
Co nowego do poczytania? 

Nasza biblioteka wzbogaciła się w serię książek autorstwa Roalda Dahla.   

Mistrz świata w opowiadaniu historii, najbardziej uzależniony od czekolady 

autor literatury dziecięcej. 

 

 

Roald Dahl, urodzony 13 września 1916 roku, był człowiekiem o wielu obliczach! Znamy go 

jako pisarza i scenarzystę, jednak niewielu wie, że był także szpiegiem, asem lotnictwa, 

znawcą czekolady i wynalazcą w dziedzinie medycyny! 

Roald Dahl wszystkie książki dla dzieci napisał w niewielkiej murowanej chatce, którą 

specjalnie w tym celu kazał zbudować w sadzie przy swoim domu zwanym Gipsy House.  

To właśnie tam powstały znane opowieści: „Matylda”, „BFG” czy „Charlie i fabryka 

czekolady”. 

Do dziś pozostaje mistrzem świata w opowiadaniu historii. 

 Co znajdziemy na pólkach biblioteki? 

 

 

 

„Charlie i fabryka czekolady”  

Najbardziej smakowita książka na świecie! 

Charlie znajduje Złoty Kupon – bilet wstępu do fabryki czekolady Willy’ego 

Wonki. To najprawdziwsza magiczna kraina! 

Po rzece czekolady pływa się tam landrynkową łodzią. Wszystkie rośliny są 

zrobione ze słodyczy, a niekończące się batoniki można wyciągać z telewizora. 

Na koniec wycieczki Charliego czeka niespodzianka, o jakiej nawet mu się nie 

śniło!  

Lektura polecana dla klas 4–6. 

 



„Charlie i wielka szklana winda”  

Powrót do fabryki czekolady. 

Charlie zostaje właścicielem fabryki czekolady i ma w niej  

zamieszkać z całą rodziną. Razem z panem Wonką  

wyruszają tam Wielką Szklaną Windą. 

Jednak winda wymyka się spod kontroli i pędzi w kosmos  

jak rakieta. Wygląda na to, że podczas tej pozaziemskiej  

wyprawy wszystko może się wydarzyć!  

 

„Fantastyczny Pan Lis”  

Fantastyczny Pan Lis co wieczór rusza na polowanie,                                  

by zdobyć coś smacznego dla swojej rodziny. Głodne 

lisiątka już się oblizują na myśl o kolacji. 

Ale tym razem ktoś postanowił zapolować na niego.  

Źli farmerzy już planują zasadzkę. 

Czy sprytny rudzielec zdoła wywinąć się z opresji 

 i przechytrzy wszystkich? 

Na podstawie książki Wes Anderson stworzył kultowy film animowany.  

„BFG” czyli bardzo fajny gigant.  

„Na podstawie książki powstał film Stevena Spielberga. 

Kiedy usłyszysz za oknem podejrzany hałas, nie próbuj się chować  

pod kołdrę. Olbrzym, który kradnie dzieciom koszmary, i tak Cię  

znajdzie… Na szczęście bardzo fajny gigant – przyjaciel Sophie –  

nie jest okrutnym stworem.  

Ale w Krainie Olbrzymów żyją również inne wielkoludy, które zajadają się 

dzieciakami! Czy Sophie i BFG uda się ich powstrzymać? Miejmy nadzieję, że tak 

– w przeciwnym razie kolejnym pożartym dzieckiem możesz być Ty.” 

 



„Wiedźmy”                        

   Możesz siedzieć tuż obok wiedźmy i nic o tym nie wiedzieć. 

 One wyglądają jak najnormalniejsze kobiety, ale są strasznie  

niebezpieczne dla dzieci. Szczęśliwie dla bohatera tej opowieści  

jego babcia wiedziała bardzo dużo o wiedźmach, a przecież  

i tak nie wszystko potoczyło się zgodnie z planem. 

 

„Danny mistrz świata”  

Danny jest zachwycony swoim ojcem, wyobraźcie więc sobie 

jego zdumienie, kiedy dowiaduje się, że tato łamie prawo! 

Dorośli czasem również nie przestrzegają reguł, Danny 

jednak wie, że ojciec jest dobrym człowiekiem, życzliwym, 

rzutkim i pełnym ekscytujących pomysłów. 

Razem z nimi przeżyjcie przygodę, kiedy decydują się 

zrealizować najśmielszy i najbardziej niebezpieczny  

ze wszystkich planów. 


