
Zwiadowcy

Seria powieści fantasy autorstwa australijskiego pisarza Johna 

Flanagana. Osadzona w fikcyjnym, stylizowanym na średniowiecze 

świecie. Pierwsza książka z tej serii, zatytułowana Ruiny Gorlanu 

została wydana w Australii w 2004 roku, a w Polsce w 2009. Do tej 

pory wydano 15 książek serii głównej oraz 2 prequele – Wczesne Lata. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwiadowcy



Drużyna

Kolejna seria autorstwa znanego pisarza Johna Flanagana. Pierwsza 

książka zatytułowana Wyrzutki została wydana w Australii i Stanach 

Zjednoczonych w 2011 roku, a w Polsce 2012 roku. Do tej pory wydano 

8 książek tej serii, która jest spin-offem innej popularnej serii tego pisarza –

Zwiadowcy. Jej fabuła skupia się na nowych postaciach ze Skandii. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dru%C5%BCyna_(cykl_powie%C5%9Bciowy)



Kłamca
Zbiór opowiadań urban fantasy polskiego 

pisarza i publicysty Jakuba Ćwieka z 2005 

roku. Pierwotnie książka została wydana 

nakładem Fabryki Słów. W 2018 zbiór został 

poprawiony i ponownie wydany jako wersja 

reżyserska, jak nazywa ją sam autor, 

nakładem wydawnictwa SQN z podtytułem 

Cyngiel niebios.  Książka jest pierwszym 

tomem cyklu pod tym samym tytułem. Cykl o 

Kłamcy charakteryzuje się przeplataniem 

motywów z różnych mitologii, w tym 

chrześcijańskiej, oraz „mitologii współczesnej” 

– popkultury. Głównym bohaterem jest 

schrystianizowany nordycki bóg kłamstwa –

Loki.

https://pl.wikipedia.org/wiki/K%C5%82amca



Arena 13

Trylogia autorstwa brytyjskiego pisarza Josepha Delaney, twórcy 

książek z gatunku science fiction i fantasy. Autor bestsellerowej serii

Kroniki Wardstone. Pierwsza książka z serii Arena 13, została wydana w 

2015 roku, a w Polsce w 2016. Książki opowiadają o zmaganiach 

najlepszych wojowników, których nigdy nie opuszcza widmo śmierci.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Joseph_Delaney



Percy Jackson i 

bogowie olimpijscy

Rick Riordan amerykański pisarz, który 

tworzy książki fantasy. Popularność 

przyniosła mu seria powieści dla 

młodzieży, których bohaterem jest 

nastoletni Percy Jackson, współczesny 

amerykański chłopiec i jednocześnie syn 

greckiego boga Posejdona. Pierwsza 

część pięciotomowego cyklu, 

zatytułowana Złodziej pioruna została 

wydana w Stanach Zjednoczonych w 

2005 roku, a w Polsce w 2009. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rick_Riordan



Saga o Kotołaku

Konrad T. Lewandowski jest polskim pisarzem 

powieści fantasy, science fiction 

i kryminałów. Jednocześnie zajmuje się też 

filozofią oraz redakcją prasową. 

Współpracował z wieloma czasopismami, 

takimi jak: Nowa Fantastyka czy  Cogito.

Saga o Kotołaku jego autorstwa skupia się 

na historii potwora, który chciał stać się 

prawdziwym człowiekiem i walczyć o dobro. 

Czytelnik może sięgnąć po sześć tomów tej 

serii.

https://www.taniaksiazka.pl/seria/saga-o-

kotolaku



Harry Potter

Seria książek o przygodach młodego czarodzieja, 

autorstwa brytyjskiej pisarki J.K. Rowling. Na liście 

bestsellerów znajduje się od lat, a ze względu na 

olbrzymią popularność doczekała się również ekranizacji 

wszystkich jej części. To wciągająca opowieść o świecie 

magii, przyjaźni, miłości i walce ze złem.

https://www.taniaksiazka.pl/seria/harry-potter



Wiedźmin
Cykl książek polskiego pisarza fantasy Andrzeja Sapkowskiego. 

Tytułowi wiedźmini zajmują się odpłatnym zabijaniem potworów 

zagrażających bezpieczeństwu ludzi żyjących w świecie 

wiedźmina. Głównym bohaterem cyklu jest wiedźmin Geralt 

z Rivii. Na podstawie książek powstały m.in. film Wiedźmin z 2001 

roku, serial Netfliksa Wiedźmin (2019), komiksy, monety 

kolekcjonerskie oraz gry komputerowe. Książki były również 

adaptowane w postaci słuchowisk.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wied%C5%BAmin




