Literatura piękna
Applegate K., Drzewo życzeń, Warszawa: Wydawnictwo Dwie Siostry, 2018.
Zabawna, głęboka i ciepła historia o inności i tolerancji, opowiedziana z zaskakującej perspektywy.
Może drzewa nie umieją żartować, ale bez wątpienia potrafią opowiadać historie. Tę opowiada pewien
dwustuletni dąb. Ma na imię Dąb i jest drzewem życzeń – co roku ludzie ozdabiają go skrawkami
papieru, szmatkami, czasem nawet skarpetkami. Każda taka ozdoba to czyjeś marzenie.
Razem ze swoją przyjaciółką wroną Bongo i innymi zwierzętami, które żyją w jego dziuplach
i gałęziach, Dąb czuwa nad okolicą. Mogłoby się wydawać, że nic już go nie zaskoczy. Ale pewnego
dnia do jednego z domów przy jego ulicy wprowadza się rodzina z zagranicy. Nie wszyscy życzliwie
ją witają. Wkrótce wydarza się coś, co sprawi, że Dąb złamie najważniejszą zasadę wszystkich roślin
i zwierząt i...przemówi do ludzi.

Barnes J., Zgiełk czasu, Warszawa: Świat Książki, 2017.
Ta opowieść o zderzeniu Sztuki z Władzą, o ludzkim kompromisie, ludzkim tchórzostwie i ludzkiej
odwadze, to dzieło prawdziwego mistrza. Zgiełk czasu to fikcyjna (auto)biografia Dymitra
Szostakowicza, poruszająca wyobraźnię opowieść o życiu i twórczości tego wybitnego kompozytora
w realiach stalinowskiej Rosji. Napisana w trzeciej osobie, acz stanowiąca w istocie monolog
wewnętrzny, powieść ta tworzy intymny portret jednostki utkany z pojedynczych scen, wspomnień
i przemyśleń; portret, który zarazem, wychodząc daleko poza swoje ramy, przedstawia wyrazisty
wstrząsający obraz okrutnych czasów, w jakich przyszło żyć jej bohaterowi.

Bąkiewicz G., Ale historia… Ta potworna wojna, Warszawa: Nasza Księgarnia, 2019.
Grupka nastolatków przenosi się w czasy drugiej wojny światowej. Mają sprawdzić, jak udało się
pokonać Hitlera i zakończyć tę potworną wojnę. Przy okazji pomogą uratować przed kradzieżą Bitwę
pod Grunwaldem Jana Matejki i nauczą się śpiewać zakazane piosenki. Dziwne? Wcale nie!
W przyszłości nauka historii wygląda zupełnie inaczej… Szczególnie gdy nauczycielem jest pan
Cebula.

Bąkiewicz G., Nowicki A., Ale historia… Ta śmieszna i straszna PRL, Warszawa:
Nasza Księgarnia, 2020.
Grupka nastolatków przenosi się w lata 50. XX wieku. Mają sprawdzić, dlaczego w Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej ciągle brakowało papieru toaletowego. Przy okazji dowiedzą się, dlaczego
w PRL świętowanie było obowiązkowe, a noszenie kolorowych skarpetek i niektóre żarty zakazane
pod groźbą surowych kar! W tej części przeczytacie między innymi o gruźliczance, czynach
społecznych, nowomowie, a także o tym, jak można było zostać wrogiem ludu i kim był stacz
kolejkowy.

Bąkiewicz G., Złoty dukat: opowieści dzieci fabrykanta, Łódź: Wydawnictwo
Literatura, 2020.
Siedmioro dzieci króla bawełny – Ludwika Geyera – dowiaduje się przypadkiem o złotym dukacie.
Ponoć diabły zapłaciły nim w karczmie, a ta – spłonęła. Ludzie pozbyli się pechowego pieniążka,
wrzucając go do rzeki Jasień. Dzieci postanawiają za wszelką cenę odnaleźć diabelski dukat
i wyrzucić go tak daleko, jak się da – żeby nie ściągnął jakiegoś nieszczęścia na rodzinę Geyerów.

Bednarek J., Zielone piórko Zbigniewa. Skarpetki kontratakują!, Warszawa:
Wydawnictwo Poradnia K, 2020.
Detektyw Pinkerton powraca! Bohater znany z Bandy Czarnej Frotté ma odpowiedzialną funkcję – jest
futerałem na telefon małej Be. Bardzo sobie ceni tę prestiżową posadę, ale czasami dokucza
mu nuda... Pewnego razu dzieje się coś niespodziewanego – znika Zbigniew, gadatliwa papuga
mieszkająca w antycznej klatce w salonie. Jedynym śladem jest małe zielone piórko na podłodze.
Pinkerton z zapałem rozpoczyna śledztwo. Nic się przed nim nie ukryje! Dokąd prowadzi trop?

