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Kinga Stanaszek-Bryc 

Dzieci vs. duchy wersja damska 

 

Jedenastoletnia Amelia niedawno wprowadziła się z rodzicami i młodszym bratem 

do mieszkania w Oak Residence. Jej tata jest architektem, który zaprojektował ten budy-

nek. Mama natomiast pracuje jako korektorka w wydawnictwie i morduje się właśnie z 

literaturą kobiecą. Sama Amelia się nudzi, ponieważ są wakacje, a ona spędza je w mieście. 

Na szczęście lubi rysować, co zajmuje jej czas do powrotu przyjaciółki z wakacji. 

Niespodziewanie do dziewiątej klatki wprowadza się rodzina Rytlów. Jej przedsta-

wicielem na podwórku jest Kuba. Amelia chętnie by się z nim zaprzyjaźniła bliżej, lecz 

wrodzona nieśmiałość i nabyta niezręczność towarzyska powoduje, że traci kilka na-

prawdę dobrych okazji do zawarcia znajomości. Już lepiej sobie z tym radzi Albert – jej 

młodszy brat z zespołem Aspergera. 

Tymczasem w tym nowoczesnym na wskroś budynku zaczynają się dziać rzeczy 

wielce podejrzane. Przede wszystkim pan Zenek, stróż, znajduje dziwną przyjemność z 

przesiadywania w węźle ciepłowniczym. Po wtóre, jakiś nastolatek robi zdjęcia z ukrycia 

wszystkim mieszkańcom. 

A już wisienką na torcie są pojawiające się gdzieniegdzie duchy. Co prawda budy-

nek zwany jest zamkiem, ale przecież nikt nie wierzy, że jest nawiedzony. To znaczy – nie 

wierzy Albert, więc buduje Uniwersalny Przyrząd Badawczy (UPB), składający się z klu-

czowych przyrządów w domu, m.in. myszki taty, komórki mamy oraz kilku innych nie-

zbędnych do przetrwania drobiazgów. Za pomocą urządzenia postanawia zbadać sprawę 

duchów u źródła. 

 
 Recenzja książki: Rafał Kosik, Amelia i Kuba. Godzina duchów, Warszawa: Powergraph 2014, ISBN: 978-
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Natomiast w okolicy stoją jeszcze domy, które zgodnie z planem zagospodarowa-

nia przestrzennego powinny zostać zburzone, aby mogło powstać więcej nowoczesnych 

budynków, takich jak Oak Residence. Serce Amelii, wrażliwe na piękno starej architek-

tury, całe się burzy przeciwko takiemu stanowi rzeczy. 

Powieść porusza istotne wątki – przyjaźni i jej podstaw, samooceny, a nawet spra-

wiedliwości społecznej i oceniania ludzi po pozorach. Jednocześnie nie wpada w morali-

zatorski ton; raczej przemyca pewne problemy do samodzielnego przemyślenia lub dys-

kusji z rodzicami. 

Rafał Kosik jest znany z serii dla gimnazjalistów: Felix, Net i Nika. Podobnie jak w 

tamtych książkach, także w Godzinie duchów przygoda łączy się z niesamowitością i spo-

rymi emocjami. Napięcie jest dawkowane równomiernie, a przy okazji autor przemyca 

krytykę współczesnego wychowania, niejednokrotnie wciąż stosowanego przez zestreso-

wanych rodziców, którzy zamiast podejmować dialog z dzieckiem, starają się mu narzucić 

krzykiem własny punkt widzenia. 

Książka, jak każda z wydawnictwa Powergraph, jest przepięknie wydana, przy-

ciąga wzrok kolorową wklejką. I mimo że jest to publikacja przeznaczona dla dziewcząt, 

okładka jest zielona, za co jestem serdecznie wdzięczna. Staranna korekta i redakcja po-

wodują, że wraca mi wiara w polecanie dzieciom książek, by mogły się uczyć dobrego ję-

zyka. Najlepszą rekomendacją niech będzie to, że zamierzam czytać tę książkę z bratan-

kami. 

 


