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Weron ika Samsel  ( ur .  2007 r . )  

Autorka chodzi aktualnie (2017) do trzeciej klasy 

szkoły podstawowej w Gdyni. Książkę „Przygody 

Flory” napisała dla swojej Mamy Kingi na jej urodziny. 

Jest to druga książka Weroniki, ale pierwsza 

opublikowana. Pierwsza książka nosi tytuł „Różne 

owoce” i została narysowana w 2014 roku. Tytuł 

pierwszej książki jest przewrotny, gdyż zostało 

tam narysowane również jedno warzywo. W książce, 

którą macie Państwo w ręku zawarta jest opowieść 

o przyjaźni na dobre i na złe oraz o jednym 

z tajemniczych miejsc, których na świecie jest tysiące. 
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„Po przeczytaniu tej książki nie mogę się 

doczekać dalszego ciągu.” 

Mariusz Samsel - Tata 

„Myślę, że ta opowieść będzie początkiem, 

Weroniko, Twojej przygody z pisarstwem. 

Powodzenia !” 

Jarek Majka – Ojciec Chrzestny 

Dawno temu żyła sobie dziewczynka. Miała 10 

lat i miała na imię Flora. Chodziła do czwartej 

klasy, była grzeczna i mądra. Miała siostrę Marysię 

o rok młodszą, która była mocno niegrzeczna. Tak 

mocno, że nie umiem tego opisać i jeszcze bawiła 

się tylko z chłopakami i nie lubiła żadnych dziewczyn, 

chociaż sama była dziewczyną. Jednak obydwie 

kochały się i pomagały sobie w lekcjach, ale niestety 

czasem się kłóciły. 
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Flora miała jeszcze taką jedną przyjaciółkę, a właściwie 

więcej przyjaciółek, ale jedną najbardziej zaufaną, 

która miała na imię Maja. 

Maja i Flora nigdy się nie kłóciły i zawsze były 

grzeczne. 

Jak któraś dostała medal lub puchar czy jakąś 

nagrodę to jedna brała ją na tydzień, a potem 

druga na tydzień, żeby sobie ponosić. 

Jeśli ktoś się z Mai lub Flory śmiał, to od razu się 

broniły. Miały wiele smutnych i wesołych przygód 

i jedną z nich opowiem. 
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