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Rodzina państwa Obłoków  na pierwszy rzut  oka  niczym nie różni  się  od innych
rodzin.  Pan  Obłok  jest  architektem,  pani  Obłok  tłumaczy  książki  z  języka
hiszpańskiego. Ich dzieci, Staś i Weronika, chodzą jeszcze do szkoły. Na pozór nie
ma nic w tym niezwykłego, nieprawdaż? Rodzinę Obłoków trudno jednak pomylić z
kimkolwiek.  Posiada  ona  pewien  rzadko  spotykany  dar  –  dar  nieustannego
wpadania w tarapaty.

Staś i Weronika to książka dla prawdziwych księżniczek i prawdziwych piratów. W
każdym  razie  opowiada  o  prawdziwych  przygodach  małej  księżniczki  i  małego
pirata, którzy są  zawsze gotowi pomagać swoim rodzicom. I  wtedy, gdy trzeba, i
wtedy, gdy nie. Z tą dwójką po prostu nigdy nie można się nudzić!



„Ja i Weronika jesteśmy bliźniakami i chodzimy do trzeciej klasy. Wydaje nam się,
że jesteśmy rozsądniejsi od naszych rodziców i opiekujemy się nimi, jak możemy, ale
i my mamy swoje dziwactwa. Ja pasjonuję się morskimi przygodami. Jak mam wolną
chwilę,  zamieniam się w pirata,  napadam na hiszpańskie galeony i,  po wygraniu
bitwy,  rabuję  złote  dukaty.  Namawiam  Weronikę,  żeby  wyruszała  ze  mną  na
wyprawy, bo wtedy moglibyśmy przywozić dwa razy więcej złota. Niestety, ona nie
chce.  Uważa,  że  bicie  się  na  szpady  to  zwykła  łobuzerka.  Ona  woli  projektować
piękne  suknie,  bo  to  według  niej  znacznie  fajniejsze...  Kiedy  już  zaczynamy
krzyczeć, przekonując się, które z nas ma rację, przychodzą rodzice...”

Jacek  Dubois (ur.  1962)  –  z  zawodu
adwokat,  z  zamiłowania  pisarz.  W  czasie
wolnym  od  rozpraw  na sali  sądowej
podróżuje  po  świecie  dziecięcej  wyobraźni.
A  że  nie  nigdy  nie  wraca  z  tych wypraw  z
pustymi rękami, bywa już czasem  nazywany
„Grisham„Grishamemem  dla dzieci”. dla dzieci”. Jest autorem dwóchJest autorem dwóch
zbiorów  felietonów  i  aż  siedmiuzbiorów  felietonów  i  aż  siedmiu
bestselerowych  bestselerowych  książek  dla  książek  dla  najnajmłodmłodszszychych
czytelników,  w  tym  czytelników,  w  tym  wyśmienitegowyśmienitego cyklu cyklu
powieści  powieści  detektywistyczno-przygodowdetektywistyczno-przygodowych:ych:
„„Koty  pustyni”,  „Sfinks  w  (o)błędzie”  Koty  pustyni”,  „Sfinks  w  (o)błędzie”  i  „i  „AA
wszystko  przez  Faraona",  wszystko  przez  Faraona",  jednej  z  niewielujednej  z  niewielu
polskich  książek  dla  dzieci,  którepolskich  książek  dla  dzieci,  które
przetłumaczono na język chiński.przetłumaczono na język chiński.

Książki   dla dzieci  :  

A wszystko przez faraona, Świat Książki, Warszawa 2005
Koty pustyni, Świat Książki, Warszawa 2005
Sfinks w (o)błędzie, Świat Książki, Warszawa 2006
Kosmiczny galimatias, Egmont, Warszawa 2007
Agencja detektywistyczna, Egmont, Warszawa 2008
Bajki, Artim, Warszawa 2009
Operacja „kacze jaja”, Czarna Owieczka, Warszawa 2011
Staś i Weronika, Oficyna 21, Warszawa 2013

Książki nie dla dzieci:
Kto wrobił Kubusia Puchatka?, Van Worden, Warszawa 2007
Koktail z paragrafów, CH. Beck, Warszawa 2011
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