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Najnowszy tom przygód Felixa, Neta i Niki opatrzony został podtytułem Tajemnica 

Czerwonej Hańczy. Tym razem trójka przyjaciół w czasie szkolnej wycieczki planuje zbadać 

dno drugiego pod względem głębokości jeziora. Podobno spoczywa tam ogromny skarb, 

który przyciągnął wielu śmiałków, jednak źle się to dla nich skończyło. Dlatego na potrzeby 

badań konstruują robota pływającego z wieloma czujnikami, aby mógł dokonać badań i 

pomiarów bez uczestnictwa czynnika ludzkiego. 

Jednak przed wyjazdem czeka ich jeszcze mnóstwo przygód – na przykład najazd 

gości z zagranicy na wymianę uczniowską w czasie wystawiania ocen końcowych. Ten 

niewygodny moment wybiera bezkompromisowa dziennikarka z programu „Niusy czy 

niuanse”, Ilona Bogucka, by robić reportaż o najlepszym gimnazjum. Co prawda Superpaczka 

lubi swoją szkołę, jednak za najlepszą jej nie uważa, dlatego uznaje sprawę za bardzo 

podejrzaną, jednak w obliczu szkolnych realiów nie zajmują się tym dłużej.  

Co może pójść źle przed świetnym wyjazdem, który miał być nagrodą za całoroczny 

trud? Wszystko! Wychowawczyni zachorowała, a zamiast niej opiekunem ma być wuefista, 

CyBorek będący pasjonatem swego przedmiotu oraz wielkim miłośnikiem plastyczki, 

Zuzanny, całkowicie oderwanej od rzeczywistości niewiasty widzącej świat w kolorach i 

metaforach. Ona znowuż opiekunką być nie powinna, ponieważ sama wymaga nadzoru, 

jednak jako światły pedagog rusza na wielką wyprawę. Co jeszcze? Fundusz szkoły jest 

mocno nadwyrężony, więc wycieczka musi kosztować połowę. Można sobie wyobrazić, co 

zastaną gimnazjaliści zamiast obiecanego SPA. Do tego jedna z koleżanek z klasy przeżywa 

problemy osobiste i nagle znika. Wisienką na torcie jest test z informatyki, którego nie zalicza 

akurat Net, a zatem musi zostać w szkole, by poprawić ocenę. A to dopiero początek przygód.  

Rafał Kosik postawił w tym tomie na typową dramę. Emocje stanowią dominujący 

element tekstu i wygląda na to, że szykuje grunt pod zmiany w tym zakresie: „Przyłapał się 

na myśli, że musi coś zrobić, żeby Nika nie była głodna. Nie żeby wszyscy nie byli głodni, 

tylko żeby głodna nie była Nika. Skąd nagle ten instynkt opiekuńczy?”1.  

Z drugiej strony postacie drugoplanowe (które pojawiają się częściej niż w 

poprzednich tomach) są płaskie i bez wyrazu. Każda zachowuje się zgodnie z przydzielonym 

wzorcem, podobnie nauczyciele – są niemal archetypiczni w swoich rolach (poza CyBorkiem, 

który zyskuje drugą, bardziej ludzką twarz). 

                                                 
1 R. Kosik, Felix, Net i Nika oraz Tajemnica Czerwonej Hańczy, Powergraph, Warszawa 2013, s. 316. 



Powieść jest napisana wartko, nie brakuje humoru, jak w poprzednich tomach. 

Jednak w Tajemnicy Czerwonej Hańczy pojawia się ostra krytyka systemu edukacji. I o ile 

mogłabym się podpisać pod poglądami autora na temat polskiego szkolnictwa, o tyle nie 

jestem przekonana, czy książka dla nastolatków jest dobrym miejscem do jej umieszczenia.  

Mimo to jak zwykle polecam, zarówno dzieciom, jak i dorosłym, jednym ku uciesze, 

tym drugim ku refleksji. 

Kinga Stanaszek-Bryc 
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