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BIURO DETEKTYWISTYCZNE LASSEGO I MAI  
 

  To bardzo ciekawa seria kryminalna dla dzieci i jedna z najbardziej 

popularniejszych na świecie. Książki napisane są ciekawym, prostym 

językiem. Książki wydawane są od niemal dwudziestu lat i zostały 

przetłumaczone na czterdzieści języków. 

  Na ich podstawie powstają filmy, słuchowiska, spektakle teatralne. Para 

głównych bohaterów, chłopiec i dziewczynka, którzy chodzą do tej samej 

klasy, w szwedzkiej miejscowości Valleby, prowadzi biurodetektywistyczne i 

rozwiązuje niesamowite zagadki kryminalne.  
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MAGICZNE DRZEWO 

  Bestsellerowy cykl „Magiczne drzewo” Andrzeja Maleszki (reżysera 

filmowego, autora powieści i scenariuszy). Wokoło szalała burza, która 

niszczyła wszystko co spotkała na swojej drodze. Zniszczyła także wiekowy 

dąb, który okazał się być niezwykły. Ludzie wprawdzie pocięli drzewo na 

kawałki, ale nie udało się im zniszczyć drzemiącej w nim magii. Fantastyczne 

przygody pomysłowego rodzeństwa Filipa, Tośki i Kuki. 
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FRANKLIN 

   Franklin to dzielny żółwik. O jego szkolnych i domowych przygodach można 

przeczytać w serii książek. Niejeden kilkulatek odnajdzie w nich własne 

rozterki i kłopoty, a co najważniejsze – dowie się, jak może sobie z nimi 

poradzić. Dobre pomysły Franklina i jego rodziców sprawdzają się w 

praktyce! 
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FELIX, NET I NIKKA ORAZ…. 

    Polska seria o polskich nastolatkach – będzie trochę strasznie  

i niebezpiecznie, czasem poważnie, a najczęściej… bardzo śmiesznie.  

W cyklu ukazało się czternaście książek z ilustracjami autora Rafała Kosika. 
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KRYMINAŁY AGATHY CHRYSTIE 

Polecamy: 

„Alfred i Agatha. Srebrna moneta” – książka o dzieciństwie słynnego reżysera 

filmów grozy Alfreda Hitchcocka oraz autorki kryminałów Agathy Chrystie. 

„Wczesne sprawy Poirota” – postać błyskotliwego i niezwykle skutecznego 

detektywa Herkulesa Poirota stworzyła autorka. Książka zawiera osiemnaście 

opowiadań o poczynaniach najwybitniejszego, byłego szefa belgijskich służb 

śledczych. 

„Tajemnica gwiazdkowego puddingu” – głodny wrażeń czytelnik znajdzie tu 

wspomnienia z dziecięcych lat pisarki, a także nierozwiązaną zagadkę 

morderstwa, do którego dojść nie mogło. 

„I nie było już nikogo” – dziesięć osób zostaje zaproszonych przez 

tajemniczego gospodarza do domu na wyspie. Gdy dwie z nich giną, goście 

zdają sobie sprawę, że to, co początkowo uważali za nieszczęśliwy wypadek 

jest robotą zabójcy. Zaczyna się wyścig z czasem. 

„Dwanaście prac Herkulesa” – detektyw Herkules Poirot postanawia 

efektownie zakończyć karierę i rozwiązać dwanaście kryminalnych zagadek, a 

więc czytelnika czeka tuzin wciągających historii. 
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KAJKO I KOKOSZ 

   Kajko i Kokosz Janusza Christy to jedna z najsławniejszych polskich serii 

komiksowych. W przezabawny sposób opowiada o przygodach dwóch 

słowiańskich wojów - mądrego i uczciwego Kajka oraz silnego i samolubnego 

Kokosza. 
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SCOOBY-DOO 

   Seria książek, których głównym bohaterem jest mówiący niemiecki dog 

Scooby-doo (duży, ale niezbyt odważny). Uwielbia wypady ze swoimi 

przyjaciółmi Fredem, Daphne, Velmą i Kudłatym do różnych miejsc, pod 

warunkiem, że są związane z bardzo mrocznymi tajemnicami, które trzeba 

koniecznie rozwiązać. 
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INNE  BARDZO  CIEKAWE  SERIE 
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                        Zapraszamy do odwiedzania biblioteki szkolnej !  

                                                           Patrz zakładka Biblioteka szkolna. 
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