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Rafał Kosik (ur. 8 października 1971 w Warszawie) – polski pisarz science fiction. Studiował
architekturę na Politechnice Warszawskiej, ale przerwał studia, by wraz z żoną Katarzyną założyć
agencję reklamową Powergraph (później przekształconą w wydawnictwo), w której jest dyrektorem
kreatywnym i grafikiem. Rysuje również rysunki satyryczne. Autor cyklu powieści „Felix, Net i Nika”.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Powergraph


Pisze głównie fantastykę naukową,  często zbacza też          
w stronę horroru.

Jego debiutem literackim było opowiadanie „Pokoje 
przechodnie” opublikowane w „Nowej Fantastyce”. 
Publikował opowiadania w „Nowej Fantastyce”, „Science 
Fiction” oraz w internetowych czasopismach „Fahrenheit” 
i „Esensja”. 

Jego pierwszą powieścią był „Mars”, opublikowany w 2003 
roku przez wydawnictwo Ares. Za następną powieść 
„Vertical” (2006) otrzymał nominację do Nagrody im. 
Janusza A. Zajdla. Powieść ta zwyciężyła także w 
plebiscycie Nautilus 2006 .



Więcej części Felix , Net i Nika …

 Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi – 2004 r.
 Felix, Net i Nika oraz Teoretycznie Możliwa Katastrofa –2005 r.
 Felix, Net i Nika oraz Pałac Snów –2006 r.
 Felix, Net i Nika oraz Pułapka Nieśmiertelności –2007 r.
 Felix, Net i Nika oraz Orbitalny Spisek – 2008 r.
 Felix, Net i Nika oraz Orbitalny Spisek 2: Mała Armia - 2009 r.
 Felix, Net i Nika oraz Trzecia Kuzynka –2009 r.
 Felix, Net i Nika oraz Bunt Maszyn –2011 r.
 Felix, Net i Nika oraz Świat Zero –2011 r.
 Felix, Net i Nika oraz Świat Zero 2. Alternauci –2012 r.
 Felix, Net i Nika oraz Nadprogramowe Historie –2013 r.
 Felix, Net i Nika oraz Sekret Czerwonej Hańczy –2013 r.
 Felix, Net i Nika oraz Klątwa Domu McKilianów – 2014 r.
 Felix, Net i Nika oraz (nie)Bezpieczne Dorastanie –2015 r.



Wakacje w Londynie, które swoimi pomyłkami 
tak bardzo zepsuł Net, trwają. A właściwie zbliżają się ku 
końcowi, ale ponieważ bohaterowie nie mają za co żyć, 
do powrotu zostało jeszcze trochę czasu, a rodziców nie 
chcą prosić o pomoc, muszą dorosnąć w przyspieszonym 
tempie i zająć się pracą. I w takiej sytuacji zastajemy ich 
na początku, ale jak to w życiu naszej grupy bywa, 
szybko tracą zatrudnienie. Szansą staje się praca                
w hotelu, ale wkrótce okazuje się, że coś jest nie tak.         
I to bardzo. I wcale nie chodzi tu o fakt, że w hotelu 
zatrzymał się właśnie nie kto inny, jak sam dyrektor 
Stokrotka, ale o dziwne zarządzanie miejscem. I jeszcze 
dziwniejsze otępienie, które atakuje Felixa, Neta, Nikę i 
Laurę…



Szczupły, jasnowłosy chłopak o piwnych oczach, niższy od 
Neta o pół głowy. Zawsze nosi ze sobą wielki plecak ze 
wszelkimi rodzajami narzędzi, akcesoriów i gadżetów, ma 
także „superzegarek”, który oprócz godziny pokazuje takie 
informacje jak czas wschodu i zachodu słońca, oraz ma 
wbudowany alarm.  Mieszka w Warszawie w dużym domu 
na przedmieściach (ulica Serdeczna). Podobnie jak jego 
ojciec, ma zamiłowanie do majsterkowania i tworzenia 
różnych urządzeń i robotów. 

Felix to chłopiec mądry, uczynny, inteligentny z 
ambicjami, zawsze spokojny i opanowany, trzeźwo 
myślący, kompletnie nie umiejący podchodzić do 
dziewczyn, lecz mimo to ma u nich powodzenie. 
Zawsze ciekawy świata, gdy widzi mechanizm, zawsze 
musi poznać jego budowę i działanie.
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Wysoki chłopak o błękitnych oczach, nosi okulary. 
Jego ciemnoblond fryzura niezmiennie wygląda 
jakby „wystrzeliła w niej petarda”. Ma wysokie IQ, 
jest geniuszem matematycznym i informatycznym. 

Dobrze się uczy, choć ma problemy spowodowane 
lenistwem. Net, choć bierze udział w wielu nie 
zawsze bezpiecznych i radosnych przygodach, jest 
tchórzem. 
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Dziewczyna z charakterem, odważna i samodzielna. Ma 
niesforne, rude loki, zielone oczy, lekko zadarty nos, 
trochę piegów i szczupłą sylwetkę. Najbardziej lubi 
nosić dżinsową kurteczkę, spódniczkę, grube rajstopy i 
czarne martensy. 

Gdy miała sześć lat jej mama zginęła w wypadku 
awionetki i Nika mieszkała już tylko z ojcem. Kilka lat 
później zmarł na raka i odtąd Nika mieszkała sama. Z 
braku oficjalnej śmierci jej taty, dostawała jego rentę. Z 
niej i z prac chałupniczych utrzymywała się w 
półtorapokojowym mieszkaniu na Pradze. Jest 
dziewczyną Neta. 
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Książka jest w większości fantastyczna oraz science fiction.
W książce pojawiają się takie gadżety jak :
-walkie –taklie
-ews
-infokulary
-krystyna 03 ( robot)
-wojkowa racja żywnościowa 
-Superglut

W książce postaci napotykają na  m.in.:
- Retmona
- Mortena
- Maggelana
- Króla szczurów
- Eleonorę
- Dyrektora szkoły Felixa ,Neta i Niki (pana Stokrotkę)
- Pana  Rabana



Przygody przyjaciół możemy poznać nie tylko z książki.  
Zobaczymy je również w filmie :
- Felix Net i Nika oraz Teoretycznie Możliwa Katastrofa.



Ciekawostki

Net nie przepada za 
językiem polskim, gdyż ma 
dysleksję i dysgrafię. 

MANFRED
Nie jest to kolega w 
świecie realistycznym 
tylko w świecie 
wirtualnym (AI-
sztuczna 
inteligencja).

Więcej ciekawostek  
znajdziecie w książce 
podczas czytania 