Benson E. F., Pokój na wieży, Toruń: Wydawnictwo C&T, 2019.
13 opowieści grozy z najwyższym znakiem jakości.

Beręsewicz P., Szeptane, Warszawa: Nasza Księgarnia, 2018.
Czy kłamstwo w internecie boli mniej niż to w rzeczywistości? Finał Ligi Mistrzów ma zostać rozegrany
na Stadionie Narodowym w Warszawie! Filip i jego kumple z liceum są bardzo zmotywowani, żeby
zdobyć potrzebne pieniądze i wziąć udział w losowaniu biletów. Wstawanie przed piątą i wciskanie
ulotek zaspanym przechodniom? Żaden problem! Tworzenie wpisów zachwalających produkty
w internecie? Bułka z masłem! Oszczędności szybko się powiększają, ale pojawiają się też nowe
problemy, które mogą zagrozić przyjaźni między chłopakami…

Bird M., Gwiaździsta noc Vincenta i inne opowieści. Historia sztuki dla dzieci,
Warszawa: Nasza Księgarnia, 2017.
W swoim przewodniku, bogato ilustrowanym i napisanym obrazowym, żywym językiem, Michael Bird
zabiera nas na niezwykłą wyprawę. Wyruszymy w tę podróż z prehistorycznej jaskini, w której
powstawało malarstwo naskalne, a skończymy ją wśród awangardy XXI wieku. Po drodze spotkamy
oczywiście Vincenta van Gogha, Fridę Kahlo, Leonarda da Vinci, Jacksona Pollocka, Claude’a
Moneta czy Pabla Picassa, lecz także mniej znanych w kulturze zachodniej artystów chińskich,
japońskich, arabskich czy nawet azteckich…

Boyne J., Chłopiec na szczycie góry, Poznań: Wydawnictwo Replika, 2020.
Kiedy mały Pierrot zostaje sierotą, zmuszony jest opuścić rodzinny dom w Paryżu i rozpocząć nowe
życie ze swoją ciotką Beatrix – służącą w zamożnej austriackiej rodzinie. Jest rok 1935, a druga wojna
światowa zbliża się wielkimi krokami. Miejsce, do którego trafia chłopiec nie jest zwykłym domem.
To Berghof, rezydencja Adolfa Hitlera. Pierrot szybko zostaje wzięty pod skrzydła Hitlera i wrzucony
do coraz bardziej niebezpiecznego nowego świata: świata terroru, tajemnic i zdrady, z którego nigdy
nie będzie w stanie uciec...

Boyne J., Chłopiec w pasiastej piżamie, Poznań: Wydawnictwo Replika, 2020.
Wstrząsająca historia pięknej przyjaźni na przekór złu szalejącej wojny. Dwóch chłopców i dwa
światy... Obaj urodzili się w tym samym dniu, miesiącu i roku, ale los traktował ich do pewnego czasu
zupełnie inaczej. Bruno, syn niemieckiego oficera, żyje podczas wojny, prawie w ogóle jej nie
doświadczając, nie mając świadomości, że ona trwa tuż obok, pochłania ofiary. Szmul, syn
żydowskiego zegarmistrza, zna wojnę od tej najgorszej, najbardziej nieludzkiej strony. To ona
odebrała mu spokojne dzieciństwo, bezpieczeństwo, przyszłość oraz członków rodziny.

Cameron W. B., O psie, który wrócił do domu, Białystok: Wydawnictwo Kobiece, 2020.
Zabawna i wzruszająca opowieść o czworonogu, który odbył niezwykłą podróż aby wrócić do swojego
najlepszego przyjaciela. Kiedy Lucas Ray przygarnia małą Bellę, od razu wie, że ten uroczy
szczeniaczek odmieni jego życie na lepsze. Piesek również czuje, że trafił na swojego człowieka
i chce być dla niego najlepszym zwierzakiem na świecie. Lucas nie może zatrzymać Belli w swoim
mieszkaniu. Postanawia podjąć ryzyko i zabiera ją do szpitala, w którym pracuje. Piesek wnosi
mnóstwo radości do życia pacjentów. Jednak Bella zostaje uznana za pitbulla, rasę, która w Denver
jest zakazana. Zrozpaczony Lucas musi rozstać się z ukochaną Bellą, która zostaje wywieziona
do innego domu poza granice stanu. Mimo wszystko piesek nie zamierza żyć z dala od swojego
najlepszego przyjaciela i postanawia wziąć sprawy we własne łapy. Bella staje przed ważnym
wyzwaniem. Musi odnaleźć drogę do swojego człowieka. Musi wrócić do domu. Czy zobaczy Lucasa?

