
„Moje szczęśliwe życie” Rose Lagercrantz to pierwsza z książek szwedzkiej 

pisarki o Duni. 

W pierwszym tomieDunia ma pójść do szkoły. Ale kiedy nadchodzi ten dzień zaczyna 

się niepokoić. W nocy nie może zasnąć. Tata radzi jej, żeby liczyła owce. Ale Dunia 

postanawia policzyć... wszystkie razy, kiedy była szczęśliwa. Ciekawe, jaki będzie 

jutrzejszy dzień? 

W tomie drugim („Moje serce skacze z radości”) autorka pisze o różnych 

chwilach w szkole i wśród rówieśników, bo przecież nigdy nie trzeba tracić nadziei, 

nawet jeśli wszystko wokół wydaje się beznadziejne. 

Dunia kończy pierwszą klasę i jest taka szczęśliwa, że mogłaby o tym napisać 

książkę. Właściwie to prawie napisała. Siedzi w sali udekorowanej na zakończenie 

roku i zastanawia się nad ostatnim rozdziałem, gdy nagle... zostaje wywołana na 

korytarz i dowiaduje się, że wydarzył się wypadek. W tej części („Kiedy ostatnio 

byłam szczęśliwa”) dowiemy się, że nawet w chwilach nieszczęścia można odczuwać 

radość. 

Wakacje Dunia („Życie według Duni”)spędza na wyspie ze swoją przyjaciółką 

Fridą. Codziennie wieczorem rozmawia z tatą przez telefon. Któregoś dnia tata bez 

zapowiedzi pojawia się na wyspie i przywozi niespodziankę. Czy Dunia się z niej 

ucieszy?  

W przedostatniej części „Do zobaczenia następnym razem” Dunia 

rozpoczyna naukę w drugiej klasie. Z początkiem roku szkolnego jej klasa udaje się na 

wycieczkę. Zwiedzają skansen-byłoby fajnie, gdyby nie Wiki i Mika, które 

wykorzystują każdą chwilę, by powiedzieć Duni coś niemiłego. Dunia ma dość i 

ucieka. Biegnie, biegnie przed siebie. Nagle zdaje sobie sprawę, że się zgubiła. Co 

robić? 

W ostatniej części „Szczęśliwy ten, kto dostanie Dunię” bohaterka tęskniąca 

za swoją przyjaciółką Fridą podczas jazdy na nartach przewraca się i leżąc w śniegu, 

doznaje olśnienia. Czy Frida nie ma urodzin w czasie ferii zimowych? Jeżeli tak, to 

Dunia może się z nią spotkać i dać jej prezent. Jednak nikt nie może z nią jechać. 

Babcia proponuje, by Dunia pojechała sama. To będzie jej pierwsza samodzielna 

wyprawa pociągiem. Czy wszystko się uda? 

Seria książek o Duni to historie o uczuciach i przeżyciach bliskich dziecku, 

opowiedziane z jego perspektywy. Przeznaczone dla początkujących czytelników. 

Dodatkowo czytanie ułatwiają prosty język i duża czcionka. Atutem są rysunki Evy 

Eriksson.  
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