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Jeśli szukacie fajnej książki to lepiej nie 
mogliście trafić niż na książkę Pana 
Rafała Kosika ”Felix, Net i Nika oraz 
gang niewidzialnych ludzi’’. Ta książka  
towarzyszy mi i mojemu rodzeństwu 
od dziecka. Chciałabym zachęcić Was 
do przeczytania tej lektury.
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MYŚL NA DZIŚ:



W gimnazjum nr. 13 
im. Profesora Stefana 
Kuszmińskiego właśnie 
rozpoczął się nowy rok 
szkolny. Felix Polon, Net 
Bielecki i Nika Mickiewicz 
uczęszczają do tej samej 
klasy. Pierwszoroczniaki 
nie zdają sobie sprawy, że 
zarówno szkoła jak i oni, 
dalecy są od słowa 
„ zwyczajni”. 

Zaczęłam czytać tę książkę i nie mogę się oderwać!
Pierwsze kilkanaście stron były bardzo interesujące więc idę 
czytać dalej:] Później się do Was odezwę.

MYŚL NA DZIŚ:
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MYŚL NA DZIŚ:
Fajny chłopak  z tego Felixa, 
myślę że mogłabym się z nim 
zaprzyjaźnić. Podoba mi się 
jego nastawienie i jego pasja.

Felix Polon  ma 13 lat, 
jest odważnym 
chłopcem i mistrzem 
konstruowania 
robotów.  Ma talent po 
ojcu. Poradzi sobie ze 
wszystkim- zawsze 
znajdzie rozwiązanie.  

OPISY DZIECI:



Net Bielecki chodzi  wiecznie 
rozczochrany. 
W szkole najlepszy z matematyki 
i informatyki. Tchórzliwy i zazdrosny 
w przeciwieństwie do Felixa. 

MYŚL NA DZIŚ:
Net wydaje się być mądry ale nie jest w moim typie… 



Nika Mickiewicz, piękna 
dziewczyna z własnym stylem. 
Samodzielna oraz 
odpowiedzialna. Najlepsza 
uczennica, bardzo lubi czytać 
książki. 
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MYŚL NA DZIŚ:
Nika jest zdecydowanie moją 
ulubioną postacią. Na pewno 
byśmy się dogadały 
i zostały  przyjaciółkami.



Roboty konstruowane przez Felixa, 
sztuczna inteligencja nad którą pracuje 
Net czy wszystkie zbiegi okoliczności, 
które przytrafiają się Nice mówią tylko 
o tym ,że w tej książce nie ma nic 
normalnego a bohaterów nie możemy 
określić jako „ zwykłych nastolatków”. 

Jestem  na 23 stronie, na razie książka była bardzo 
zagadkowa  ale…  przyjaciele właśnie odkryli tajemnicę 
starszych kolegów! Co będzie dalej? Chcę się dowiedzieć 
więc łapię za książkę i czytam dalej.

MYŚL NA DZIŚ:



Biorąc pod uwagę to, że 
w szkole dzieją się dziwne 
rzeczy a w Warszawie grasuje 
gang złodziei zwanych 
gangiem niewidzialnych ludzi, 
to świat przedstawiony w tej 
książce też nie jest 
zwyczajny…

Jestem na 44 stronie , nie zmieniam swojej 
opinii na jej temat, nawet mogę powiedzieć 
że jest coraz ciekawsza! Mam w planach 
wybranie  się do Warszawy :]

MYŚL NA DZIŚ:
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MYŚL NA DZIŚ:
Ta przygoda pokazuje,
że prawdziwi przyjaciele zawsze pomogą,
tak jak zrobili Net i Nika. 
Myślę że też takich mam wokół siebie.
Jak się przytrafi taka sytuacja, zawszę im pomogę. 



Druga z moich 
ulubionych przygód:
Klasa dzieci pojechała na 
kilkudniową wycieczkę w góry.        
Nika nie wróciła na noc. 
Chłopcy sami próbowali ją 
odnaleźć  ale bezskutecznie. 
Wznowili poszukiwania 
następnego dnia. Znaleźli Nikę
przy dużym białym 
niedźwiedziu. Okazało się, że 
Nika spędziła noc w jego norze. 
Wyznała Felixowi i Netowi że 
jest sierotą. Udaje, że mieszka
z ojcem tylko dlatego, żeby nie 
trafić do domu dziecka.
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Ta przygoda pomimo tego że jest smutna, stała się moją ulubioną.
Bardzo współczuję Nice tego że straciła ojca i podziwiam za  to, że daje radę. 
Nie chciałabym być na jej miejscu.

MYŚL NA DZIŚ:



Jestem już przy końcu książki i nie mogę się 
oderwać!! Naprawdę! Tyle się dzieje. Teraz 
młoda kobieta, która wcześniej śledziła 
dzieci okazała się być androidem. I……….idę 
czytać dalej bo nie mogę się doczekać co się 
teraz stanie!

Do usłyszenia zaraz!
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MYŚL NA DZIŚ:



Okazało  się że przygody  towarzyszą 
naszym tytułowym bohaterom  
nieustannie, podobnie jak w naszym 
codziennym życiu. 
W dzieciach odnajdujemy  nasze 
własne cechy, te dobre i te złe. 
Pokazują, że trzeba wykorzystywać 
każdą chwilę swojego życia!:]
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MYŚL NA DZIS:



WOW!!! 
Skończyłam czytać i jestem 
w szoku! Oczywiście pozytywnym.
Doświadczenia głównych bohaterów 
pokazały mi, że w życiu nie wolno  
szybko się poddawać, zawsze trzeba 
szukać sposobów na pokonanie 
trudności! Na każdy kłopot znajdzie 
się dobre rozwiązanie! 
I między innymi dlatego bardzo 
zachęcam wszystkich do przeczytania 
książki „Felix, Net i Nika oraz gang 
niewidzialnych ludzi” 
Naprawdę warto!:] 
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