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Krótko o autorce książek 

Swoją przygodę ze zwiedzaniem różnych krajów rozpoczęła, jak rzeczywiście była bardzo 

mała. Podróżuje bowiem już odkąd skończyła 5 lat! Pierwsza książka z jej przygodami – „10 

niesamowitych przygód Neli” – została wydana w 2014 roku, kiedy nasza autorka kończyła 

8 lat. Idolem podróżniczki jest słynny Australijczyk, miłośnik zwierząt – Steve Irwin. Oprócz 

przedstawiania kultur, autorkę również interesują rozmaite zwierzęta i uwielbia opowiadać o 

szeroko nieznanych, a niezwykle ciekawych gatunkach! Oprócz podróżowania, autorka była 

zaangażowana w różne akcje humanitarne, a także prowadziła organizację non-profit „The 

Adventure Starts Here”. 

 

Nela Mała Reporterka i jej książki 

 

Nasza podróżniczka odwiedziła takie miejsca jak m.in.: Karaiby, Papuę Nową Gwineę, 

Boliwię i Chile, Filipiny, a także Zanzibar, Tajlandię czy Peru i Etiopię. A to tylko niewielka 

część państw, do których pojechała, i o których są jej książki. Nela Mała Reporterka nie boi 

się żadnych wyzwań – pływała po bezkresnych morzach i oceanach, poszukiwała 



skarbów na Karaibach, wspinała się na Andy, a także odwiedziła zwierzęta mieszkające 

na Antarktydzie. 

Publikacje naszej podróżniczki cieszą się niesamowitą popularnością. Nela wygrała aż 4 

nagrody Bestsellerów Empiku w kategorii „Literatura dla dzieci”! Pierwszą zdobyła w 

2015 i była bezkonkurencyjna w swojej kategorii do 2018. Dość wspomnieć, że w roku 2017, 

na 5 nominowanych tytułów, aż 3 to były książki Neli Małej Reporterki. Publikacje te nie 

tylko świetnie się sprzedają, ale również niosą za sobą ważne wartości i są dobre dla rozwoju 

dziecka. Książka „Nela na kole podbiegunowym”, w 2017 roku została nawet wybrana 

przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako lektura uzupełniająca dla uczniów VIII szkoły 

podstawowej. 

Jej reportaże są pisane okiem dziecka i dlatego z taką łatwością trafiają do swoich odbiorców. 

Już od małego warto poznawać wszystkie niesamowitości świata, ciekawostki ze świata 

zwierząt i interesujące kultury – a publikacje Neli będą do tego doskonałe.  

Jeśli chcesz poznać otaczającą nas kulturę i przyrodę, to wybierz książki małej 

reporterki, które są tak uwielbiane przez dzieci i rodziców w całej Polsce! 

W naszej szkolnej bibliotece mamy takie pozycje z tej serii – serdecznie zapraszamy do 

czytania. 

         

 


