
„Ryba na drzewie”, Lynda Mullaly Hunt

Każdy jest na swój sposób mądry. Ale jeśli będziemy krytykować rybę, że
nie umie chodzić po drzewach, to przez resztę życia będzie przekonana, że

jest głupia. 

Ally jest dość bystra, by oszukać wielu inteligentnych ludzi. Za każdym
razem, kiedy trafia do nowej szkoły, w sprytny sposób ukrywa, że nie umie

czytać. Ma już dość bycia nazywaną "ofiarą losu", ale boi się poprosić o
pomoc – bo w końcu na głupotę nie ma lekarstwa, prawda? Jednak nowy
nauczyciel dostrzega w kłopotliwym dzieciaku rozgarniętą, kreatywną i
utalentowaną dziewczynkę. Odmieńcy zaczynają być akceptowani, a w

klasie Ally dzieją się rzeczy, które uświadamiają jej, że ona sama – i
wszyscy pozostali – są naprawdę kimś, a wielkie umysły nie zawsze myślą

tak samo. 
To pełna uczuć, podnosząca na duchu książka, która przemówi do

każdego, kto kiedyś uważał, że coś z nim jest nie tak, bo nie pasował do
rówieśników. 

„Czego uszy nie widzą...”, Agnieszka Tyszka

Misia Bronzik opiekuje się siostrami: na głowie ma prowadzenie domu,
ale i szkołę: jest w trzeciej klasie gimnazjum, musi skoncentrować się na
nauce. Tymczasem mama sióstr Bronzik wyjechała w przedłużającą się
delegację, a tata… po prostu zniknął i tylko od czasu do czasu przysyła

córkom liściki z wypisanymi taoistycznymi mądrościami. 
W trosce o pozostawione w domu dziewczynki mama sprowadza do nich

nielubianego dziadka. Ta ekscentryczna postać nie wywołuje raczej
entuzjazmu. Despotyczny staruszek pragnie zaprowadzić u Bronzików

swoje porządki, porozumiewając się z podopiecznymi za pomocą ogłoszeń
przyczepianych na korkowej tablicy. Tak jak jego syn, ma problemy w

kontaktach interpersonalnych, choć – oczywiście – może sporo nauczyć
swoje wnuczki. I z wzajemnością. 



„Operacja Człowiek w Czerni”, Jørn Lier Horst, Hans Jørgen Sandnes 

W małym, miłym miasteczku Elvestad czasami dzieją się dziwne rzeczy.
Tiril i Oliver, dwoje młodych detektywów, zawsze są na posterunku i

razem ze swoim psem rozwiązują zagadki, z którymi nie mogą poradzić
sobie nawet dorośli policjanci.

Tym razem pośrodku ścieżki ktoś wykopał dużą, głęboką dziurę. Oliver
nie zauważa jej na czas i przelatuje przez kierownicę roweru. Kto

zniszczył ścieżkę i dlaczego? W trakcie śledztwa Tiril i Olivera pojawia się
także stara mapa z dziwnymi znakami. Czy parze młodych detektywów

uda się rozwiązać zagadkę? 
 

„Inwazja królików”, Alice Pantermüller 

Nowa szkoła imieniem Jana Kochanowskiego, Genowefa
Kupczy(najgorsza nauczycielka świata), nadęta Berenika, ten okropny flet,
którego Zuza nie znosi całym swoim sercem, bracia bliźniacy i jeszcze to!

Zuza ma już dość! Nie może mieć nawet zwierzaka domowego! Nawet
małego królika, które są takie słodkie, puchate i urocze! A Zośka jakoś ma

ich ze sto! (albo więcej) Zuza w ogóle wszystko musi mieć gorzej!

„Zmora Doktora Melchiora”, Agnieszka Stelmaszyk

Głównym bohaterem i jednocześnie narratorem jest Przemek Więcławski.
Przemek zakłada Klub Poszukiwaczy Przygód. Wstępują do niego jego

najlepsi kumple: Bazyl, Muffin, Rodzynek. Potem dołączają jeszcze dwie
dziewczynki: Miśka i Tola.

W mieście doszło do wielkiego skandalu. Z muzeum wykradziono
kolekcję cennych obrazów Leona Wyczółkowskiego. Sprawcy kradzieży

bawią się z policją w ciuciu babkę, zamieszczają w Internecie wskazówki i
zagadki, wskazujące miejsce ukrycia poszczególnych obrazów. Policja
trudzi się nad rozwiązaniem zagadek. Tymczasem klubowicze zawsze

odnajdują te miejsca pierwsi. W końcu inspektor Walery Szczurek zaczyna
podejrzewać, że dzieciaki są zamieszane w aferę. To nie koniec ich

kłopotów. 
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