi prosić o pomoc swoich 

rodziców, z którymi przed laty wdała się w bardzo poważny konflikt. Dziadek 

nie ma pojęcia o istnieniu wnucząt i absolutnie nie może się o nich dowiedzieć. 

Dzieci przechowywane są na poddaszu, dopóki ten nie umrze. 

            Gwarantuję, że czytelnicy nie spodziewaliby się takiego  zakończenia. 

Niestety jest dotkliwe i wzbudza wiele negatywnych emocji, jednocześnie 

ukazując jak ciężko jest żyć w niewoli. Bardzo podobała mi się postawa 

odważnego Chrisa- najstarszego z braci. Przez cały ten trudny okres nie stracił 

nadzei, wspierał swoje rodzeństwo i chronił je przed sadystyczną babcią. 

            Moim zdaniem książka jest godna polecenia, szczególnie dla osób 

dorastających. Skłania ona do refleksji. Można z niej wyciągnąć cenne wartości 

życia, które nie zawsze jest kolorowe i ułożone 

 

 

                                               

                                          

 



  „Harry Potter i Kamień Filozoficzny” to pierwsza część siedmiotomowego 

cyklu autorstwa angielskiej powieściopisarki J. K. Rowling. Wymyślona w 

opóźnionym pociągu stała się bestsellerową książką. Nikomu nieznana Angielka 

stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych pisarek. Młody osierocony 

czarodziej został idolem wielu osób, zarówno dzieci  jak i dorosłych. 

   Książka zaczyna się w jednym z domów pewnej angielskiej dzielnicy, gdzie 

mieszka główny bohater – Harry Potter. Jego rodzice zginęli, gdy był mały i 

dlatego był zmuszony do zamieszkania z krewnymi. W domu wujostwa był 

traktowany jak niechciany szkodnik. Jego pokojem była mała komórka pod 

schodami. Przeżywał piekło do momentu , kiedy został zaproszony do 

Hogwartu, szkoły magii. W drodze do celu Harry spotyka swoich przyszłych 

najlepszych przyjaciół rudego i chudego chłopca o imieniu Ron oraz bystrą i 

inteligentną Hermionę. 

    Pierwsza część sagi opowiada o przygodach Harrego podczas pierwszego 

roku nauki. W zamku jest coś,  na czym zależy złym mocom, którym Harry 

musi stawić czoło. Czy mu się uda i czy odkryje sekrety zamku? 

   Sama książka od pierwszego momentu staje się fascynująca. Jest wypełniona 

po brzegi fantazją i tajemniczością z fragmentami grozy i miłości. Bohaterowie 

są dopracowani i barwnie opisani, co daje wyobraźni pole do popisu. Po 

przeczytaniu pierwszej części pozostaje kilka nie zamkniętych wątków, o 

których dowiemy się w pozostałych częściach. Cała seria jest ze sobą ściśle 

powiązana. Nie są to oddzielne kawałki życia naszego głównego bohatera, a 

jedna wielka przygoda owiana tajemnicą od pierwszych stron powieści. 

   Polecam tą książkę każdemu. Ja osobiście sięgnąłem po nią po tym jak mój 

brat mi ją polecił i  się nie zawiodłem . Jest to pozycja obowiązkowa dla osób 

uwielbiających świat fantazji i tajemnicze historie. 

 

                                               



„Cudowny chłopak” 

 

  Książką, która ostatnio wywoła na mnie duże wrażenie, była powieść 

„Cudowny chłopak” autorstwa R.J. PalACiO. Występuje też jej wydanie 

filmowe. 

  „Cudowny chłopak” to opowiadanie o chłopcu, który ma zdeformowaną 

twarz od urodzenia na skutek niezwyklej rzadkiej mutacji genów. Auggi , czyli 

główny bohater to inteligenty chłopiec z głową pełen marzeń. Robi mnóstwo 

zwyczajnych rzeczy, ale nie wygląda zwyczajnie. Musi on codziennie mierzyć 

się ze światem i walczy o normalność dla siebie. Kochany przez rodziców syn, 

który uwielbia „ Gwiezdne wojny”. Chłopak marzy o tym, aby zostać 

kosmonautą. Nieodłączny atrybut tego zawodu to hełm, który nosi na głowie 

przez znaczną część dnia. Dzięki niemu może ukryć swoją prawdziwą twarz. 

