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O AUTORCE

Sara Pennypacke to amerykańska autorka literatury 

dziecięcej i młodzieżowej.

Autorka „PAX” znalazła się na liście światowych 

bestsellerów wg New York Times , a w Polsce Jej 

książka zdobyła tytuł Książki Roku 2016 w kategorii 

literatura dziecięca.

Sara lubi opowiadać o pisaniu książek dla dzieci          

i szkolić z tego zakresu. 



O CZYM OPOWIADA 

KSIĄŻKA „PAX” ?

,,PAX’’ to powieść opowiadająca o wymagającej 
poświęceń przyjaźni między człowiekiem,                  
a zwierzęciem i o okropnościach wojny. 

Książka ,,PAX’’ ukazuje historię chłopca Petera i lisa 
Paxa, których więzi zostały rozerwane, a drogi 

musiały się rozejść w niespodziewanych i ciężkich 
okolicznościach.

Historia przedstawiona jest zarówno z perspektywy 
Paxa, jak i Petera. Oboje, naprzemiennie są 

narratorami w książce.

Chłopiec nie może przestać myśleć o Paxie. Martwi 
się i tęskni za nim. Podobnie lis za Peterem. 

Pax to po łacinie „pokój”. Rozpoczynająca się wojna 
zmusza do porzucenia przyjaciela. 

Szukając Paxa, Peter szuka równocześnie pokoju na 
świecie i w sobie samym.



FABUŁA

Peter ma 12 lat i opiekuje się lisem Pax-em, którego 

znalazł w lesie. Stają się dobrymi przyjaciółmi. 

Spokojne życie chłopca i lisa zakłóca jednak 

rozpoczynająca się wojna. Pax musi trafić do lasu, 

który według ojca chłopca jest odpowiednim 

miejscem dla lisa. Peter trafia do domu dziadka,         

a jego tata do wojska. 

Po czasie, do chłopca dociera, jaki popełnił błąd, że 

zgodził się porzucić Pax-a, ucieka z domu i wyrusza 

w podróż poszukiwawczą za przyjacielem. Pax 

natomiast postanawia odnaleźć Petera. 

Obaj chcą odnaleźć się za wszelką cenę. Chłopiec      

i lis pokonują po drodzę wiele przeszkód i dowiadują 

się sporo o sobie samym.



W czasie podróży po górach Peter poważnie 

uszkadza sobie nogę. Bezsilnego chłopca znajduje 

mieszkająca na pustkowiu Vola i udziela mu 

pomocy: opatruje ranę, uczy chodzić o kulach i uczy 

przetrwania przed wyruszeniem chłopca w dalszą 

podróż. 

Dowiadujemy się, że kobieta była sanitariuszką       

w czasie poprzedniej wojny, w wyniku której straciła 

nogę. Na wojnie zabiła człowieka, chcąc ratować 

innych. Trauma ta nie pozwoliła jej wrócić do 

normalnego życia, które wiodła wcześniej… 

Z pomocą Petera, Vola otwiera się na innych              

i podejmuje pracę z dziećmi w lokalnej bibliotece.



Porzucony Pax w swojej podróży walczy                   

o przetrwanie i uczy się żyć na wolności. W lesie 

poznaje inne lisy. Z niektórymi nawiązuje przyjaźń, 

ale trafia też na zdrajców. Nowi leśni przyjaciele 

pomagają mu odszukać Petera.

Kiedy lis i chłopiec trafiają na siebie to historia ta 

wcale nie kończy się typowym „happy endem”.

Pax zauważył, że las może być jego drugim domem, 

a chłopiec uwierzył, że w lesie Paxowi też może być 

dobrze… 

To niespodziewane zakończenie ma jednak swoją 

kontynuację…



BOHATERZY

BOHATERZY PIERWSZOPLANOWI

12 letni chłopiec Peter

Lis Pax

POZOSTALI BOHATERZY

Vola sanitariuszka

ojciec i dziadek Petera

lisy:  Szary, Nastroszona, Chuderlak



ILUSTRACJE

Ilustracje w książce zostały wykonane przez Jona 

Klassena. Styl Jona Klassena znany mi był wcześniej 

z ilustrowanych książeczek tj.: „Gdzie jest moja 

czapeczka?”, czy „O! Kapelusz!”, które dawniej 

bardzo lubiłam przeglądać.

Rysunki są głównie czarno białe podkreślające 

samotność i smutek w świecie Petera i Pax-a. 

Kiedy w tle jest wojna świat traci swoje barwy…



Teraz, kiedy wojna dzieje się niemalże na 

naszych oczach, w sąsiednim kraju ta książka 

jest nieoczekiwanie „na czasie”. 

Internet pełen jest też przecież poruszających 

filmików o porzuconych z konieczności          

w trakcie ucieczki przed wojną zwierzętach      

i tych, które pozostały samotne, kiedy wojna 

zabrała im dom i najbliższych.

Lis Pax powróci w kontynuacji „PAX , droga 

do domu” Sary Pennypacker.

Miłość i pokój na świecie również mam 

nadzieję, że powróci…



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ I  GORĄCO POLECAM 

WAM PRZECZYTANIE TEJ  KSIĄŻKI
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Zdjęcia i ilustracje pochodzą ze strony wydawnictw i materiałów New York Times oraz z Pinterest

Muzyka: Broken Pieces Josh Kramer z joshkramer bandcamp (opłacona)


