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Dla męskiego czytelnika

Jeśli wśród Waszych bliskich 
przedstawicieli płci męskiej 
jest brat, kuzyn, sympatia czy 
sąsiad, który lubi czytać, w tej 
prezentacji znajdziecie kilka 
podpowiedzi na fajne 
prezenty dla wielbicieli 
książek.

Może wykorzystacie którąś      
z poniższych propozycji?



Pomysł 1:

„Urodzony piłkarz” – Gianfranco Liori

Zostać piłkarzem! Czy to nie marzenie wszystkich chłopców? No cóż, 
nie wszystkich. Radek o piłce nożnej nie chce nawet słyszeć.
Nie potrafi jednak przeciwstawić się swojemu tacie, który chce z 
niego zrobić mistrza. Nieustannie jest wypychany na boisko. Musi się 
mierzyć z wyczerpującymi treningami, trenerem rodem z epoki 
kamienia łupanego, a także z tajemnicami piłkarskich transferów. 
Nie wspominając o torturach, od których nigdy nie udaje się uciec -
o szkole!
Jednak futbol przynosi mu sporo niespodzianek... Nowi przyjaciele, 
nieoczekiwanie objawione talenty i zaskakujące wydarzenia 
sprawiają, że życie Radka nigdy już nie będzie takie jak wcześniej.

Będzie znacznie ciekawsze, sprawdźcie sami 



Pomysł 2:

„Banda z Burej. Tajemnica lasu” –
Magdalena Witkiewicz 

W Burej nastaje wiosna. Miasteczko budzi się do życia, ale 
z pewnością nie całe. Przed światłem dnia nadal kryje się 
wiele tajemnic, zwłaszcza zaś w pobliskim lesie. Czy 
Tymonowi i innym członkom bandy uda się je rozwikłać? 
Zaczyna się kolejne, niezwykłe śledztwo prowadzone          
z otwartym sercem i uśmiechem na twarzy. Wkrótce 
okazuje się, że dobrze opowiedziana historia może 
uratować czyjeś życie, a Tymon nie jest tak zupełnie 
zwyczajnym chłopakiem, jak sam zresztą dotąd uważał.

Jeśli lubicie zagadki kryminalne, musicie sięgnąć po tę 
książkę!



Pomysł 3:

„Dziennik Cwaniaczka” – Jeff Kinney

Życie nastolatka to nie bułka z masłem. Trafiasz na 
przykład do nowej szkoły, a tam na korytarzach zupełnie 
mali, niedojrzali chłopcy mijają się z wyrośniętymi 
osiłkami, którzy pewnie muszą się już golić. Chcąc 
przetrwać w takim otoczeniu potrzeba nie lada sprytu.

Wie o tym doskonale Greg Heffley, który na szczęście 
radzi sobie całkiem nieźle i to nie tylko w szkole. Swoje 
przeżycia opisuje w tym oto dzienniku. Otrzymał go od 
mamy. W sumie był to pamiętnik, lecz że pamiętnik 
wstyd pisać facetowi, postanowił prowadzić dziennik. 
Wie przecież, że kiedy stanie się sławny, nie jeden fan 
będzie chciał go przeczytać. Ty z pewnością też!



Pomysł 4:

„Mikołajek” – Rene Goscinny, 
Jean Jacques Sempe

Z całą pewnością kilka pokoleń Czytelników zdążyło 
już poznać Mikołajka, Joachima, Euzebiusza, 
Maksencjusza, Alcesta, czy Ananiasza. Każdy z nich 
to na swój sposób niezwykły psotnik. Wspólnie 
przeżywają przezabawne przygody, które                  
u niejednego Czytelnika wywołują uśmiech na 
twarzy. Mikołajkowe katastrofy od lat znane są        
w niezmienionej szacie graficznej i formacie, będąc 
jednocześnie znakiem rozpoznawczym dla każdego 
fana cyklu o niesfornym chłopcu. 
"Mikołajek" to bohater, który oprócz tego, że nie 
nudzi się Czytelnikom, wciąż zdobywa kolejne rzesze 
nowych sympatyków. I tak od długich, długich lat!



Pomysł 5:

„Afryka Kazika” – Łukasz Wierzbicki

Czy można zwiedzić Afrykę na rowerze? Oczywiście, że 
tak! 
Pełna fascynujących przygód opowieść o przeżyciach 
Kazimierza Nowaka, podróżnika, reportera i fotografa 
zwiedzającego Afrykę. Książka oparta na prawdziwych 
wydarzeniach, przedstawia historię Kazika, który w latach 
trzydziestych XX wieku, poświęcił 5 lat swojego życia na 
podróż i przemierzył 40 tysięcy kilometrów od Trypolisu 
poprzez Przylądek Igielny do Algieru poruszając się 
głównie na rowerze, pieszo lub na wielbłądzie. Główny 
bohater poznaje kulturę Afryki cudem unikając śmierci, 
gdy zostaje zaatakowany przez dzikie zwierzęta, i gdy 
niemal tonie w rzece Kassai. Pomimo tych przeciwności 
losu spełnia swoje marzenie i kończy wyprawę sukcesem. 
Książka, która z pewnością nie pozwoli się nudzić 
młodemu Czytelnikowi.



