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Zestawienie przygotowała Ola Orzechowicz z kl. 1C 

 

„Siedem dni” Ainsworth Eve 

Jess jest zastraszana przez swoją rówieśnicę Kez. Z tego powodu jej bezpieczne 

życie szkolne, zmienia się w piekło. Kez ma również mnóstwo problemów,  

ale wciąż pociesza ją fakt, że jest lepsza od Jess - a przynajmniej tak myśli... 

Bezkompromisowo i celnie ujęty problem, z którym borykają się nastolatki na co 

dzień. 

 

 

 „Alkohol i muzy” Sławomir Koper 

Wiele można powiedzieć o dziejach kultury polskiej, ale nie to, że były 

bezalkoholowe. Gałczyńskiemu zdarzyło się pić przez dwie doby na cmentarzu, 

Leśmian słynął z wyjątkowo twardej głowy, Szymanowskiemu nawet  

do sanatorium przemycano wódkę, a jabłecznik Berezowskiej upijał na długo. 

Czytajmy na trzeźwo, by nie uronić ani kropli tej fascynującej opowieści. 

 

 

 

 „Blondynka na Orinoko” Beata Pawlikowska 

Dwa miesiące samotnej wyprawy przez Amazonię w Ameryce Południowej. Mój 

plan był prosty: przedostać się po rzekach od Orinoko w Wenezueli przez Rio Negro 

aż do Amazonki w Brazylii. Półtora tysiąca kilometrów przez dżunglę. Czółnem, 

statkiem, motorówką wojskową z małpą na pokładzie i innymi przypadkowymi 

łodziami. Wśród tajemniczych głosów tropikalnej puszczy, przez zagubione na 

końcu świata wioski i nieoczekiwane zdarzenia. Wielka przygoda! 

 

 

 „Bądź swoją siłą przez 365 dni roku” Demi Lovato 

To zbiór najszczerszych i najodważniejszych spostrzeżeń Demi, poczynionych przez 

nią na niełatwej drodze do szczęścia i samopoznania. Autorka proponuje inspirujące 

cytaty na każdy dzień roku, opatrując je odpowiednimi komentarzami i stawiając cele 

do osiągnięcia – duże i zupełnie małe, ale nie mniej przez to ważne. Przekonuje, jak 

istotne są: wiara w siebie, rozwijanie swoich talentów, otwartość i pozytywne 

nastawienie do świata, a także nieskupianie się na negatywnych emocjach. Wiedząc 

już, jak to jest, gdy życie nas przytłacza, Demi daje czytelnikom pociechę i wsparcie, 

ucząc pogody i cennej umiejętności radzenia sobie z trudnymi chwilami. Jej książka 

jest przeznaczona dla wszystkich, którzy w tej niekończącej się podróży zwanej 

życiem szukają inspiracji i uzasadnienia, że warto być silną każdego dnia. 



 „Everest: na pewną śmierć” Beck Weathers 

Dziesiątego maja 1996 roku, wysoko w Strefie Śmierci na Mount Everest,  

w straszliwej burzy śnieżnej zginęło dziewięć osób. Następnego dnia jedna  

z nich dostała szansę na drugie życie. Kiedy ratownicy dotarli do Becka 

Weathersa uznali, że umiera i zostawili go bez pomocy. 

 

12 godzin później ślepy, bez rękawic, okryty lodem, dotarł jednak do obozu. 

Przeżył mimo ciężkich odmrożeń i utraty nosa. Jego książka to wstrząsający 

pamiętnik ocalałego uczestnika najtragiczniejszej wyprawy na Mount Everest. To 

także poruszająca opowieść o tym, do czego może być zdolny człowiek, kiedy 

dostaje od życia drugą szansę. 

 

 „Filozofia przypadku” Michał Heller 

Jak oswoić przypadek? Czy jest on wyłomem w racjonalności, czy da się go 

jakoś ująć w matematyczne karby? Sformułujmy problem kontrastowo:  

czy światem rządzi Bóg, czy czysty przypadek? 

