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W tej książce wszystko żyje – Ulica, Kamie-
nica, Furtka, Strych czy Podłoga. Każdy na 
pozór martwy przedmiot ma swoje prob-
lemy, uczucia. To piękny, tajemniczy świat 
stworzony przez pisarkę, która w swoich 
książkach dla dzieci potrafi dotykać naj-
ważniejszych, czasami jakże trudnych (czę-
sto nawet abstrakcyjnych czy metafizycz-
nych) tematów.

 O p i s

Wydanie 1: Nasza Księgarnia, 2006, 
ilustracje Monika Kanios-Stańczak
Wydanie 2: Marginesy, 2013, ilustra-
cje Anna Pol

Bohaterami tej opowieści są zarówno stara ka-
mienica – tytułowy „Dom ośmiu tajemnic” – jak 
i rodzina Marcina, która się do niej wprowadza. 

To historia niezwykłej przyjaźni, która skłoni kamie-
nicę do zdradzenia chłopcu swych tajemnic: czasu, 
przemijania, narodzin... Stary dom pokaże Marcinowi 
siebie sprzed wielu lat i swoich dawnych mieszkań-
ców. Dorosły, Dorosła i Chłopak wprowadzają się do 
bardzo starej, zniszczonej kamienicy, która nosi ślady 
bogatej przeszłości. DOM nie jest tym zachwycony, 
a jednak… z czasem coś się zmienia. Marcin powoli 
zdobywa zaufanie Domu Numer 8, który zaczyna mu 
zdradzać swoje coraz bardziej niesamowite tajemnice. 
Chłopiec przeżywa nieoczekiwane przygody, przeno-
sząc się w czasie i zanurzając w historię domu i jego 

dawnych mieszkańców. Tu pozna najprawdziwszego 
ducha (trafi też do szkoły duchów), zaprzyjaźni się 
z Domowym Skrzatem i uratuje Skrzata Leśnego… 
Pozna tajemnicę czasu, a także – między innymi – 
tajemnicę dobrego humoru. Tu również doczeka się 
siostrzyczki (pięknie zapisana jest „tajemnica” no-
wego życia – tego wspólnego oczekiwania na Zuzię)… 
Czytając tę książkę, poznajemy świat, którego istnie-
nia nawet nie podejrzewaliśmy – świat Bramy, która 
nie zawsze stoi otworem, Podłogi, która cieszy się 
z Pierwszych Kroków Dziecka, zakamarków Piwnic, 
Strychu i Czasu. Niezwykli bohaterowie, tajemnicze 
przygody, zaskakujące nowe znajomości i sytuacje… 
sprzed kilkudziesięciu lat! 

 A u t o r k a

Liliana Bardijewska – autorka książek dla dzieci, 
słuchowisk i sztuk teatralnych, tłumaczka – została 
uhonorowana medalem Polskiej sekcji IBBY. 

„Dom ośmiu tajemnic” otrzymał Nagrodę Literacką 
Książka Roku 2006, przyznawaną przez Polską Sekcję 
IBBY. To opowieść o niezwykłej przyjaźni między do-

mem, dyspozytariuszem wspomnień i magii przeszło-
ści, a chłopcem, który dopiero wrasta w życie i stara 
się pojąć tajemnicę narodzin i przemijania. Liliana 
Bardijewska umiejętnie przeprowadza młodego czy-
telnika przez zagadnienia tak ważne w kształtowaniu 
wrażliwości młodego człowieka. 



 T e m a t y  d o  d y s k u s j i

 P r o p o z y c j e  g i e r  i  z a b a w

 W a r t o  p r z e c z y t a ć

 P o l e c a

  W jaki sposób Marcin zdobył zaufanie swojego 
domu? Co musiał zrobić, by poznać jego osiem ta-
jemnic? 

  Spróbuj, jak Marcin, spojrzeć na siebie z perspektywy 
swojego domu. Co widzisz? 

  Czy lubisz swój dom? Co wiesz o jego historii?

  Czy rozmawiasz czasem ze swoją babcią, dziadkiem 
o ich dzieciństwie? Warto spytać, jak wtedy wyglą-
dał świat. 

  Jak wyobrażasz sobie swoją wędrówkę w czasie? 
Dokąd chciałbyś zawędrować?

  Czy spodobał Ci się pomysł pisania dziennika, a tym 
samym zachowywania w pamięci wielu ważnych 
wydarzeń? Może też zaczniesz zapisywać wydarze-
nia ze swego życia, które po latach staną się dla Cie-
bie prawdziwym wehikułem czasu?

• Narysuj ulicę, na której zamieszkał Marcin, z tajem-
niczym domem nr 8.

• Spróbuj zdradzić nam jedną z tajemnic starego domu, 
wyjaśniając ją własnymi słowami.

• Odegraj z przyjacielem / przyjaciółką niespodziewane 
spotkanie z duchem. 

• Niech każde z Was zapisze pierwsze zdanie swojego 
dziennika. Przeczytajcie je – i pomyślcie, jak ono za-
brzmi po latach? Co będziecie wtedy robić? Kim bę-
dziecie? To będzie taka Wasza „zabawa w przyszłość”.
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otrzymała odznaczenie „Zasłużony dla Warszawy”.

© – Instytut Książki, 2018

– Liliana Bardijewska, „Zielony wędrowiec”, Agencja 
Wydawnicza Ezop.
– Liliana Bardijewska, „Bractwo srebrnej łyżeczki”, 
Agencja Wydawnicza Ezop
– Justyna Bednarek, „Pan Kardan i przygoda z vetu-
stasem”, wydawnictwo Bajka. 