Cameron W.B., Był sobie szczeniak. Bailey, Białystok: Wydawnictwo Kobiece, 2019.
Oto pełna ciepła ilustrowana opowieść dla dzieci o wesołych przygodach zabawnego psiaka, którego
pokochał świat! Gdy Bailey poznaje ośmioletniego Ethana, szybko pojmuje swój życiowy cel: zabawa
z chłopcem, poznawanie farmy podczas wspólnych wakacji oraz Wylizywanie Talerzy (ale tylko kiedy
Mamusia nie patrzy!). Jednak bystry psiak szybko zauważa, że ma ważną misję do wypełnienia.
Postanawia trwać u boku małego Ethana na dobre i na złe. Wie, że przyjaźń jest najważniejsza!

Cameron W.B., Był sobie szczeniak. Ellie, Białystok: Wydawnictwo Kobiece, 2020.
Ellie to bardzo mądra suczka, z bardzo odpowiedzialnym zadaniem. Od szczeniaka była trenowana
na psa ratownika i potrafi teraz odszukać zagubione w lesie dziecko albo wskazać zasypanego
przez gruzy człowieka. Znajduje ludzi. Ratuje ich. To jej misja. Jednak Ellie ma też bardzo ważne
zadanie w domu. Jej opiekunowie — Jakob, który stracił żonę i bardzo samotna Maya — również są
zagubieni. Jednak w zupełnie inny sposób niż ktoś, kto chciał sprawdzić, co jest po drugiej stronie
placu zabaw. Ellie musi wykorzystać swoje sztuczki, aby dotrzeć do swoich opiekunów i ich uratować.

Cameron W.B., Był sobie szczeniak. Molly, Białystok: Wydawnictwo Kobiece, 2020.
Molly to śliczna i wesoła suczka, która sprawia, że życie małej CJ staje się pełne radości.
Jednak mama dziewczynki nie zgadza się na posiadanie szczeniaka. Poświęca swojej córce mało
czasu i nie zdaje sobie sprawy z tego, jak bardzo potrzebuje ona przyjaciela. Piesek ma ważne
zadanie – musi w ukryciu opiekować się CJ i dotrzymywać jej towarzystwa, zwłaszcza w trudnych
chwilach. Molly wie, że mama dziewczynki jej nie akceptuje, ale da z siebie wszystko, by zmieniła
zdanie i również została jej kochaną opiekunką!

Cass K., Narzeczona, Warszawa: Wydawnictwo Jaguar, 2020.
Nowa powieść Kiery Cass – autorki bestsellerowej serii „Rywalki”, wyjątkowy romans dla miłośniczek
dworskich intryg. Szlachetnie urodzona panna zostaje wybranką młodego króla. Spełniają się
wszystkie jej marzenia, a przynajmniej Hollis tak sądzi, dopóki nie spotyka na swej drodze chłopaka,
który sprawia, że zupełnie inaczej zaczyna patrzeć na świat.

Christie A., Pięć małych świnek, Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie, 2013.
Amyas Crale, genialny malarz czuły na kobiece wdzięki, jego zazdrosna żona Karolina oraz głodna
życia modelka Elza to nie było zgodne trio... Gdy Amyas został otruty, nikt nie miał wątpliwości,
że morderczynią jest żona. Karolina, osądzona i skazana, pisze do córki list, w którym zapewnia
o swojej niewinności. Badając tę sprawę sprzed lat, Herkules Poirot drobiazgowo analizuje
wspomnienia świadków.

Chylińska A., Dzielny Oczak, Bielsko-Biała: Pascal, 2020.
Dzielna jest Zezia, dzielny jest jej młodszy brat zwany Oczakiem. Cała rodzina Zezików daje radę,
co wcale nie oznacza, że wszystko zawsze jest spoko. Miało być pięknie, wyjazd na obóz harcerski
to świetny początek wakacji. Ale to także doskonała okazja dla pecha, który zmieni idealne plany
w katastrofę. Na szczęście trafiło na Franka, chłopca, który się nie poddaje.