 

Komu można zadedykować Filozofię przypadku? Michał Heller przyznaje,  

że sam mógłby ją zadedykować Richardowi Dawkinsowi i Williamowi 

Dembskiemu, którzy spierają się o to, czy biologiczna ewolucja jest  

„ślepym zegarmistrzem”, czy raczej świadczy o „Inteligentnym Projekcie”.  

W biologicznej ewolucji przypadek odgrywa rolę nadrzędną – jest źródłem 

zmienności gatunków. 

 

Autor Filozofii przypadku proponuje szersze spojrzenie. Odwołując się do historii pojęcia przypadku i jego 

ewolucji wskazuje miejsce, jakie przypadki zajmują w strukturze całego Wszechświata. A miejsca te są… 

nieprzypadkowe. 

 

Dlatego Filozofię przypadku można zadedykować i polecić każdemu, kto potrafi dostrzec głębię samego 

pytania o istotę przypadku. I ciekaw jest odpowiedzi. 

 

 „Hopeless” Colleen Hoover  

Czasem odkrycie prawdy może odebrać nadzieję szybciej niż wiara w kłamstwa. 

To właśnie uświadamia sobie siedemnastoletnia Sky, kiedy spotyka Deana 

Holdera. Chłopak dorównuje jej złą reputacją i wzbudza w niej emocje, jakich 

wcześniej nie znała. W jego obecności Sky odczuwa strach i fascynację, ożywają 

wspomnienia, o których wolałaby zapomnieć. Dziewczyna próbuje trzymać się na 

dystans – wie, że Holder oznacza jedno: kłopoty. On natomiast chce dowiedzieć 

się o niej jak najwięcej. Gdy Sky poznaje Deana bliżej, odkrywa, że nie jest on 

tym, za kogo go uważała, i że zna ją lepiej, niż ona sama siebie.  

Od tego momentu życie Sky bezpowrotnie się zmienia. 

 

 

 

 



 „Messi” Martin Casulo 

Jedyna oficjalna książka Leo Messiego! 

Nie ma słów, które potrafią oddać magię, geniusz i wyjątkowość Atomowej 

Pchły. Nie ma wyrażeń, które mogłyby opisać radość i szczęście, jakimi Messi 

obdarowuje kibiców FC Barcelony, reprezentacji Argentyny i wszystkich tych, 

którzy po prostu kochają piękno piłki nożnej. 

Najlepszy piłkarz w historii futbolu zasługuje na książkę inną niż wszystkie. 

Uwierz w siebie to inspirująca historia krętej drogi na sam szczyt. Portret 

wybitnego piłkarza i wspaniałego człowieka. Wspomnienia najbliższych - 

rodziny, trenerów i piłkarzy - którzy mieli zaszczyt wybiec z nim na boisko. 

Najbardziej osobiste zdjęcia i interaktywne linki umożliwiające lepsze poznanie świata Leo Messiego. 

Nie było dotąd takiego piłkarza. Nie było dotąd takiej książki. 

( źródło: http://bonito.pl/k-1589341-messi-uwierz-w-siebie) 

 

 „Milczenie owiec” Thomas Harris 

Clarice Starling, młoda adeptka Akademii FBI w Quantico, rozpoczyna staż  

w sekcji behawioralnej Biura, zajmującej się seryjnymi zabójstwami.  

