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1.Autor: Roald Dahl
Tytuł: „Charlie i fabryka czekolady”
Pan Willy Wonka był właścicielem tytułowej fabryki czekolady. Był uwaŜany za
najlepszego producenta czekolady na świecie.
Ubrany był we frak z pięknego śliwkowego aksamitu, a na głowie nosił czarny cylinder.
Jego spodnie były koloru przydymionej zieleni, a rękawiczki perłowo -szare. Zawsze miał
małą, starannie przystrzyŜoną hiszpańską bródkę. Oczy miał zdumiewające- czarne i
rozkoszne. Twarz pana Willego Wonki promieniała radością, rozbawieniem i sprytem. Był
człowiekiem dziarskim i pełnym wigoru.
Szybkimi drobnymi ruchami przekrzywiał głowę na wszystkie strony, więc moŜna było
mieć pewność, Ŝe nic nie umknie spojrzeniu jego bystrych oczu. Głos pana Willego był
wysoki i śpiewny. Właściciel fabryki nie znosił, gdy ktoś mu przeszkadzał w mówieniu.
KsiąŜka mówi o tym, Ŝe nie warto się wywyŜszać, uwaŜać za lepszego niŜ inni. Często
bowiem w Ŝyciu bywa tak, Ŝe to osobom ubogim skromnym udaje się spełnić swoje
marzenia i odnaleźć szczęście.

2.Autor: Astrid Lindgren
Tytuł: Bracia Lwie Serce
Jednym z głównych bohaterów ksiąŜki Astrid Lindgren pt. „Bracia LwieSerce” jest
Jonatan Lew. Ma 13 lat. Mieszka wraz z rodziną w Szwecji. Jego mama ma na imię
Sigfrida i jest krawcową, a tata Axel, który wypłynął w morze i nie wrócił. Nastolatek ma
równieŜ młodszego brata Karola, który nosi przezwisko Sucharek i ma mniej niŜ 10 lat.
Jonatan ma złote włosy, ciemnoniebieskie i cudne oczy, białe lśniące zęby, równieŜ jest
szczupłym, wysokim i o całkiem prostych nogach. Wygląda jak królewicz z bajki.
Chłopiec jest miły, silny i wszystko potrafi zrobić. Jest jednym z najlepiej uczących się
uczniów w klasie. Jonatan jest koleŜeński, bo wszystkie dzieci lubią się z nim bawić.
Bohater jest Ŝyczliwym, troskliwym, pocieszającym i kochającym bratem nieuleczalnie
chorego Sucharka. Podczas poŜaru rodzinnego domu nastolatek na swoich plecach wynosi
cięŜko chorego Karolka. Bohaterski i odwaŜny czyn przypłaca śmiercią. To zdarzenie
symbolizuje wielką więź i miłość braterską. Dzięki temu, co zrobił jego nauczycielka dała
mu miano „Lwie Serce”. Okazuje się, Ŝe nawet po śmierci swojej Jonatan jest słowny,
gdyŜ czeka w umówionym miejscu na brata w Nangijali, gdzie wszyscy są piękni, zdrowi,
silni i wszystko potrafią, czego wcześniej nie umieli.

3.Autor : Jeff Kinney
Tytuł: „Dziennik Cwaniaczka”
Greg Heffley jest głównym bohaterem ksiąŜki „Dziennik Cwaniaczka” autorstwa Jeff
Kinney. KsiąŜka ma formę dziennika, w którym jedenastoletni chłopiec opisuje dni
spędzone w szkole, weekendy i święta. Cała ksiąŜka ma dowcipny charakter!
Greg to niski, chudy nastolatek. Ma wiele ciekawych pomysłów. Sprytnie potrafi
wymknąć się z kaŜdej niekomfortowej sytuacji. Za wszelką cenę próbuje stać się
popularnym w szkole. Chłopiec uwielbia grać w gry video. Czasami nie myśli najlepiej o
innych, jednak jest bardzo lojalnym kolegą i potrafi się poświęcić dla przyjaciela.

