Francesca Simon

(ur. 1955 w Saint Louis)

jest amerykańską pisarką, która mieszka
w Londynie z mężem i synem Joshuą.
Dorastała w Kalifornii, studiowała na
Uniwersytecie
Pracowała

Yale

jako

i

Oksfordzkim.

dziennikarka,

głównie

zajmując się teatrem, a także pisząc o restauracjach.
Teraz

pisze

dla

dzieci

w

różnym

wieku

–

od

książeczek

z obrazkami po powieści dla nastolatek. Najbardziej znana jest
z serii powieściowej o Koszmarnym Karolku, ale napisała także
książki: Tylko nie gotujcie Kopciuszka oraz Harując z Herkulesem.

Czy znasz już

Koszmarnego Karolka?

Główny bohater całej serii książek dla dzieci według jego
rodziców jest najkoszmarniejszym dzieckiem na świecie.
Lubi denerwować innych, a szczególnie
swojego brata – Doskonałego Damianka.
Założył tajny klub "Purpurowa Czaszka".
Jego

ulubione

Onufry",

programy

"Maksio

to

"Obżartuch

Mutant",

"Gladiator

Terminator", "Smrodliwy Salonik" i "Raper
Saper". Nienawidzi oszczędzać, ale za to
nade wszystko lubi wydawać pieniądze.

portret rodzinny Koszmarnego Karolka

Uczniowie z klasy Koszmarnego Karolka


Ordynarny Olo – najlepszy przyjaciel Karolka, należy z nim do
klubu „Purpurowa Czaszka”.



Muskularny Miecio – najwyższy chłopiec w klasie, ale niestety
niezbyt bystry.



Roztargniony Roch – gryzie się i boi cały czas.



Próżna Pola – jest bardzo bogata i bardzo próżna.



Karate Krysia – jest wojownicza. Lepiej z nią nie zadzierać!



Radosny Rudolf – jest zawsze wesoły, lubi robić ludziom żarty.



Mądra

Misia

–

ma

z matematyki i ortografii.

najlepsze

oceny

w

klasie,

zwłaszcza



Lotny Lolo – jeden z najmądrzejszych uczniów w klasie, prawie
tak mądry jak Misia.



Wredna

Wandzia

–

największy

wróg

Karolka.

Nie

cierpi

chłopców, ale niestety, ma lepsze zabawki niż Karolek i czasem
zmusza się, by się z nią pobawić.


Jędzowata

Jadzia

–

najlepsza

przyjaciółka

Wandzi,

lubi

opowiadać bajki.


Bezwzględny Bolo – największy chuligan w klasie.



Płaczliwy Piotruś – wciąż płaczący chłopiec.



Karate Krzyś – najszybszy chłopiec w klasie, uwielbia biegać
i nigdy się nie nudzi.



Chciwy Henio – kocha jeść, najbardziej lubi chipsy i czekoladę.



Leniwa Ludka – jest tak leniwa, że nie kłopocze się robieniem
czegokolwiek.



Nowy Nino – nowy uczeń w klasie, jego siostra Sepleniąca Stella
chce wyjść za Karolka.

Najwięksi wrogowie Koszmarnego Karolka

Damianek

Przydomek: Doskonały
Najgorsze cechy:
ma ich zbyt wiele, by można je
było policzyć
Najlepsza cecha:
brak
Największe przestępstwo:
to, że się urodził

Wandzia

Przydomek: Wredna
Najgorsze cechy:
zrzędliwa, apodyktyczna
Najlepsza cecha:
posiada hak pirata, szablę
i płaszcz
Największe przestępstwo:
mieszka tuż obok Karolka

Jędzowata

Przydomek: Jadzia
Najgorsze cechy:
piskliwa
Najlepsza cecha:
potrafi nieźle wrzasnąć
Największe przestępstwo:
należy do tajnego klubu Wandzi

Wojtuś
Przydomek: Wyniosły
Najgorsze cechy:
ciągle przechwala się, jak
bardzo jest bogaty
Najlepsza cecha:
mieszka daleko stąd
Największe przestępstwo:
chciał oszukać Karolka, mówiąc,
że w jego domu straszy

Władzio
Przydomek: Władczy
Najgorsze cechy:
wyniosły
Najlepsza cecha:
nie chodzi do szkoły Karolka
Największe przestępstwo:
przez niego Karolek wciąż
wpada w kłopoty w pracy taty

Pani Beatrycze
Kat-Toporska
Najgorsze cechy:
surowa i wymagająca
Najlepsza cecha:
jest krótkowzroczna, poza
zasięgiem jej wzroku można
wszystko robić
Największe przestępstwo:
jest nauczycielką Karolka

Kto ma drewnianą nogę i cztery kółka?
Pirat drogowy.
Jakie jest ulubione ubranie piratów?
Marynarka wojenna.
Jak można zaszantażować Piotrusia Pana?
„Mam na ciebie haka”.
Co ma 8 rąk, 8 nóg i 8 oczu?
Ośmiu piratów.
Jaka jest ulubiona litera piratów?
P, bo to tak naprawdę R, tylko też bez nogi.
Co powinien zrobić każdy dorosły pirat?
Ustatkować się.

Czego nigdy nie kupują piraci?
Rzeczy z drugiej ręki.
Co się ogląda na statku?
Pirackie kopie filmów.

F. Simon, Koszmarny Karolek – arcydożarte żarty, tł. M. Jaszurowska, Kraków 2009

Pirackie kawały Koszmarnego Karolka

Książki Francesci Simon doczekały się telewizyjnej adaptacji –
powstał brytyjski serial animowany o przygodach Koszmarnego
Karolka, wyświetlany także w polskiej telewizji. W przygotowaniu
jest film kinowy w technologii 3D.