Jej pierwszym zadaniem jest spotkanie z przybywającym w szpitalu dla umysłowo 

chorych wielokrotnym mordercą i kanibalem, z zawodu psychiatrą 

 – doktorem Hannibalem Lecterem, prawdziwym geniuszem zła. Zwierzchnik 

Clarice, Jack Crawford, liczy na to, iż Lecter pomoże FBI w zidentyfikowaniu 

innego zbrodniarza, nazwanego przez media Buffalo Billem, który od kilku 

miesięcy terroryzuje Stany Zjednoczone, porywając, mordując i obdzierając  

ze skóry młode kobiety. Starling wdaje się z Lecterem w niebezpieczną grę 

psychologiczną: w zamian za okruchy informacji na temat Buffalo Billa opowiada mu o swoim dzieciństwie, 

pozwalając, by oddawał ją osobliwej psychoanalizie. Czy dzięki genialnej intuicji Lectera uda się wpaść na 

trop psychopaty, zanim ten zabije kolejną porwaną kobietę? A może doktor wie o morderstwach więcej, niż 

chce ujawnić? 

 

 „Morze Spokoju” Katja Millay 

Natsya Kashnikov chce tylko dwóch rzeczy: przetrwać liceum bez żadnych osób, 

które będą pouczać ją na temat jej przeszłości oraz sprawić, aby chłopak, który zabrał 

jej dosłownie wszystko – tożsamość, duszę i chęć życia – zapłacił za to. Historia 

Josh’a Bennett’a to nie sekret: każda osoba, którą kochał, opuściła ten świat, aż w 

końcu, gdy chłopak miał 17 lat, nie został mu już nikt. Teraz, wszystko czego Josh 

pragnie, to to, aby ludzie pozwolili mu zostać samemu, ponieważ  

gdy Twoje imię jest synonimem śmierci, każdy ma tendencję do pozostawienia Ci 

Twojej własnej przestrzeni. Każdy z wyjątkiem Nastyi. Ale im bardziej Josh ją 

poznaje, tym większą jest ona dla niego zagadką.  

 

 

 

 

http://bonito.pl/k-1589341-messi-uwierz-w-siebie


 „Most do Terabithii” Katherine Paterson 

Terabithia to sekretna kraina, do której można dostać się jedynie za pomocą 

zaczarowanej liny zawieszonej dawno temu na drzewie rosnącym na brzegu rzeki. 

Władcami tej twierdzy w środku lasu są Jess i Leslie. Terabithia jest ich 

tajemnicą. Strzegą jej i walczą o nią. Jednak pewnego dnia wydarzy się coś, co 

wszystko zmieni… 

 

 

 

 

 „Najdłuższa Podróż” Nicholas Sparks 

W obliczu śmierci Ira wspomina swoje przeżycia z czasów II wojny światowej: 

radości i smutki dnia codziennego oraz wielką miłość – żonę, Ruth. Równocześnie 

z historią Iry poznajemy Sophię, studentkę próbującą pozbierać się po burzliwym 

związku, oraz Luke’a, ujeżdżacza byków, który po ciężkim wypadku zamierza 

wrócić na rodeo. Historie obu par zbiegną się w najmniej oczekiwanym momencie, 

przypominając, że ludzkim życiem rządzi przypadek oraz że miłość ma wymiar 

uniwersalny. 

 

 

 „Nie mów nikomu” Harlan Coben 

Strata żony zniszczyła życie doktora Davida Becka. Od ośmiu lat każdego dnia na 

nowo przeżywa horror, który zdarzył się pewnej sierpniowej nocy. Skrzące się 

jezioro. Blady księżyc. Przeszywający ciszę krzyk. Noc, w którą zniknęła jego 

żona. Ostatnia noc, kiedy widział ją żywą. Może się jednak okazać, że to wszystko 

było jednym wielkim kłamstwem, okrytym mroczną tajemnicą, która sięga daleko 

w przeszłość. 

 

 

 

 

 „Niezłomni” C.J. Daugherty 

Nathaniel zdobywa przewagę. Uczniowie Akademii Cimmeria podupadają na 

duchu. Udręczona Allie martwi się nie tylko o szkołę, ale także o los Cartera.  

Wie jednak, że musi odnaleźć w sobie siły do walki, dlatego namawia Isabelle do 

wznowienia treningów w Nocnej Szkole. Uważa, że tylko wtedy uczniowie nie 

utracą wiary w zwycięstwo. 

