
Odkrywajcie świat z Emi i Tajnym Klubem Superdziewczyn! 

Marzycie o dalekich podróżach i poznawaniu świata? Dołączcie do Emi i Tajnego Klubu 

Superdziewczyn i wspólnie odkrywajcie najdalsze zakątki globu! 

 

Seria „Emi. Dookoła świata” autorstwa Agnieszki Mielech to 

zupełnie nowa odsłona przygód ulubionej bohaterki małych 

czytelników. Tym razem Emi wraz z przyjaciółmi uda się  

w niezwykłą i daleką podróż! Dzięki pomocy profesora 

Kaganka oraz wyjątkowemu stypendium paczka wyruszy aż 

za ocean, wkrótce odwiedzi Azję, a w Londynie złoży wizytę 

Królowej.  

W pierwszym tomie serii pt. „Kalifornia” przyjaciele dotrą 

do… Stanów Zjednoczonych, a konkretnie do ojczyzny filmu  

i sekwoi, czyli Kalifornii! 

Podczas wycieczki z Los Angeles do San Francisco zatrzymają 

się na dłużej nad Pacyfikiem i będą obserwować słonie… 

morskie! Staną oko w oko z niedźwiedziem w parku 

narodowym, zobaczą najwyższe na świecie drzewa,  

a w najgorętszym miejscu na Ziemi spali ich słońce. Zaplanowany przez przyjaciół odpoczynek  

w Mieście Aniołów zostanie przerwany przez… trzęsienie ziemi!  

Weź z nami kurs na przygodę! 
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O autorce: 

Agnieszka Mielech – jest Mamą, autorką książek i uczestniczką przestrzeni biznesowej w nieustannej 

podróży. Pochodzi z Podlasia, urodzona i wychowana na Białostocczyźnie w cudownych latach 

siedemdziesiątych. W poszukiwaniu rozwoju osobistego kilka lat zrealizowała studia podyplomowe – 

Literatura dla dzieci i młodzieży wobec wyzwań nowoczesności w Instytucie Literatury Polskiej UW. 

Ukończyła także inspirujące i motywujące studia biznesowe Executive MBA (EMBA) na Uniwersytecie 

Warszawskim.  

Pisze od najmłodszych lat dla siebie i bliskich a publikuje od roku 2013. Nakładem wydawnictwa 

Wilga (Grupa Wydawnicza Foksal) ukazała się seria Emi i Tajny Klub Superdziewczyn, która zawiera już 

ponad dwadzieścia książek oraz dwa tomy powieści fantasy dla nastolatków – Jaga Czekolada i 

baszta tajemnic.  



Pasjonuje się także projektami startupowymi i nowymi technologiami związanymi z zarządzaniem 

czasem oraz edukacją. 

Przemierzyła dużą część Europy i nadal tylko niewielką część Ameryki Północnej. Zakochana w 

Kalifornii i Zatoce Chesapeake nad Atlantykiem. Zawsze wraca na nadbałtycki Półwysep Helski. 

http://agnieszkamielech.com 

http://www.emisuperdziewczyna.pl/ 
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