
 

 

 

 

 

Samotne święta Oskara to książka z bestsellerowej serii Zaopiekuj się mną 

autorstwa Holly Webb. Czytelnik poznaje w niej historię dziewczynki o 

imieniu Hania, która od zawsze marzyła o własnym psiaku. W końcu jej 

marzenie spełnia się i dziewczynka tuż przed Bożym Narodzeniem dostaje 

małego dalmatyńczyka, który otrzymuje imię Oskar. Zwierzak, który z 

natury uwielbia długie spacery, zabawy i towarzystwo przed świętami 

czuje się samotny i zepchnięty na drugi plan. Nie rozumie 

przedświątecznej krzątaniny a w dodatku młodszy brat Hani zbyt 

natarczywie okazuje mu swoją miłość. 

 

Mały Antoś bardzo kocha swoją Babcię. Kiedy Mama i Tata są w pracy, 

albo zajęci setką innych spraw, Babcia zawsze ma czas. Porozmawia, 

zaśpiewa, opowie bajkę albo po prostu będzie obok. Ale któregoś dnia 

Babcię zabiera ambulans, a wszyscy dorośli stają się bardzo nerwowi. 

Antoś nie do końca rozumie, co się dzieje, i bardzo to przeżywa. Na 

szczęście Babcia podarowała mu wcześniej pluszowego kotka, który 

zabiera go w niezwykłą podróż w świat Biblii. 

Delfina i jej przyjaciółki przygotowują niespodziankę dla nauczycielki 

baletu. Nagle dziewczynka zostaje przeniesiona do Krainy Czarów. Czy 

uda jej się złamać zaklęcie Króla Myszy? Jak szybko Kopciuszek odzyska 

serce przystojnego księcia? Mała baletnica nie ma chwili do stracenia - 

na czas musi wrócić do szkoły! 

Jędruś ma dopiero siedem lat, ale już jest groźnym piratem. Wraz z 

niesforną kompanią piratów pokonuje stuzębnego smoka, przechytrza 

czarownika Brudasa i zaprzyjaźnia się z królewną Barbatką. Jędruś kocha 

przygody, ale jest przecież tylko małym chłopcem - dlatego po wielu 

emocjonujących przygodach z radością zawija do portu, w którym czeka na 

niego mama.  



 

 

 

 

Roześmiana, skora do zabawy i śpiewania hitów Justina Biebera - właśnie 

taką Malalę poznajemy. Jedyne, co wyróżnia dziewczynę spośród 

przyjaciółek, to to, że nie zasłania twarzy chustą. Ale czy to 

wystarczający powód, by strzelić nastolatce w twarz? Szybko okazuje się, 

że Malala to nie zwykła nastolatka, a blogerka, która - opisując sytuację 

dziewcząt w pakistańskim szkolnictwie - naraziła się talibom. 

Wzruszająca opowieść o sile, która drzemie w każdym z nas, o tym, że 

warto walczyć i pomagać słabszym. Malala udowodniła, że wystarczy 

jeden odważny człowiek, by zainspirować całe rzesze. 

Chmurka, mała Polka, nie rozumie, dlaczego musi mieszkać na Syberii. 

I co to znaczy, że są wysiedleńcami. Ale to nic. Ma tu przecież 

przyjaciela Ilię, ukochanego kota Katafieja, codzienne figle na śniegu i 

przesiadywanie w ciepłej obórce. Nie boi się szczurów, które odwiedzają 

ich izbę co noc - są takie zabawne! A wiersze, których uczy się w szkole 

- krasiwe i melodyjne. Chmurce - Ani ciężko zrozumieć, dlaczego babcia 

za nimi nie przepada i uparcie przypomina o dalekiej Polsce. Czy kiedyś 

tam wrócą? 

 

Prawdziwa historia o niezwykłym dzieciństwie na mroźnej Syberii. 

 Burza powaliła olbrzymi stary dąb. Było to Magiczne Drzewo. Ludzie 

zrobili z niego setki przedmiotów, a każdy zachował cząstkę magicznej 

siły. Wśród nich było czerwone krzesło. Niesamowite przygody, 

niebezpieczeństwa, humor i magia... Autobus, który zwariował, most ze 

światła i wielka fala tsunami. Latający dom, olbrzymi lew i sto 

wyczarowanych psów! Fantastyczna opowieść o trójce dzieci, które 

znalazły krzesło spełniające życzenia. Te dobre i te złe... 

Pierwsza część wspaniale narysowanej historii fantasy o wojowniczce 

Yamie, która wbrew własnej woli wplątuje się w walkę o ocalenie 

świata przed kosmiczną katastrofą. Yama przychodzi na świat jako 

córka wodza osady i jego pięknej żony Tęczy. Dziewczynka nie potrafi 

usiedzieć na miejscu, poluje nawet w pełnym niebezpiecznych 

stworów lesie, do którego mieszkańcy jej wioski nie odważają się 

zapuszczać. W okolicy grasują też łupieżcy Orlanda, samozwańczego 

władcy okolicznych ziem. Pewnego dnia niebo rozbłyska niezwykłymi 

ogniami. Jeden z płonących pocisków, który okazuje się szklanym 

mieczem o magicznej mocy, spada nieopodal osady Yamy. Jej ojciec 

uznaje to za znak od niebios, by jego współplemieńcy zbuntowali się 

przeciw Orlandowi.  