Czy Nathaniela można pokonać? Jak wiele będą gotowi poświęcić bohaterowie  

i jakie tajemnice jeszcze skrywają? 

 

 



 „Oro” Krzysztof Ostrowski, Marcel A. Marcel 

Niezwykła opowieść o współczesnych nastolatkach z odrobiną magii w tle.  

Czy pozwolisz by Oro Cię “zaczarował”? 

 

Jeśli: 

Traktują cię jak dziecko 

nie widzą w tobie człowieka 

jesteś samotny 

przestałeś wierzyć w miłość 

nie masz rodziny, albo twoi bliscy to wilki 

chcesz przeżyć coś niezwykłego – spotkaj się z Oro. 

 

 „Plotkarski SMS” Marta Fox  

Życie Oli, osiemnastoletniej licealistki, która stała się ofiarą cyberprzemocy 

radykalnie zmienia bieg. Krzywdzące plotki, rozprzestrzeniające się jak wirus, 

powodują, że Ola nie chowa głowy w piasek, nie wyjeżdża, nie ucieka. Wręcz 

przeciwnie: pracuje w czasie wakacji jako kelnerka w Cafe Plotka, postanawia 

zdawać maturę w tej samej szkole, próbuje znaleźć winowajcę. Czy to jest 

możliwe? Czy warto karmić się podejrzeniami i tworzyć kolejne spiskowe teorie? 

Ola zauważa, że zło, które ją spotkało, paradoksalnie, doprowadziło ją do dobra i 

zrewolucjonizowało jej życie. Ekran komputera zastąpiony został prawdziwymi 

relacjami z ludźmi, którzy też pragną ciepła i przyjaźni. Wśród nowych 

znajomych pojawia się skrzypek, Marcel i…Zdzichu z Bażantowa. Dla kogo Ola 

straci głowę? Czy będzie to kolejnym tematem plotek? 

 

 „Pocałunki piasku” Reyes Monforte 

Jesteśmy tym, kim uczyniła nas nasza przeszłość. 

Nigdy nie uda ci się zapomnieć, skąd pochodzisz, nigdy nie uda ci się tego 

zmienić... bez miłości. Historia pustyni zapisywana jest na piasku. Laia swoją 

własną historię miała wyrytą na skórze przez gwałtowne podmuchy ostrego 

wiatru sirocco, aby nigdy nie zapomniała, skąd pochodzi i kim naprawdę jest. Jej 

przeszłość zmuszała ją do milczenia nawet wobec najbliższych. Istnieją bowiem 

sekrety, które parzą tak długo, aż wszystko wokół spalą i przemienią życie w 

popiół. Jednak nawet na pustyni zdarzają się cuda: bezkresne pragnienie miłości 

może wygrać z żarem pustyni. "Pocałunki piasku" to prawdziwa historia 

dziewczyny pochodzącej z wydm Sahary, która otrzymała nowe życie w 

Hiszpanii: wreszcie studiuje, robi karierę, jest pod opieką świetnych lekarzy, 

ponadto - zakochuje się ze wzajemnością. Niespodziewanie, przeszłość zaczyna 

się o nią upominać i zmusza ją do powrotu. 

 

 

 

 

 

http://lubimyczytac.pl/autor/16143/krzysztof-ostrowski
http://lubimyczytac.pl/autor/68401/marcel-a-marcel


 „Prawie jak gwiazda rocka” Matthew Quick 

Siedemnastoletnia Amber Appleton mieszka w szkolnym autobusie z matką i 

psem. Traci grunt pod nogami, ale nie nadzieję. Należy do Federacji 

Fantastycznych Fanatyków Franksa, trenuje Chrystusowe Diwy z Korei i toczy 

zaciętą walkę z Joan Sędziwą. Myśli pozytywnie i zaraża innych swoją energią. 

Jest prawie jak gwiazda rocka. 