Auggiemu trudno jest zdobyć pierwsze przyjaźnie, czy choćby uczestniczyć w 

życiu społecznym i szkolnym. Budzi lęk u rówieśników, co bardzo go boli. Po 

latach nauczania domowego rodzice chłopca zdecydowali, że pójdzie do szkoły 

publicznej. Wtedy, w tym chłopcu coś się zmieniło. Tam musi zmierzyć się z 

reakcją kolegów i koleżanek. W końcu udaje mu się zdobyć przyjaciół i 

szacunek od innych. 

 Przy czytaniu książki myślałam, że autor skupi się przede wszystkim na 

skrzywdzonym przez los chłopcu i jego psychice. Tymczasem mamy tu miłe 

zaskoczenie. Zarówno książka, jak i film przedstawia przeżycia, uczucia i 

wyzwanie stojące przed rodziną Auggie`go oraz przed jego siostrą, która żyje w 

cieniu brata. 

Współczesny czytelnik czytając tą książkę  ma okazję poczuć się jak chłopiec, a 

przed wszystkim nauczy się życzliwości, tolerancji oraz podejścia do innych. 



Książka pokazuje, że nawet okrutni rówieśnicy chłopca mają w sobie pokłady 

dobroci, które z czasem się uaktywnią. 

      „Cudowny chłopak” jest książką bardzo wzruszającą, wyciskającą łzy. 

Wyzwala w nas wszystko, co najlepiej i dodaje pozytywnej energii. 

        Uważam, że każdy powinien przeczytać książkę pt. „Cudowny chłopak”, 

ponieważ uczy ona  nas akceptacji inności i niedoskonałości naszego ciała. 

Każdy z nas jest inny, wyjątkowy i każdy  z nas jest cudem. 

 

                                     

 

   

 

           Moją ulubioną książką są „Podróże Pana Kleksa”. Napisał ją Jan 

Brzechwa. Została wydana w Polsce w 1961 roku. Jest ona kontynuacją 

„Akademii Pana Kleksa”, która również jest fantastyczną, ciekawą, pełną 

przygód książką. W tej serii  znajdziemy jeszcze książkę pod tytułem „Tryumf 

Pana Kleksa”. Osobiście jeszcze nie czytałam, lecz mam zamiar sięgnąć po tę 

książkę, gdyż myślę, że będzie ciekawa, jak wcześniejsze części. 



Opowieść o podróży Pana Kleksa zaczyna się, gdy Pan Kleks przyjeżdża 

do Bejdocji. Największym problem jest brak atramentu. Pewnego dnia pojawia 

się Pan Kleks i obiecuje, że w ciągu roku go zdobędzie. Pan Kleks  wyrusza  na 

pełną niebezpieczeństw i przygód wyprawę. Odwiedza takie krainy jak: 

Ambecja, Pantacja oraz Przylądek Aptekarski.  Mimo to, że nie zdobył 

atramentu dotrzymał obietnicy i sam zamienił się w atrament. 

Bardzo polecam przeczytać tę książkę. Jest to ciekawa, pełna przygód 

opowieść. Można na chwilę przenieść się w świat fantazji. 

 

 

    Moją ulubioną książką  są „Chłopcy z Placu Broni’.  Autorem pozycji jest 

Ferenc Molnar. Utwór  jest o dwóch drużynach , które walczą między sobą. 

Powieść ta jest bardzo ciekawa. Pobudza wyobrażnię, zachęca do czytania. 

    W Budapeszcie, na jednym z placów przeznaczonych pod zabudowę swoje 

ulubione miejsce zabaw ma grupa chłopców. Nazwali siebie chłopcami z Placu 

Broni. Przewodzi im Jonasz Boka. Rywalizuje z nimi inna grupa chłopców -

Czerwonoskórzy. Okazuje się , że trzeba będzie stoczyć bitwę o ukochany plac. 

Zarówno w tej walce,  jak i przed nią wyróżnia się  jeden z chłopców  Placu 

Broni-Ernest Nemeczek. Najpierw wyprawia się do Ogrodu Botanicznego, gdzie 

Czerwonoskórzy maja swoją siedzibę i dowiaduje się, że  należący do ich grupy 

Gereb, zdradził. Zostaje za to skąpany w stawie i ciężko choruje. Mimo to w 

dzień bitwy pojawia się na Placu, by go bronić. Nemeczek  to mały bohater. W 

finale powieści umiera.     Moim zdaniem książka jest ciekawa , ponieważ 

opisuje odwagę oraz poświęcenie chłopców, którzy nie wahają się bronić 

swojego miejsca zabaw. Czytając można przenieść się w tamte miejsca i poczuć 

się jednym  z bohaterów.    

