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KILKA SŁÓW O MNIE…

• Hej, jestem Laura.

• Mam 12 lat. Ogromnie inspiruje mnie świat dookoła. 

Uwielbiam rysować, malować, śpiewać i tańczyć. 

Słowem… kreatywnie podchodzę do każdego 

dnia. 

• Miło mi powitać Cię na moim blogu, gdzie dzielić 

się będę tym, co aktualnie wprawia mnie w 

zachwyt.

• Mam nadzieję, że zagościsz tu na dłużej ☺



BEZ ZIEWANIA PRZEZ LEKTURĘ ☺

25 Października 2020r.

Witajcie, chcę dziś napisać Wam o niesamowitej książce, która zrobiła na mnie mega 
wrażenie. 

I uwaga…niech nie zmyli Was tytuł tego posta, nudy nie będzie!

Fakt, książka o której piszę to lektura szkolna, ale nie jest to typowa ciągnąca się w 
nieskończoność konieczność. 

Wręcz przeciwnie - to czysta przyjemność !!! Jeśli lubicie filmy przygodowe to zakochacie się 
w tej książce tak jak ja ☺

„Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi”



„FELIX, NET I NIKA ORAZ GANG 
NIEWIDZIALNYCH LUDZI”

…czyli o tym, że czytanie może być przyjemne ☺

To książka Rafała Kosika (jak widzicie autorem jest Polak), która  jest zdecydowanie inna od 
wszystkich dotychczas przeczytanych przeze mnie lektur.

Czytać lubię ale jak to mówi moja mama, bakcyla jeszcze nie połknęłam – swoją drogą to 
bardzo dziwne powiedzenie… 
Jeśli chodzi o lektury, czytałam – bo musiałam.

Niestety w większości z nich wieje nudą, ale ta lektura - jest zupełnie inna. Jestem teraz na 7 
rozdziale, przede mną jeszcze 6, a już martwię się, że książka się skończy. 
Pociesza mnie tylko to, że jest cała seria książek „Felix, Net i Nika” ☺

Akcja toczy się szybko niczym w filmie kryminalnym. Trzyma w napięciu i mimo że każdy 
rozdział to tak jakby inna przygoda, to wszystko się łączy w jedną całość, przez co jest 
jeszcze ciekawiej.

Póki co, muszę się wziąć za prace domowe, ale w następnym poście napiszę Wam o mojej 
ulubionej przygodzie, z najlepszej jak dotąd, lektury w moim  życiu  :D :D

A Wy lubicie czytać? A może znacie już tą lekturę? Piszcie, chętnie się dowiem .



KOMENTARZE:

KOMENTARZE:

Aggi pisze:  Trafiłam tu przypadkiem bo właśnie pani od 
polskiego zadała nam do przeczytania tą lekturę, ale 
może nie będzie tak źle ? Dodam, że niespecjalnie lubię 
czytać… :D

Tom.cat pisze:  Lubię filmy przygodowe, ale  lektur nie 
cierpię.

Laura Codzienna pisze:  Hej Aggi, zobaczysz - to świetna 
książka. Tom, ta książka może zmienić Twoje podejście do 
lektur, jest super !



DUCHY WSZĘDZIE…

26 października 2020r.

Witajcie ponownie, tak jak obiecałam dziś kontynuacja moich 
zachwytów nad lekturą 

"Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi".

Największe wrażenie zrobiła na mnie opowieść o duchach czyli 
rozdział 3. Szkoła w której straszy.

Lubię historie z dreszczykiem, a tu pełne są one zaskakujących 
zwrotów akcji. Nic nie jest oczywiste a dzięki temu, że Nika i jej 
koledzy to bohaterowie na pozór zwyczajni, łatwo jest się z nimi 
utożsamić. 

Przed nami Halloween. 