 

 

 

 

 „Przygotowani przetrwają” Paweł Frankowski 

Przetrwaj. Zabezpiecz siebie i swoją rodzinę. Nieujarzmiona natura, ataki 

terrorystyczne czy zwykłe zdarzenie losowe mogą sprawić że nasz świat 

skomplikowanych zależności zaczyna się rozpadać.Zawarte w niniejszym 

podręczniku informacje pomogą ci utrzymać się przy życiu w sytuacji awaryjnej. 

Chcesz żyć spokojnie? Bądź przygotowany. 

 

 

 

  

„Samobójcy z końca świata” Leila Guerriero 

Prawdziwa historia. W Las Heras w Patagonii młodzi ludzie odbierają sobie 

życie, a z tajemniczej listy krążącej po miasteczku znikają kolejne nazwiska… 

Las Heras, miasteczko-widmo w prowincji Santa Cruz w Patagonii, położone na 

tytułowym końcu świata, z dala od szumu i zgiełku wielkich miast, kryje 

mroczną tajemnicę… W latach 1997-1999 młodzi ludzie z niewyjaśnionych 

przyczyn popełniali samobójstwa. Trzy lata później autorka książki prowadzi 

dziennikarskie śledztwo: rozmawia z sąsiadami ofiar, poznaje ich środowisko  

i szuka przyczyny tych drastycznych wydarzeń. 

 

 

„Sens życia i sens wszechświata” Michał Heller 

O ile oczami wiary widzi się świat inaczej, niż oczami wiedzy naukowej? Jak, w 

perspektywie teologicznej, sens człowieka wiąże się z sensem Wszechświata? Jaki 

jest związek „teologii sensu” z „teologią stworzenia”? Pytania o sens człowieka i 

sens Wszechświata są ze sobą ściśle związane. Właściwie stanowią one jedno 

Wielkie Pytanie. Człowiek jest genetycznie związany z Wszechświatem. Korzenie 

człowieka wyrastają z historii Wszechświata. Jeżeli Wszechświat ma sens, to sens 

ten prawdopodobnie obejmuje także człowieka, ponieważ człowiek jest częścią, 

więcej: elementem struktury Wszechświata. A czy mógłby istnieć człowiek 

obdarzony sensem w bezsensownym Wszechświecie? 

 



„Serce Europy” Norman Davies 

Historię Polski zazwyczaj poznajemy według utartego schematu: średniowiecze, 

nowożytność, zabory i powstania, odzyskanie niepodległości i wiek dwudziesty. 

Ale tak nie musi być! Norman Davies udowadnia, że nie ma dla niego schematów, 

od których nie można byłoby się oderwać. W „Sercu Europy” podróż przez polską 

historię biegnie ścieżką od czasów najnowszych do epok najbardziej w czasie 

odległych.  

Dzięki temu zabiegowi autor rozpościera przed czytelnikiem niezwykłą panoramę 

historycznych i kulturowych sił kształtujących naszą teraźniejszość. Historia, 

literatura, religia, konflikty międzynarodowe i wewnętrzne, polityczne intrygi  

i rywalizacje. W tej książce nie brakuje niczego. 

  

„Skandaliści PRL” Sławomir Koper 

Każda epoka ma swoich skandalistów. PRL nie stanowi tu wyjątku. Szalone życie 

PRL-owskich celebrytów wypełniały romanse i awantury. Brawura i zgorszenie 

były na porządku dziennym. Hłasko szokował poglądami i zachowaniem.  

A Tyrmand, Frykowski, Himilsbach i Maklakiewicz… Władysław Broniewski 

niemal nigdy nie trzeźwiał i za nic miał przestrzeganie konwenansów. 