Pomysł 6:

„Chłopaki chojraki” – Marcin Prokop

To napisana w bardzo ciekawy i oryginalny sposób książka 
opowiadająca o historiach wielkich śmiałków, którzy zmienili świat 
na lepsze!
Czasami trzeba pokonać siebie samego, aby osiągnąć największe 
szczyty i wspomóc ludzkość. Sięgając po "Chłopaki chojraki" mamy 
okazję poznać niesamowite biografie bardzo odważnych 
chłopaków. A może to idealna okazja do tego, aby zmotywować 
się do działania?
Dzięki tej książce dowiemy się, czego słuchał Zbigniew Religa 
podczas operacji na otwartym sercu, dlaczego bracia Warner 
sprzedali konia i w jaki sposób Jurek Owsiak zdołał przemówić do 
tysięcy ludzkich serc mimo swojego jąkania się! W dodatku jej 
autorem jest dobrze znany ze szklanego ekranu Marcin Prokop, 
prowadzący między innymi niezwykle lubiany program LEGO 
MASTERS.



Pomysł 7:

„Kroniki Archeo. Sekret Wielkiego Mistrza” 
– Agnieszka Stelmaszyk

Trzeci tom tej poczytnej serii to porywająca powieść dla 
młodzieży z wątkiem sensacji. Przyjaciele postanawiają             
w wakacje odwiedzić zamek w Zalesiu Królewskim, w którym 
wujek Ani i Bartka jest kasztelanem. W budynku właśnie 
odbywają się prace konserwatorskie, podczas których zostaje 
odnaleziony tajemniczy relikwiarz. Wszelkie tropy doprowadzają 
młodych poszukiwaczy do zamku krzyżackiego w Malborku. 
Jednak z czasem okazuje się, że nie są jedynymi detektywami 
w tej sprawie i ktoś próbuje odebrać im cenne znalezisko,         
a przy tym wyprzedzić w drodze po odkrycie zaginionego 
skarbca Zakonu Krzyżackiego. Czy grupa przyjaciół będzie 
sprytniejsza i szybsza? Chcesz się przekonać? Miłej lektury!



Pomysł 8:

„Hobbit czyli tam i z powrotem” – J. R. R. 
Tolkien

Światowej sławy pisarz angielski John Ronald Reuel Tolkien 
(1892-1973) był profesorem filologii angielskiej na 
uniwersytecie w Leeds oraz profesorem literatury 
średniowiecznej w Oksfordzie, znawcą literatury i języka 
staroangielskiego, staronordyckiego, starogermańskiego oraz 
gockiego. Jako powieściopisarz dał się poznać dopiero          
w 1937 roku, publikując Hobbita, który przyniósł mu rozgłos na 
całym świecie. W samej Anglii książka ta miała dziesiątki 
wydań. Zachęcony powodzeniem i prośbami oczarowanych 
czytelników, Tolkien powrócił do historii Bilbo Bagginsa, pisząc 
Trylogię Władca Pierścieni, kontynuację Hobbita.

Zarówno Hobbit, jak i Władca Pierścieni powstały pod 
wpływem dobrze znanych autorowi skandynawskich mitów      
i staroangielskich legend, pełnych czarodziejów, smoków         
i przedmiotów o nadprzyrodzonej mocy. Fantastyczny, 
przemyślany do najdrobniejszych szczegółów świat powieści 
niezmiennie zachwyca kolejne pokolenia czytelników. Jeśli 
jeszcze nie znasz tej pozycji, zachęcam gorąco!



Pomysł 9:

„List do króla” – Tonke Dragt

"List do króla" to trzymająca w napięciu powieść rycerska, 
która skierowana jest do młodych czytelników.
Podczas nocy poprzedzającej pasowanie na rycerza, młodzi 
kandydaci muszą przez całą noc czuwać w kaplicy. Te reguły 
łamie jednak 16-letni Tiuri, który słysząc rozpaczliwe wołanie, 
wyrusza z pomocą i opuszcza miejsce nocnego czuwania. 
Spotyka nieznajomego ubranego w habit, który powierza mu 
list - niedoszły rycerz ma go zawieźć nieznajomemu, który 
zatrzymał się w gospodzie. Tiuri spełnia prośbę mnicha i nie 
znajduje nikogo na miejscu, za to jego problemy dopiero się 
zaczynają. Czeka go tajna misja, pełna niebezpieczeństw         
i przygód - rycerz nie podejrzewa, że jego życie może być 
zagrożone. Czy uda mu się dostarczyć list do króla zza Wielkich 
Gór i zmienić losy jego poddanych? Przekonasz się sam, kiedy 
sięgniesz po tę powieść, która zyskała pozytywne recenzje        
i z czasem stała się klasyką literatury dziecięcej. Popularność 
książki była tak duża, że czytelnicy doczekali się serialu 
opartego na pasjonującej powieści. Wraz z każdą kartą tej 
książki czytelnik coraz mocniej wkracza w świat przygód, 
utożsamiając się z jej bohaterami oraz problemami, które stają 
na ich drodze.



A wszystkim chłopcom w dniu 
ich święta życzę wszystkiego 
najlepszego!

Hanna Włosek

Mam nadzieję, że te książkowe 
propozycje przypadły Wam do gustu. 
Wiele z nich posiadamy w naszej 
szkolnej bibliotece, więc serdecznie 
Was zapraszam!












