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Percy Jackson i bogowie olimpijscy. Tom 1.  

Złodziej pioruna 

Autor: Riordan Rick 

Wiecie co, wcale nie chciałem być herosem półkrwi. Nie prosiłem się o to, żeby być synem 

greckiego boga. Byłem zwyczajnym dzieckiem: chodzącym do szkoły, grającym  

w koszykówkę i jeżdżącym na rowerze. Nic szczególnego. Dopóki przez przypadek  

nie wyparowałem nauczycielki matmy. Wtedy się zaczęło. Teraz zajmuję sie walką  

na miecze, pokonywaniem potworów, w czym pomagają mi przyjaciele, a poza tym staram 

się po prostu przeżyć. Przedstawiam wam opowieść o tym, jak Zeus, bóg niebios, uznał,  

że ukradłem mu piorun - a rozgniewany Zeus to naprawdę spory problem. 

http://ebook.empik.com/fragment/127784/delivery/online/hash/f32197
http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=riordan+rick


Czy Percy zdoła znaleźć piorun zanim rozpęta się wielka wojna bogów? 

Co by było, gdyby Bogowie Olimpijscy wciąż żyli w XXI wieku? Co by było, gdyby nadal 

zakochiwali sie w śmiertelnikach i śmiertelniczkach i mieli z nimi dzieci, z których mogą 

wyrosnąć wielcy herosi - jak Tezeusz, Jazon czy Herakles? 

Jak to jest być takim dzieckiem? 

To właśnie się przydarzyło dwunastoletniemu Percy'emu Jacksonowi, który zaraz po tym,  

jak dowiedział się prawdy, wyrusza na niezwykle niebezpieczną misję. Z pomocą satyra  

i córki Ateny Percy odbędzie podróż przez całe Stany Zjednoczone, żeby schwytać złodzieja, 

który ukradł przedwieczną broń masowego rażenia - należący do Zeusa piorun piorunów. Po 

drodze zmierzy się z zastępami mitologicznych potworów, których zadaniem jest go 

powstrzymać. A przede wszystkim będzie musiał stawić czoła ojcu, którego nigdy nie 

spotkał, oraz przepowiedni, która ostrzegła go przed zdradą przyjaciela. 

 

Percy Jackson i bogowie olimpijscy. Tom 2.  

Morze potworów 

Autor: Riordan Rick 

Tajemnicze zatrucie sosny Thalii osłabia magiczną granicę Obozu Herosów. Percy i jego 

przyjaciele mają zaledwie kilka dni na odnalezienie jedynego magicznego przedmiotu, który 

posiada moc wystarczającą do powstrzymania fali mitycznych bestii. Problem w tym,  

że aby go znaleźć, muszą pożeglować na Morze Potworów. A po drodze Percy będzie musiał 

opracować plan, który ocali jego dawnego kumpla, Grovera. Odkryje także straszliwą 

tajemnicę swojej rodziny, co każe mu się zastanowić, czy bycie synem Posejdona to zaszczyt 

czy przekleństwo? Co by było, gdyby olimpijscy bogowie żyli w XXI wieku? Co by było, 

gdyby nadal zakochiwali się w śmiertelnikach i śmiertelniczkach i mieli z nimi dzieci, z 

których mogliby wyrosnąć wielcy herosi – jak Tezeusz, Jazon czy Herakles? 

Jak to jest być takim dzieckiem? 

http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=riordan+rick


 

Percy Jackson i bogowie olimpijscy. Tom 3.  

Klątwa tytana 

Autor: Riordan Rick 

Kiedy Percy Jackson dostaje od swojego najlepszego kumpla Grovera pilną wiadomość  

z prośbą o pomoc, natychmiast przygotowuje się do walki. Przyjaciele ruszają na ratunek  

i odkrywają, że Grover spotkał kogoś wyjątkowego: dwoje potężnych dzieci półkrwi  

o nieznanym pochodzeniu. Ale to nie wszystko, co ich czeka. 

Król tytanów, Kronos, uknuł najbardziej podstępny ze swoich planów, a młodzi herosi mają 

być jego ofiarami. Nie tylko oni są w niebezpieczeństwie. Przebudził się starożytny potwór 

zdolny zniszczyć Olimp, a Artemida, jedyna bogini, która potrafi go wytropić, zaginęła. 

Percy i przyjaciele wraz z Łowczyniami Artemidy mają tylko tydzień, żeby odnaleźć porwaną 

boginię i rozwiązać tajemnicę potwora, na którego polowała. A po drodze będą się musieli 

zmierzyć z najniebezpieczniejszym wyzwaniem: mrożącą krew w żyłach klątwą tytana. 

Od wydawcy: 

 

Najlepsza seria książek dla dzieci według „New York Timesa". 

 

"Trzecia część serii o bogach olimpijskich sprawia, że dzieje się coś niespotykanego  

w szkolnej klasie - mity greckie ożywają, a czytelnik odkrywa, że lektura może być świetną 

przygodą. Tę książkę można czytać niezależnie od całej serii, ale nowi czytelnicy natychmiast 

sięgną po dwa wcześniejsze tomy i nie będą się mogli doczekać czwartego." 