 

 

 

  

„Stalkerzy” Paul Finch 

Detektyw sierżant Mark „Heck” Heckenburg prowadzi śledztwo w sprawie 

zniknięcia 38 kobiet. Każda z nich wiodła szczęśliwe, pełne sukcesów życie, zanim 

zniknęła bez śladu. Trop prowadzi do sekretnego klubu, w którym możliwe jest 

wszystko, za co klienci chcą zapłacić. Ale gdy próbują dowiedzieć się czegoś o tak 

zwanym "Nice Guys Club” trafiają na mur milczenia. 

 

 

 

„SZAMO” Grzegorz Szamotulski 

„Zaczynałem jako długowłosy lewoskrzydłowy, skończyłem jako łysy bramkarz. 

Na piłce – w przenośni i dosłownie – połamałem sobie zęby (spytajcie mojego 

dentysty). Powoływało mnie kilku selekcjonerów reprezentacji Polski i właśnie w 

tej sekundzie ze zdziwieniem odkryłem, że była to jedna z niewielu drużyn, z 

których nikt nigdy nie próbował mnie wyrzucić (poza Pawłem Janasem, ale wtedy 

akurat był dziabnięty, więc się nie liczy). Grałem w piłkę w siedmiu różnych 

krajach, w osiemnastu klubach, u kilkudziesięciu trenerów, Dzieliłem szatnię z 

wirtuozami, z antytalentami, z leniami, ze śmierdzielami, z idolami, ze złodziejami, 

z pięknisiami, z fajnymi kolesiami, no i z pedałami też. Strzelali mi bramki wszyscy 

jak leci – od Flisa z Arki Gdynia po Ronaldo z reprezentacji Brazylii. Czasami 

jednak udało się coś obronić, chociaż z perspektywy czasu przyznaję: w planach miałem troszkę większą 



liczbę skutecznych interwencji. Tak czy siak, swoje przeżyłem. Witajcie w moim pokręconym świecie. 

Wchodzicie na własną odpowiedzialność…” 

 

 „Szukając Alaski” John Green 

Porównywany z przełomowym "Buszującym w zbożu" J.D. Salingera literacki 

debiut Johna Greena to powieść o myślących i wrażliwych młodych ludziach. 

Zbuntowanych, szukających intensywnych wrażeń i odpowiedzi na najważniejsze 

pytania: o miłość, która wywraca świat do góry nogami, o przyjaźń, której 

doświadcza się na całe życie. Niezapomniana opowieść o odkrywającym życie 

Milesie zakochanym w szalonej, zbuntowanej Alasce, dzięki której odnalazł 

Wielkie Być Może – czyli najintensywniejsze i najprawdziwsze doświadczenie 

rzeczywistości. 

 

 „Ten jeden dzień” Gayle Forman 

Życie Allyson jest poukładane, zaplanowane, uporządkowane. Okazuje się jednak, 

że wystarczy jeden dzień, a wszystko może się zmienić. Ostatniego dnia swoich 

europejskich wakacji Allyson poznaje Willema, obiecującego młodego aktora  

i wolnego ducha. Willem rożni się Allyson pod każdym względem. Kiedy jednak 

namawia ją, aby zmieniła swoje plany i pojechała z nim do Paryża, Allyson się 

zgadza... Ta spontaniczna, nietypowa dla niej decyzja rozpocznie dzień pełen ryzyka 

i romansu, wyzwolenia i intymności. Nadchodzące 24 godziny mogą zmienić życie 

Allyson na dobre... 

  

 

 „Uległość” Michel Houellebecq 

Przed wyborami w 2022 roku życie Franҫoisa wyglądało zupełnie zwyczajnie 

 – jako uznany w gronie specjalistów badacz twórczości Jorisa-Karla Huysmansa 

wykłada literaturę na Sorbonie. Życie upływa mu monotonnie na pisaniu kolejnych 

artykułów, prowadzeniu zajęć i przelotnych romansach. Kiedy wybory 

prezydenckie wygrywa kandydat Bractwa Muzułmańskiego, Mohammed Ben 

Abbes, Franҫois musi nieoczekiwanie przystosować się do nowej, obcej 

rzeczywistości. 

