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O KSIĄŻCE

• Książka Felix, Net i Nika to książka 

przezabawnych powieści o polskich 

trzynastolatkach. Przeczytajcie o 

przyjaźni, zwariowanych wynalazkach, 

sztucznej inteligencji, skarbach, 

duchach i nastoletnich uczuciach. Nie 

będziecie mogli się oderwać!!!



SŁOWO O 
AUTORZE

• Rafał Kosik jest polskim pisarzem 

specjalizującym się w literaturze gatunku 

sience fiction, ale jego domeną stało się także 

częste wykorzystywanie w swojej twórczości 

elementów horroru. Jest on dobrze znany nie 

tylko polskim, lecz również zagranicznym 

czytelnikom jako autor powieści dla dzieci i 

młodzieży zalicznych do wielotomowej, 

bestsellerowej serii „Felix, Net i Nika” oraz 

Gang niewidzialnych ludzi Rafał Kosik 

przyszedł na świat 8 października 1971 roku 

w Warszawie.



BOHATEROWIE:

• Felix Polon- trzynastoletni, szczupły, 
jasnowłosy chłopiec o piwnych oczach. 
Mieszka z rodzicami w domu na 
przedmieściach Warszawy. 

• Jego tata jest wynalazcą, mama 
dyrektorem marketingu w dużym banku. 
Ma babcię Lusię, która ciągle dokarmia 
dzieci, a kiedy myśli obraca w dłoni 
wieczne pióro.



BOHATEROWIE:

• Net Bielecki- wysoki, chudy, z ciągle 

rozczochranymi ciemnoblond włosami. Jest 

bardzo inteligentny.  Najlepiej radzi sobie z 

matematyką i informatyką. Usprawnia program 

swojego taty dzięki czemu powstaje Manfred-

sztuczna inteligencja przyjaciel bohaterów. 

• Net nie ma problemów z łamaniem zasad, chce, 

żeby program napisał za niego sprawdzian z 

geografii.



BOHATEROWIE:

• Nika Mickiewicz- rude loki, duże zielone oczy, 

chude nogi, lekko zadarty nos, nieco piegów. 

Charakterystyczna część ubioru buty martensy.

• Mieszka sama w malutkim mieszkaniu. Jej rodzice 

nie żyją więc sama musi się utrzymywać 

Dziewczyna  z charakterem, jest odważna i 

samodzielna. Uwielbia czytać książki.

• Nika posiada specyficzne umiejętności, które 

ratują przyjaciół w nieoczekiwanych momentach.



CIEKAWOSTKI

• Seria „Felix, Net i Nika” liczy już 15 

tomów i sprzedała się w ponad 

milionie egzemplarzy.

• Autor najchętniej czyta fantastykę 

naukową

• Rafał Kosik nigdy nie przepadał za 

lekturami, dlatego zabawne dla niego 

jest to, że jego książka znalazła się 

wśród lektur szkoły podstawowej



MOJE ULUBIONE WYNALAZKI

Czujnik temperatury- wynalazek taty Felixa, urządzenie do sterowania temperaturą w domu. 

Klucz uniwersalny- umożliwia otwarcie wszystkich drzwi. Metalowe urządzenie, które przypomina pióro 

wieczne. Chciałabym mieć taki jeden klucz zamiast pęku kluczy do domu.

Penetrator- niewielki robot służący do penetrowania trudno dostępnych miejsc.

Hopsasy- obcasy na sprężynach, gdybym je miała to moja droga do szkoły skróciłaby się znacznie 

Zaparzacz herbaty- urządzenie wielkości przenośnego telewizora, maszyna automatycznie zaparza 

herbatę, rozlewa ją do naczyń i ustawia na stole. Myślę, że to by była świetna pomoc dla mojej mamy 



KOMENTARZE

@Mariett354

Ta książka jest bombastyczna !!!! Nie mogę się od niej oderwać 

@danekspp32

Eee tam     , dla mnie Harry Potter jest o niebo lepszy 

@januszradom21

Hania! Dzięki za podpowiedź, już wiem, co kupić mojemu wnuczkowi pod choinkę 


