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1.,,Zosia i Tęcza’’





2.,,Aleksandra i Iskra’’

 Aleksandra i Iskra uwielbiają Akademię 

Jednorożców. To doskonałe miejsce do zabawy, ale 

także do małych psot! Gdy Błyszczące Jezioro zaczyna 

zamarzać, pojawia się niebezpieczeństwo, że szkoła 

będzie musiała być zamknięta! Aleksandra i Iskra nie 

chcą zostać rozdzielone, postanawiają zatem 

dowiedzieć się, czyja to sprawka, i wszystko naprawić.



3.,,Ewa i Gwiazda’’

 Ewa i Gwiazda kochają swój piękny ogród w 

Akademii Jednorożców. To miejsce, w którym 

uprawiają własne magiczne rośliny! Kiedy znikają 

niebiańskie jagody, których jednorożce potrzebują do 

przetrwania, Ewa i Gwiazda są pewne, że potrafią 

temu zaradzić. Muszą znaleźć więcej specjalnych 

jagód, zanim magia jednorożców zacznie zanikać!





4.Izabela i Chmura

 Izabela uwielbia ścigać się po terenie Akademii na 

swoim wspaniałym jednorożcu, Chmurze. Dziewczynka 

nie może się doczekać, kiedy Chmura odkryje swoją 

magiczną moc! Ktoś rzucił zły czar na Błyszczące 

Jezioro. Izabela i Chmura będą musieli nauczyć się 

sobie ufać, bo wybierają się na niebezpieczną 

przygodę, aby ocalić szkołę…



5.Liliana i Tancerz

 Liliana nie może uwierzyć we własne szczęście, że 

znalazła się w tej szkole. Dziewczynka uwielbia swego 

żywiołowego jednorożca, Tancerza, choć boi się 

skakać na jego grzbiecie przez przeszkody i pędzić z 

ogromną prędkością, tak jak jej przyjaciółki. Kiedy 

drzewa wokół Błyszczącego Jeziora tracą liście, Liliana 

musi znaleźć w sobie odwagę i zabrać Tancerza na 

emocjonującą przygodę w poszukiwaniu ratunku!



6.Oliwia i Śnieżynka

 Oliwia jest taka szczęśliwa, że uczy się w Akademii 

Jednorożców! Ma nadzieję, że jej słodki jednorożec, 

Śnieżynka, odkryje swoją magię przed wakacjami. 

Wszyscy są zajęci przygotowaniem dekoracji na bal z 

okazji zakończenia roku szkolnego, ale wygląda na to, 

że ktoś próbuje zepsuć zabawę. Od Oliwii i Śnieżynki 

zależy, czy uda się powstrzymać nadchodzącą 

katastrofę.



Dziękuje za uwagę!
I pamiętajcie czytać książki fajnie jest, 

ten kto czyta jest the best.


