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• Propagowanie wartościowej rodzimej
literatury dla dzieci i młodzieży.

• Kształtowanie nawyku czytania.
• Wprowadzaniu młodego czytelnika 

w świat wartości moralnych i ich
zastosowania w codziennym życiu.

• Wspieranie prawidłowego rozwoju
umysłowego i moralnego u dzieci.

 

 
• Zachęcenie dzieci do uprawiania sztuki
(malowanie, rysowanie), jako czynnika
wpływającego na rozwój inteligencji.

• Rozwój wyobraźni i umiejętności
artystycznych poprzez czytanie

zaproponowane w formie zabawy.
• Wspieranie zdrowia emocjonalnego 

u dzieci.

CELE SPOTKANIA



Możliwość zakupu książki "Harper 
i zagubiona wiedza" z autografem

autorki. 
Pełna wigoru i inspiracji prelekcja.

Dyskusja na temat fabuły, wartości
moralnych i prawd życiowych.

 Czas trwania 60 minut. Przedział wiekowy dzieci 6-14 lat.
 

PROGRAM SPOTKANIA AUTORSKIEGO



To pełna przygód opowieść o trzynastoletniej
dziewczynie, która za sprawą zagadkowego wehikułu zostaje
przemieniona w złotego orła i przenosi się do Świata Ptaków. 

W tej krainie legendy przeplatają się z prawdą, rzeczy magiczne mogą
okazać się realne, a tajemnice zatopionej Atlantydy co rusz wypływają

na powierzchnię oceanu wiedzy. Dzięki sile umysłu można
tu przenosić ciężkie głazy i porozumiewać się telepatycznie. 

Latające kufry służą cennymi radami, a największymi wrogami
bohaterów są ich wewnętrzne blokady i strach.

HARPER I ZAGUBIONA WIEDZA



Dziennikarka, pedagog i mecenas kultury. Absolwentka
wydziału zarządzania Akademii Leona Koźmińskiego 
w Warszawie. Na stałe mieszka na Florydzie. Mama

dwudziestoletniego Robina i dwuletniej Lily. Szczęśliwa
żona Spencera, który pełni służbę w amerykańskiej

straży pożarnej. Przez jedenaście lat mieszkała 
w malowniczej Szkocji, gdzie Edynburg i jego

przedmieścia stały się inspiracją do napisania książki
dla młodych czytelników Harper i zagubiona wiedza.
Fascynuje się tematyką Quantum Healing Hypnosis
Technique, której jest licencjonowanym praktykiem.

Miłośniczka jogi i ekologicznego jedzenia. Żarliwie dba 
o przyrodę i jej zasoby. Ratuje żółwie na florydzkich

plażach oraz wspiera akcje sprzątania oceanów.
Aktywnie nurkuje podczas wypraw do odległych

zakątków. Gdyby przyznawano Oscary za realizację
marzeń, odebrałaby statuetki w prawie wszystkich

kategoriach. 
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www.harperpolska.com
 

Jeśli chcieliby Państwo zorganizować
spotkanie z autorką książki „Harper 
i zagubiona wiedza" w swojej szkole,
prosimy o wysłanie wiadomości na

adres e-mail: 
 

kinga.langley@gmail.com
 

Wszystkie spotkania są bezplatne.

ZAPRASZAMY!