 

 

 

 

„Warto być dobrym” Krzysztof Ziemiec 

Książka przeczy powszechnemu przekonaniu, że w wokół nas mamy coraz mniej 

osób skłonnych do poświęceń. Krzysztofowi Ziemcowi udało się zgromadzić grupę 

rozmówców, którzy konsekwentnie udowadniają, że dobro staje się wielką siłą, 

zmieniającą każdego człowieka. 

 



 „Wielka Czwórka” Agata Christie 

Czworo przestępców pragnie przejąć, a jakże, władzę nad światem. Wobec takiej 

perspektywy mordercy za nic sobie mają życie ludzkie. Ci, którzy stają im na drodze, 

giną od miecza, ognia i wojny. Tu nic nie jest takie, jak się wydaje. Bohaterowie 

zmieniają tożsamość jak rękawiczki, uczestniczą w efektownych pościgach, 

zastawiają pomysłowe pułapki. Czterech na jednego to.... znakomita okazja dla 

Herkulesa Poirot, by pokazać, co potrafi! Bond wiele by się nauczył... 

 

 

 

 

 „Wielka Trwoga” Marcin Zaremba 

Obraz narodowej histerii, która prowadziła do wstrząsających zbrodni, znanych 

między innymi z książek Jana Tomasza Grossa. Autor pokazuje rozbite 

społeczeństwo, w którym na porządku dziennym były gwałty i grabieże, a niepewność 

jutra spędzała sen z powiek ludziom udręczonym przez pięcioletnią okupację. Czy 

wybuchnie kolejna wojna? Czy zdołam przetrwać głód i epidemie? Czy znajdę dom i 

jakiekolwiek zajęcie w kraju, który nawet nie ma ustalonych granic? Takie pytania 

zadawały sobie miliony Polaków. 

 

 „Więzień nieba” Carlos Ruiz Zafon 

Rok 1957. Interesy rodzinnej księgarni Sempere i Synowie idą tak marnie jak nigdy 

dotąd. Daniel Sempere, bohater Cienia wiatru, wiedzie stateczny żywot jako mąż 

pięknej Bei i ojciec małego Juliana. Następny w kolejce do porzucenia stanu 

kawalerskiego jest przyjaciel Daniela, Fermín Romero de Torres, osobnik tyleż 

barwny, co zagadkowy: jego dawne losy wciąż pozostają owiane mgłą tajemnicy. Ni 

stąd, ni zowąd przeszłość Fermina puka do drzwi księgarni pod postacią pewnego 

odrażającego starucha. Daniel od dawna podejrzewał, że skoro przyjaciel nie chce 

mu opowiedzieć swej historii, to musi mieć ważny powód. Ale gdy Fermín wreszcie 

zdecyduje się wyjawić mroczne fakty, Daniel dowie się "rzeczy, o których 

Barcelona wolałaby zapomnieć". 

 

Jednak niepogrzebane upiory przeszłości nie dadzą się tak łatwo wymazać z pamięci. Daniel coraz lepiej 

rozumie, że będzie musiał się z nimi zmierzyć. I choć zakończenie powieści wydaje się ze wszech miar 

pomyślne, to Ruiz Zafón mówi nam wprost, że "prawdziwa Historia jeszcze się nie skończyła. Dopiero się 

zaczęła". 

 „Zostań jeśli kochasz” Gayle Forman 

Po tragicznym wypadku, w którym zginęli jej najbliżsi, Mia trwa w stanie dziwnego 

zawieszenia. Musi podjąć decyzję, czy walczyć o odzyskanie przytomności, czy też 

poddać się i umrzeć. Próbując rozstrzygnąć ten dylemat, wspomina dotychczasowe 

życie. Poruszająca książka o dającej wsparcie rodzinie, przyjaźni, samotności 

 i znajdowaniu swego miejsca na ziemi, o umiejętności żegnania się z przeszłością  

i przyjmowania tego, co nadchodzi. "Zostań, jeśli kochasz" opowiada o potędze 

miłości i wyborach, których każdy z nas musi dokonać. 



