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Felix, Net i Nika – cykl książek science- fiction
dla młodzieży, autorstwa Rafała Kosika,
wydawanych przez wydawnictwo Powergraph.
Opowiada o przygodach trójki tytułowych
młodych przyjaciół – Felixa Polona, Neta
Bieleckiego
oraz
Niki
Mickiewicz
–
uczęszczających do warszawskiego Gimnazjum
im. profesora Stefana Kuszmińskiego.
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Felix, Net i Nika
oraz Gang Niewidzialnych Ludzi
W
• I części poznajemy trójkę nastolatków, którzy w wyniku serii przypadkowych
zdarzeń nawiązują przyjacielskie relacje.
Felix jest młodym genialnym wynalazcą, doskonale zna się na ich funkcjonowaniu
i często ogromnie zawiłej konstrukcji.
Net natomiast jest mistrzem informatyki, zdolnym i twórczym, na tyle by
nie tylko wyłączać dzwonki w szkole, ale skonstruować Manfreda, program AI,
który nie tylko jest inteligentny i uczący się, ale także obdarzony szeregiem cech
typowo ludzkich.
I wreszcie Nika, rudowłosa „czarownica”, która w złości potrafi pokonywać wszelkie
prawa fizyki. W niespełna kilka miesięcy trójka przyjaciół wytropiła Gang
Niewidzialnych Ludzi, odkrywa tajemnicę duchów nawiedzających szkołę, znalazła
skarb ukryty od ponad sześćdziesięciu lat w podziemiach nieistniejącego kościółka,
sfotografowała tajny projekt przypominający UFO i w końcu pokonała inteligentne
autonomiczne roboty.

Felix, Net i Nika
oraz Teoretycznie Możliwa Katastrofa
Tym razem spotykamy trójkę przyjaciół podczas wakacji nad
morzem. Mieszkają oni w domku wynajmowanym przez Instytut
Badań Nadzwyczajnych, w którym pracuje ojciec Felixa. Instytut
zajmuje się aktualnie sprawą przedwojennej bazy niemieckiej
nieopodal miejsca pobytu nastolatków. Znajduje się w niej ogromny
pierścień niewiadomego przeznaczenia. W wyniku serii dziwnych
przypadków przyjaciele odkrywają, do czego on służy, a potem
przypadkowo,
kilkakrotnie
przenoszą
się
w
czasie
i w przestrzeni, kilkakrotnie ocierając się o śmierć.

Felix, Net i Nika oraz Pałac Snów
Felix, Net i Nika wracają po wakacjach do szkoły. Zapowiada się
na to, że nowy rok szkolny nie będzie taki zwyczajny, w mieście bowiem,
zaczynają się dziać dziwne rzeczy. Coraz więcej ludzi dręczą koszmary.
Problem ten dotyka też naszych bohaterów. Nikę, co noc nawiedza sen o
tajemnej czarnej karocy, która „wyłania się z mroku, mknie wąskimi
uliczkami i rozpływa się w oddali”. Ludziom coraz trudniej jest wyrwać
się z objęć Morfeusza, zamykają się w świecie marzeń sennych, bez
możliwości powrotu. Zniewoleni w tajemniczej krainie „kamiennego nieba”
własnoręcznie budują wielki pałac. Okazuje się, iż tylko trójka przyjaciół
jest w stanie uratować ludzi przez zapadnięciem w wieczny sen.

Felix, Net i Nika
oraz Pułapka Nieśmiertelności
Trójka warszawskich gimnazjalistów powraca, by w czwartej części powieści
zmierzyć się z zadaniem, które muszą podjąć wbrew sobie. Podczas szkolnej
imprezy halloweenowej pojawia się tajemniczy Ponury Żniwiarz, który będzie od tej
pory prowadził z Felixem, Netem i Niką niebezpieczna grę, wyznaczając im kolejne
zadania. Choć przyjaciele próbują je ignorować, splot zdarzeń dotyka bezpośrednio
ich rodzin i muszą podjąć wyzwanie. Angażują się w poszukiwania grasującego
w podziemiach Warszawy stwora, okrzykniętego Bazyliszkiem, trafiają
do opuszczonego domu pewnego konstruktora, szukają legendarnego skarbu.
Kolejne wyzwania czekają na przyjaciół w szkole, gdzie razem z klasą biorą udział
w międzyklasowych zawodach. W tej części książki bohaterowie muszą także
uporać się z problemami rodzinnymi: Felix z chorobą babci Lusi, Net
z oczekiwaniem na młodsze rodzeństwo, a Nika po raz kolejny z ukrywaniem przed
światem swojej tajemnicy.

Felix, Net i Nika oraz Trzecia Kuzynka

Felix, Net i Nika choć wielokrotnie przysięgali sobie, że będą trzymać się
z dala od kłopotów, nigdy nie zdołali tego dokonać. Teraz za wszelką ceną
starają się dotrzymać tej nieformalnej obietnicy, ale kłopoty najwyraźniej
się tym nie przejmują. Wystarczy, że trójka przyjaciół zjawia się
w pensjonacie Trzy Kuzynki, a już zaczynają się problemy. Autobus zostaje
unieruchomiony, uczniów wita wrzask dobiegający z domu, nocą ktoś kroczy
po schodach i włamuje się do pokoju dziewczyn, ktoś sabotuje próby
wyciągnięcia środka transportu, odnalezienie tajemniczej wsi każe
zrewidować bohaterom prawa fizyki, a nad tym wszystkim wisi cień
tajemnicy trzeciej kuzynki…
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Felix, Net i Nika oraz Bunt Maszyn
Po niezwykłych przygodach w pensjonacie „Trzy Kuzynki” podczas
ferii zimowych, nadszedł dla Felixa, Neta i Niki czas powrotu
do szkoły. Ponownie zatem mamy przyjemność obcowania z
nietypowymi belframi i ich egzotycznymi lekcjami. Akcja wraca
również do Instytutu Badań Nadzwyczajnych, w którym główni
bohaterowie muszą rozwiązać nie lada trudne zadanie, związane z
tytułowym buntem maszyn.

Felix, Net i Nika oraz Sekret Czerwone Hańczy

Tym razem przyjaciele przeżywają kilka przygód, zapoczątkowanych przez
wyjazd klasowy, którego celem miało być jakieś ekskluzywne miejsce,
a znaleźli się w niemalże obozie przetrwania, podczas którego zmierzą się
z życiem pod namiotem, myciem w jeziorze, samodzielnym przygotowywaniem
posiłków oraz upiornym opiekunem, wprost z najgorszych uczniowskich
koszmarów. Walka o niezależność będzie w tej powieści ciekawą lekcją
poglądową, spojrzeniem z perspektywy ucznia na sytuację, gdy nie zawsze
większość ma rację i nie zawsze ślepe wykonywanie rozkazów idzie w parze
z rozwijaniem umiejętności współpracy w grupie.

Polecam!!!
Książki Rafała Kosika to powieści dla wszystkich:
dla dziewczyn i chłopców, dla książkomaniaków
i tych, którzy czytać nie bardzo lubią.
Magia, przygody, świat z pogranicza nauki i fantastykito jest to, co potrafi „wciągnąć” każdego.
Zaletą jest także fakt, że każda książka to inna
przygoda.
Można więc przeczytać jedną, ale gwarantuję, że jeśli
ktoś zacznie, to na jednej części nie skończy! :)
Życzę miłej lektury!
●