Kirkus Reviews 

http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=riordan+rick


 

Percy Jackson i bogowie olimpijscy. Tom 4.  

Bitwa w labiryncie 

Autor: Riordan Rick 

Percy Jackson nie spodziewa się niczego dobrego po dniu otwartym w nowej szkole.  

Ale kiedy nagle pojawia się jego tajemnicza znajoma śmiertelniczka oraz demoniczne 

cheerleaderki, sytuacja staje się po prostu dramatyczna. 

Czas ucieka, a wojna między olimpijczykami a straszliwym królem tytanów Kronosem zbliża 

się nieuchronnie. Zagrożony Obóz Herosów z każdą minutą coraz mniej przypomina 

bezpieczną przystań, ponieważ armia Kronosa szykuje się do ataku na jego dotąd niedostępne 

granice. Żeby powstrzymać inwazję, Percy i jego przyjaciele muszą wyruszyć na wyprawę 

przez Labirynt – ogromną podziemną krainę, gdzie za każdym zakrętem czają się potwory  

i zdumiewające niespodzianki. 

http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=riordan+rick


 

Percy Jackson i bogowie olimpijscy. Tom 5.  

Ostatni olimpijczyk 

Autor: Riordan Rick 

Przez cały rok herosi przygotowywali się do walki z tytanami, wiedząc, że mają małe szanse 

na zwycięstwo. Armia Kronosa jest coraz potężniejsza, a z każdym dołączającym do niej 

bogiem lub herosem moc złowrogiego tytana wzrasta. 

Podczas gdy Olimpijczycy usiłują powstrzymać siejącego zniszczenie Tyfona, Kronos 

szykuje się do ataku na Nowy Jork, gdzie Olimp pozostaje praktycznie bez ochrony.  

Percy Jackson i armia herosów muszą powstrzymać Pana Czasu. 

Czy wreszcie wyjaśni się tajemnica przepowiedni związanej z szesnastymi urodzinami 

Percy’ego? Kiedy na ulicach Manhattanu toczy się bitwa w obronie cywilizacji Zachodu, 

chłopak zaczyna mieć przerażające podejrzenie, że walczy… z własnym przeznaczeniem. 

http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=riordan+rick


 

Saga Ognia i Wody. Tom 1. Wielki błękit 

Autor: Donnelly Jennifer  

Ta bogata w magię i mitologię opowieść pełna przygód i niebezpieczeństw, miłości, przyjaźni 

i nienawiści łączy w sobie elementy klasyczne i nowoczesne. 

Pierwsza księga "Sagi ognia i wody" opowiada historię równie epicką, tajemniczą  

i nieprzeniknioną jak sam ocean, w którym rozgrywa się jej akcja. 

http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=donnelly+jennifer


 

Saga ognia i wody. Tom 2. Gniewna fala 

Autor: Donnelly Jennifer  

Serafina, Neela, Ling, Ava, Becca i Astrid, Syreny z Sześciu Syrenich Królestw, 

rozrzuconych po wszystkich morzach i słodkowodach, zostały wezwane przez Babę Vraję – 

rzeczną czarownicę. Od niej dowiedziały się o sobie niesamowitej prawdy – są potomkiniami 

Sześciorga Władców, największych magów w historii, którzy rządzili imperium Atlantydy. 

Po upływie setek tysięcy lat pierwotne zło, które doprowadziło do ruiny Atlantydę, powróciło 

i zagraża całemu Królestwu Syren. Tylko następczynie Wielkich Władców mogą stawić czoła 

bestii, muszą jednak odnaleźć pradawne magiczne talizmany. Serafina uważa, że jej talizman 

jest ukryty na wraku statku. Kiedy próbuje przedostać się na wrak, dostrzega patrol 

bandyckich zdrajców, którym dowodzi ktoś bardzo bliski jej sercu… Syrena jest załamana,  

a krótka chwila zawahania i rozterki będzie katastrofalna w swoich skutkach. 

Neela wyrusza do Matali, aby ostrzec rodziców przed ogromnym niebezpieczeństwem,  

które zagraża całemu podwodnemu światu. Jej opowieść jest dla nich jednak niezrozumiała, 

nielogiczna, więc zrzucają to na zbyt dużą liczbę wrażeń i strasznych rzeczy, których ostatnio 

doświadczyła i radzą jej, że powinna odpocząć. Neela nie może siedzieć bezczynnie i czekać 

na zagładę ich świata. Ucieka z domu do Kandiny, aby odnaleźć swój talizman,  

który jest w posiadaniu groźnych smoków. 

Jednak nie tylko Siostry-Syreny szukają talizmanów… Jest ktoś, kto chce je dostać  

przed nimi, aby dokończyć dzieła. Serafina i Neela muszą się wykazać ogromną siłą, odwagą 

i sprytem, aby pokonać bandytów podążających ich śladem. 