  

„Wróć jeśli pamiętasz” Gayle Forman 

Ciąg dalszy losów Mii i Adama, bohaterów "Zostań, jeśli kochasz", światowego 

bestsellera, przetłumaczonego na ponad trzydzieści języków, na którego 

podstawie powstał wzruszający film z Chloë Grace Moretz i Jamiem 

Blackleyem w rolach głównych. 

 

 

 

 

 

 „Ja, Ibra” Zlatan Ibrahimović  

„Możesz wyciągnąć człowieka z getta, ale nigdy getto z człowieka”. Tak głosi 

napis znajdujący się w przejściu podziemnym, który Zlatan Ibrahimović, jako 

dziecko, pokonywał z sercem w gardle, by wrócić do domu. To prawda. Bo 

pochodzi z Rosengård, sypialnej dzielnicy położonej na peryferiach Malmö. 

Tam Zlatan zaczął budować swoją legendę od pary butów kupionych w 

supermarkecie za 59 koron. W „Ja, Ibra” Zlatan Ibrahimović po raz pierwszy 

opowiada o swoich przeżyciach na boisku i poza nim, o radościach  

i szaleństwach w życiu nie zawsze w pełni kontrolowanym. 

 

 

 

 „Karbala” Piotr Głuchowski 

Karbala. To się zdarzyło naprawdę. Pierwsza książka o utajnionej wojnie 

Polaków. 

Najpierw błędy popełnili politycy, potem generałowie. W efekcie zwykli 

żołnierze znaleźli się w bagnie. By ocalić życie musieli wznieść się na wyżyny 

bohaterstwa. Tak bywało w Wietnamie, tak było w somalijskim Mogadiszu i 

podobnie stało się w irackiej Karbali. Wiosną 2004 roku islamska Armia 

Mahdiego zaatakowała polskie oddziały w naszej strefie stabilizacyjnej w 

środkowym Iraku. Generałowie stracili wszystkie kontrolowane dotąd przez 

Polaków miasta; An-Nadżaf, Al-Kut, Ad-Diwanijję, Al-Hillę i Karbalę, 

najświętsze miasto szyitów. Musieliśmy oddać koszary, pałace gubernatorskie i 

siedziby władz – oprócz ratusza w Karbali. Kapitan Grzegorz Kaliciak z 

kilkudziesięcioosobowym oddziałem przez trzy dni i trzy noce odpierał tam szaleńcze szturmy 

dziesięciokrotnie liczniejszych przeciwników. 

Była to największa bitwa Polaków od czasów II wojny światowej. Książka jest relacją uczestników tamtych 

zdarzeń. Jest też hołdem oddanym odwadze polskich żołnierzy. 

 

 

 



„Księgi Jakubowe” Olga Tokarczuk 

Rok 1752. Do Rohatyna na Podolu przybywają kasztelanowa Katarzyna 

Kossakowska i towarzysząca jej poetka Elżbieta Drużbacka. Jednym z gości na 

powitalnej kolacji jest miejscowy proboszcz Benedykt Chmielowski, autor 

pierwszej polskiej encyklopedii. Ksiądz i poetka, osoby rozmiłowane w księgach, 

szybko znajdują wspólny język – rozpoczynają rozmowę, którą później 

kontynuować będą w listach. 

 

Nieco później, także na Podolu, pojawia się młody, przystojny i charyzmatyczny 

Żyd - Jakub Lejbowicz Frank. Tajemniczy przybysz z odległej Smyrny zaczyna 

głosić idee, które szybko dzielą społeczność żydowską. Dla jednych heretyk, dla 

innych zbawca już niebawem ma wokół siebie krąg oddanych sobie uczniów, zaś wywołany przezeń 

ferment może odmienić bieg historii. 

 

 

 