                                                                                                                                     

                      Moja ulubiona książka to „Harry Potter i Kamień Filozoficzny”.    

Jej autorem jest J.K. Rowling. Utwór opowiada o przygodach głównego 

bohatera Harrego. Jest synem czarnoksiężników, których zabiła  zła postać 

Woldemorda, zostawiając na czole chłopca charakterystyczną bliznę. Opiekę 

nad chłopcem przejmuje daleka ,dziwna rodzina, z której Harry szybko ucieka. 



     To powieść o szkole  magii, czyli Hogwarcie, gdzie chłopiec odkrywa swoje 

moce ,uczy się czarowania, buduje nowe przyjaźnie oraz walczy z siłami zła. 

Razem z przyjaciółmi Hermioną i Ronem  biorą udział w licznych przygodach, 

podczas których zdobywają nowe informacje oraz wskazówki do niezliczonych 

zagadek. 

Wrogiem Harrego jest Woldemord, który przez wszystkie części powieści, 

próbuje zabić chłopca a ten musi stawiać mu czoła, często ratując też kolegów. 

    Powieść bardzo dobrze się czyta a duża ilość przygód i akcji szybko wciąga. 

Warto ją przeczytać bo przenosi w świat magii. Moim zdaniem to jedna z 

lepszych książek , jakie czytałem ,dlatego polecam swoim kolegom i 

koleżankom. 

 

 

 

 

          Moją ulubioną książką, którą przeczytałem już jakiś czas temu jest 

„Artur i Minimki”. Książka ta jest z kategorii literatura dziecięca i gatunku 

fantastyczno-przygodowych napisana przez Luca Bessona. 

       Wszystko zaczyna się gdy główny bohater, czyli tytułowy Artur wyjeżdża 

do babci na wakacje na wieś. Tam chłopiec dowiaduje się, że jego ukochana 

babcia ma problemy finansowe i zły przedsiębiorca chce odebrać jej dom.                                                                      

Chłopiec ma dziesięć lat , a jego rodzice są w dalekiej podróży. Ma również psa, 

który wabi się Alfred. Dziadek głównego bohatera zaginął 4 lata temu i nikt nie 

wie,  gdzie on może być. 

     Pewnego dnia Artur na strychu znajduje czarodziejską księgę, z której 

dowiaduje się o świecie Minimków oraz o ukrytych rubinach gdzieś w ogrodzie. 

Pewnego wieczoru chłopiec wypowiada magiczne zaklęcie i przenosi się do 

świata małych ludzików zwanych Minimkami. Mieszkańcy tego świata 

doskonale wiedzą kim jest Artur oraz wierzą, że pomoże im ocalić ich  przed 

złym Maltazarem.  Chłopiec wraz z księżniczką Selenią oraz jej bratem 

Betameszem wyruszają w podróż do złej części królestwa, w której rządzi 

Maltazar i w której znajdują się również rubiny. 

     Po drodze trójkę przyjaciół spotyka mnóstwo przygód. W miedzy czasie 

odnajdują też dziadka Archiwalda i razem pokonują złego Maltazara. Udaje im 



się również odnaleźć drogocenne kamienie,  dzięki którym babcia spłaci długi. 

Artur poznaje też kreta o imieniu Mino, który ma pomóc wydostać rubiny 

chłopcu,  gdy ten wróci już do swojego świata. Gdy dobiegają dwa dni pobytu w 

świecie Minimków,  dziesięciolatek wraz ze swoim dziadkiem wracają do  

świata ludzi. Przy pożegnaniu Artur przeżywa swoją pierwszą miłość do 

księżniczki Seleni i obiecuje za dziesięć pełni księżyca znów wrócić do ich 

świata. 

      Po powrocie babcia wprost nie może uwierzyć, że jej mąż wrócił i ma się 

bardzo dobrze. Po dług zjawia się przedsiębiorca, a chłopiec już wie , gdzie są 

ukryte rubiny i tym samym spłacają zaległości dziadków. 

      Książkę się bardzo szybko czyta, ma ciekawą fabułę. Dużo się dzieje w 

wyobraźni czytelnika . W pewnym momencie tak  mnie zafascynowała,  iż 

wyobrażałem sobie, że to ja jestem głównym bohaterem i to ja przeżywam te 

wszystkie przygody.  Polecam serdecznie książkę. 