 

Twarzą w twarz ze śmiercią, zdradą, niebezpieczeństwem, aby wygrać grę, w której nie ma 

żadnych zasad, aby przetrwać zdradziecką, gniewną falę… 

http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=donnelly+jennifer


 

Saga ognia i wody. Tom 3. Mroczny przypływ 

Autor: Donnelly Jennifer  

Serafina musi w końcu spojrzeć prawdzie w oczy i stawić czoła wrogom. Musi się do tej 

walki przygotować – zbiera więc sojuszników i sabotuje wroga. Jej przyjaciółki-syreny nie 

mogą jej pomóc, gdyż same walczą z ogromnymi problemami – Ling została schwytana  

i uwięziona przez Rafe, po spotkaniu z Astrid Becca odkrywa pewien mroczny sekret, a Ave 

musi się ukrywać, bo ścigają ją jeźdźcy śmierci. Również Mahdiemu coraz trudniej skrywać 

przed Lucią swoje prawdziwe uczucia. Wie jednak, że gdy rodzina Volnero pozna prawdę, 

Sera straci wszystko. 

 

Polityczne intrygi, niebezpieczne związki, mroczne tajemnice zaleją karty tej księgi  

niczym mroczna fala… 

http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=donnelly+jennifer


 

Trylogia czasu. Tom 1. Silver. Pierwsza księga snów 

Autor: Gier Kerstin 

Liv zawsze przywiązywała dużą wagę do snów. Ale odkąd zamieszkała w Londynie, znalazły 

się w centrum jej zainteresowań. Tajemnicze zielone drzwi. Gadające kamienne posągi. 

Niania z tasakiem w schowku na miotły… Tak, ostatnio sny Liv stały się bardzo dziwne.  

A szczególnie ten: czterech chłopaków, łacińskie inkantacje, dziwny rytuał, a wszystko to  

w nocy pośrodku cmentarza. No tak, Liv zna tych chłopaków z nowej szkoły – i zawsze,  

gdy spotykają się na jawie, oni zdają się wiedzieć o niej więcej, niż powinni… Chyba że… 

śnili ten sam sen, co ona? 

 

Ta czwórka skrywa przed nią jakąś tajemnicę, ale ciekawska Liv nie powstrzyma się  

przed niczym, żeby dowiedzieć się, o co w tym wszystkim chodzi.  

I wcale nie przeszkodzi jej fakt, że każdy z tych chłopaków jest wręcz zabójczo przystojny. 
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Trylogia Czasu. Tom 2. Silver. Druga księga snów 

Autor: Gier Kerstin 

Sprawy Liv, młodej bohaterki serii „Silver”, układają się coraz lepiej. Nowy dom i nowa 

rodzina okazały się całkiem w porządku. Romantyczny związek z przystojnym i bystrym 

Henrym trwa. W dodatku nowe fascynujące możliwości odkrywa przed dziewczyną sfera 

snów. Niestety, Liv ma także powody do niepokoju. Po pierwsze, anonimowa blogerka 

Secrecy wie o Liv rzeczy, których nie powinna wiedzieć. Po drugie, Henry ma swoje 

tajemnice. Wiele tajemnic. Po trzecie, za drzwiami z klamką w kształcie jaszczurki czai się 

coś strasznego, mrocznego i złowrogiego… 

Drugi tom bestsellerowej serii Kerstin Gier, autorki znanej z „Trylogii czasu”. 

Od wydawcy: 

 

"Przez tę powieść się płynie. Bawi i niesamowicie wciąga!" 

Anita Boharewicz, "Book Revievs by Anita" 

http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=gier+kerstin


 

 

Silver. Księgi snów. Trzecia księga snów 

Autor: Gier Kerstin 

Wielki finał Trylogii Snów! 

W trzecim tomie serii nastoletnia Liv musi zmierzyć się ze wszystkimi sprawami,  

które przysparzają jej zmartwień. Z Secrecy, która wie coraz więcej, z tajemnicami jej 

ukochanego Henry’ego, z Arthurem, który staje się coraz bardziej bezwzględny.  

Sytuacja komplikuje się nie tylko na jawie – na korytarzu za drzwiami z klamką w kształcie 

jaszczurki ponownie pojawia się Anabel i złowieszczo przypomina o tym, od czego wszystko 

się zaczęło. Liv, Henry i Grayson muszą połączyć siły, żeby chronić siebie i swoich bliskich 

przed zagrożeniem, które czyha w snach. 

Trzeci tom bestsellerowej serii Kerstin Gier, autorki znanej z "Trylogii czasu". 

http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=gier+kerstin


 

Skrzynia Władcy Piorunów. Detektywi na kółkach 

Autor: Kozioł Marcin 

14-letnia Julia poruszająca się na wózku i labrador Spike, pies asystujący, zostają wplątani  

w intrygę, która pozwala dziewczynie zrealizować marzenie o byciu detektywem.  

Kiedy w niejasnych okolicznościach znika ojciec jej przyjaciela, bohaterowie rozpoczynają 

poszukiwania i trafiają na ślad zabytkowej skrzyni oraz tajemniczej organizacji Teslariuszy. 

Współczesna akcja splata się z historią rozpoczynającą się ponad 150 lat wcześniej,  

w dniu narodzin wynalazcy Nikoli Tesli. 

http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=kozio%C5%82+marcin