Ciekawa jestem czy boicie się duchów ;)

Ja przeczytałam ten rozdział mojej młodszej siostrze, i nie mogła 
spać w nocy :DDD



POSZUKIWACZE  SKARBU  ;)

27 Października 2020r.

Nie uwierzycie co mi się dzisiaj śniło…

Felix, Net i Nika znaleźli skarb. Ale tym razem byłam tam też… JA !!!

I tym razem, nikt nie kazał nam oddawać skarbu…

– wszystko było dla nas  ! ☺

A było tego T A K   D U Ż O !  Aż żałowałam, że się obudziłam.

Hmmm…zastanawiam się, czy nie wciągnęłam się za bardzo w tą 
lekturę ☺



NIKA MOIMI OCZAMI…

28 Października 2020r.

Lubię rysować, niestety moja wersja książki nie 

zawiera ilustracji, musiałam więc uruchomić 

wyobraźnię.

Według  mnie najciekawszą postacią jest Nika ze 

swoją nieco mroczną stroną. Przez wiele rozdziałów 

mogłam się jedynie domyślać kim właściwie jest i co 

skrywa.  

Zerknijcie jak sobie ją wyobrażam ☺





Według mnie tak właśnie mogłaby wyglądać Nika.

Mam nadzieję, że dostrzeżecie na moim szkicu, iż Nika mimo, że 

była skromną dziewczyną, która skrywała wiele tajemnic, była 

również bardzo pogodna i charyzmatyczna. 

Tak sobie myślę, że fajnie byłoby przewidywać pewne zdarzenia 

jak Nika. A już z pewnością chciałabym mieć tak jak ona, moce 

telekinezy. To byłoby coś EXTRA, nie sądzicie ? A może macie jakieś 

niezwykłe umiejętności...? 

Pochwalcie się :)

KOMENTARZE:

Aggi pisze: Laura Codzienna, miałaś rację, książka zapowiada się 

świetnie, Czytam od wczoraj i już jestem ciekawa co będzie dalej :) 

Dzięki za zachęcenie. Chyba nie będę mogła tu zaglądać bo z 

góry będę wiedziała co się wydarzy :DDD

Justi.13 pisze: Omawialiśmy tą lekturę w tamtym roku, i rzeczywiście 

była super! miłego czytania, a rysunek  mega !



COŚ DLA FANÓW FANTASTYKI

30 Października 2020r.

Jeśli lubicie fantastykę to ostatnie rozdziały Was nie zawiodą. 
Sztuczna inteligencja i roboty rozszaleją się na dobre. 

Tak, zdecydowanie ta książka spodoba się dziewczynom i 
chłopakom. 
Chyba poproszę rodziców o kolejne części z tej serii ☺

A może czytaliście coś innego tego autora ?



MAM TĘ MOC ???

31 Października 2020r.

Dziś Halloween.  Mam dylemat za co się przebrać…

Duch czy kościotrup ? …a może zbuntowany robot lodówka ??? 

Chyba to ostatnie przeraża mnie najbardziej. Bunt przedmiotów i sprzętów 
codziennego użytku byłby zdecydowanie najbardziej przerażający, w końcu 
otacza nas tyle technologii… Po przeczytaniu książki Rafała Kośnika często o tym 
myślę, i jakoś dziwnie czuję się w kuchni…

Dziś gdy jechałam z tatą, zatrzymaliśmy się przed skrzyżowaniem i okazało się, 
że sygnalizacja świetlna nie działa. Panował niezły chaos. Śpieszyliśmy się i nagle 
zażartowałam głośno: 

„- Poproszę zielone !” – a tu nagle… Bam! Sygnalizacja wyświetliła zielone. 

Tata zaczął się śmiać a ja pomyślałam, sztuczna inteligencja? A może to ja mam 
jakieś nadzwyczajne moce niczym Nika ?

Niestety… na hasło: „Posprzątaj się!” mój pokój się nie posprzątał :/

Też tak czasem macie ?



Hmm… Chyba widzę pewne 

podobieństwo… :D



Do usłyszenia ☺


