
,,BŁYSKAWICA’’- ALESHA DIXON 

W czasie ferii przeczytałam niezwykle interesującą książkę 
pt.,,Błyskawica’’ autorstwa Aleshi Dixon. Stworzyła ona postać superbohaterki  
o pseudonimie Błyskawica, gdyż pragnęła, aby jej córka poczuła się silniejsza. 
Marzyła o tym, żeby wymyślić wzór do naśladowania, by dzieci mogły go 
podziwiać. Książka od pierwszych stron bardzo mnie zaciekawiła. Nie mogłam 
się od niej oderwać i przeczytałam ją w ciągu kilku dni. 

Główną bohaterką książki jest Aurora Błysk, którą znajomi nazywają 
Błyskawicą, od chwili gdy pewnego dnia odkrywają jej niezwykłą moc. 
Dziewczynka od przedszkola przyjaźniła się z Kizzy, a w szkole do grona jej 
przyjaciół dołączyli Fred, Suzie i Georgie. Aurora nie może żyć również bez 
swojej suczki Kimmy, którą bardzo kocha. Bohaterowie tworzą niezwykłą 
paczkę przyjaciół, która jest w stanie poradzić sobie z wszystkimi problemami. 

Aurora żyła tak samo jak my, ale któregoś dnia z jej dłoni zaczęło 
rozbłyskać magiczne światło. To sprawiło, że przyjaciele głównej bohaterki 
postanowili, założyć z nią tajną drużynę ,,Iskierki’’, która miała na celu 
ratowanie świata. Pewnego dnia odkryli, że Włamywacz Ściemniacz chce ukraść  
cenny kryształ z muzeum i postanowili temu zapobiec. 

Moją szczególną uwagę przykuła przyjaźń Aurory z psem Kimmym, 
ponieważ też kocham zwierzaki, a psy szczególnie. Jej wierny przyjaciel był  
w stanie ją pocieszyć w najtrudniejszych chwilach, bawiąc się z nią oraz 
rozśmieszając. Chciałabym kiedyś mieć takiego przyjaciela. 

Okładka powieści jest kolorowa. Mieni się złotymi drobinkami. Są na niej 
błyskawice, gwiaździste niebo, a także postać głównej bohaterki. Napisana jest 
prostym i przystępnym dla nas językiem, a na jej stronach są ciekawe ilustracje. 
Swoim wyglądem zachęca każdego do przeczytania. 

Książka ta jest ciekawą opowieścią zarówno dla starszych jak i młodszych 
czytelników. Polecam przeczytać ją, każdemu kto ma poczucie humoru i bujną 
wyobraźnię. Opowieść ta szybko wciąga i można ją czytać cały czas. Jest ona 
napisana dla tych, którzy cenią sobie przyjaźń oraz chcieliby ratować nasz świat 
przed złem. 
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