       Powstały jeszcze dwie kolejne części przygód Artura i Minimków oraz 

wszystkie trzy części zostały zekranizowane w formie filmu z elementami 

animacyjnymi. 

 

                                         

 

 



 

                Moja ulubiona książka to ,, Harry Potter i więzień Azkabanu". Jest 

to trzeci tom bestsellerowej serii o czarodziejskim świecie, której głównym 

bohaterem jest chłopiec Harry Potter. Autorką książki jest J.K.  Rowling.  Za ten 

utwór Rowling otrzymała wiele wyróżnień między innymi: Nagrodę Locusa, 

Nagrodę Hugo, Nagrodzę Księcia Asturii. 

                Książka opowiada o chłopcu, który chodzi do magicznej szkoły 

,,Hogwart". Mieszka on z ciocią Petunią , wujkiem Vernonem i ich 

głupkowatym synem Dudleyem. Bardzo ich nie znosił. Gdy w odwiedziny 

przyszła ciocia Dudleya i Harrego, wkurzony Harry przez przypadek 

napompował kobietę. Po tym wydarzeniu uciekł z domu.  W tym tomie Harry 

dowiaduje się, że morderca, który wydał jego rodziców temu, którego imienia 

nie wolno wymawiać uciekł z Azkabanu ( specjalnego więzienia dla 

czarodziejów). Jak dowiadujemy się później prawda była zupełnie inna.  Nie 

zdradzam więcej szczegółów ,tylko polecam przeczytać tą fantastyczną książkę. 

                Według mnie ,,Harry Potter i więzień Azkabanu" to bardzo 

interesująca książka.  Polecam ją przeczytać. Tym bardziej, że w tym roku jest 

20 -lecie  polskiego wydania  I tomu Harrego Pottera (,,Harry Potter i Kamień 

Filozoficzny" ).  Seria o Harrym Potterze jest jedną z najciekawszych pozycji 

dla młodych czytelników od dwudziestu  lat. Dodatkowo książki mają kolorowe 

okładki, więc pięknie prezentują się na półce w biblioteczce domowej. 

                  Przed przeczytaniem zachęcam do zapoznania się z dwoma 

pierwszymi tomami. 

 

 

 

             Moimi ulubionymi książkami są powieści przygodowe napisane przez 

W. Bruce’a Camerona pt. ,,Był sobie pies’’ i ,,Był sobie pies 2’’. Opisano w nich 

losy najbardziej wyszczekanego bohatera wszech czasów. Główną postacią 

książek jest pies Bailey, który mieszka ze swoimi opiekunami: Ethanem, jego 

żoną Hannah, ich dwuletnią wnuczką Clarity ‘’CJ’’ June i jej matką Glorią. 

 Zaczęło się tak. Bailey to bezdomny pies, który zostaje przygarnięty 

przez ośmioletniego chłopca o imieniu Ethan. Chłopiec bardzo kocha swego 



kompana i uczy się od niego wielu rzeczy. Kiedy zwierzę umiera,  Ethanowi 

robi się bardzo smutno i przykro. W kolejnym wcieleniu Bailey zamienia się w 

zupełnie nowego psa. Mimo wszystko dalej ma w pamięci swojego przyjaciela. 

              W drugiej części powieści Bailey pomaga CJ, która jest w etapie 

dorastania. Któregoś dnia zwierzę znowu umiera i wciela się w psa razy 

Cavalier King Charles Spaniel. Molly (tak teraz wabi się pies)  zostaje nauczona 

w ośrodku jak wykrywać raka. CJ poznaje chłopaka, który jak się później 

okazuje jest chory na nowotwór. Dzięki zwierzęciu choroba została wykryta w 

odpowiednim momencie. Trent, bo tak się nazywa chłopiec, zostaje wyleczony. 

CJ i Trent są najlepszymi przyjaciółmi, co przeradza się później w związek. 

 Książki te w piękny sposób pokazują, że miłość nie zna granic oraz  nasi 

najbliżsi zawsze są przy nas. Najważniejsze przesłanie powieści głosi, że każda 

istota na ziemi urodziła się z misją. Uważam, że warto przeczytać te lektury. 

Historia psa i innych bohaterów jest zarazem zabawna i przejmująca, wywołuje 

u  czytelnika wiele emocji.  Książki  W. Bruce’a Camerona uczą odwagi, 

miłości, inteligencji…. 

                          



 

 

 

 

 