Clarke A. C., Koniec dzieciństwa, Poznań: Wydawnictwo Rebis, 2019.
O losach Ziemi decydują wielkie mocarstwa, a ludzkość z napięciem śledzi wyścig programów
kosmicznych USA i Rosji. Gdy jednak człowiek ma już ruszyć na podbój kosmosu, kosmos przybywa
do niego – nad największymi miastami planety pojawiają się ogromne statki obcych. Po okresie
niepewności i daremnych próbach oporu sytuacja wygląda obiecująco: przybysze jednoczą państwa,
eliminują ubóstwo i przestępczość, zaprowadzają powszechny pokój. Większość populacji jest
zadowolona. Tylko nieliczni już mają świadomość, że nadzorcy rodzaju ludzkiego muszą mieć jakiś
cel. Pytanie tylko – jaki? I co to będzie oznaczać dla świata?

Cobb A., Williams S., Zosia i jej zoo. Odważny leniwiec, Warszawa:
Wydawnictwo Zielona Sowa, 2020.
Zosia jest niezwykle podekscytowana pojawieniem się w azylu nowego zwierzęcia – jest to leniwiec
imieniem Sonia. Maleństwo dziwnie się zachowuje. Dziewczynka będzie musiała odkryć, co się dzieje
z jej nowym, wciąż zaspanym przyjacielem. Zosia Mieszka w Azylu Zoologicznym, gdzie zawsze
dzieje się coś ekscytującego. Dziewczynka kocha zwierzęta i uwielbia się nimi zajmować. Ma też
pewien niezwykły dar… rozumie mowę zwierząt! Jest to jej największy sekret…

Cobb A., Williams S., Zosia i jej zoo. Przyjacielska lama, Warszawa: Wydawnictwo
Zielona Sowa, 2020.
Zosia Mieszka w Azylu Zoologicznym, gdzie zawsze dzieje się coś ekscytującego. Dziewczynka
kocha zwierzęta i uwielbia się nimi zajmować. Ma też pewien niezwykły dar… rozumie mowę zwierząt!
Jest to jej największy sekret… Zosia jest zachwycona pojawieniem się w azylu małej lamy. Zwierzę
ma być gwiazdą zimowego pokazu, ale lama wciąż wygląda na smutną. Najwyraźniej tęskni za swoim
stadem. Czy Zosi uda się znaleźć dla niej przyjaciół?

Cobb A., Zosia i jej zoo. Ciekawski kangur, Warszawa: Wydawnictwo Zielona
Sowa, 2019.
Zosia mieszka w Azylu Zoologicznym, gdzie zawsze dzieje się coś ekscytującego. Dziewczynka
kocha zwierzęta i uwielbia się nimi zajmować. Ma też pewien niezwykły dar – rozumie mowę zwierząt!
Jest to jej największy sekret... Kangurzątko Hopka jest nowym mieszkańcem zoo. Interesuje się
wszystkim i wszystkimi! Czy ta niewinna dziecięca ciekawość nie sprowadzi na nią jakichś kłopotów?

Coben H., Obiecaj mi, Warszawa: Wydawnictwo Albatros, 2020.
Wszystko zaczyna się od jednego telefonu. Wystraszona nastolatka, Aimee, potrzebuje pomocy,
a Myron Bolitar nie może jej odmówić. Zabiera ją z ciemnej ulicy i - chociaż wcale nie chce tego robić zawozi pod nieznany adres. Przyjdzie mu gorzko żałować tego błędu. Dziewczyna znika, a Myron jest
ostatnią osobą, która ją widziała. Przez jedną, złożoną w dobrej wierze, obietnicę jego życie - i życie
rodziców Aimee - zamienia się w koszmar. Mimo że od sześciu lat nie zajmował się żadną sprawą
kryminalną, Myron Bolitar postanawia wrócić do praktyki detektywistycznej i odnaleźć dziewczynę,
zanim przepadnie na dobre.

Coben H., Trylogia: Schronienie; Kilka sekund od śmierci; Odnaleziony,
Warszawa: Wydawnictwo Albatros, 2018.
W skład wchodzą powieści: Schronienie, Kilka sekund od śmierci i Odnaleziony. Fabuła skupia się
wokół postaci Mickeya, który zrobi wszystko, by rozwiązać zagadkę tajemniczej śmierci swego ojca.
Ale czy ojciec chłopaka na pewno nie żyje?

Coben H., W głębi lasu, Warszawa: Wydawnictwo Albatros, 2020.
„Pewnej nocy poszliśmy sami do lasu. Nie powinniśmy.” Myśleli, że znaleźli najbardziej odosobnione
miejsce w okolicach młodzieżowego obozu PLUS. Nie mogli się bardziej pomylić. Dwójka
zakochanych przypadkowo stała się świadkami krwawego morderstwa, które popełniono na czworgu
nastolatków. Właśnie, czworgu...? Przecież odnaleziono tylko dwa ciała. Co stało się z pozostałymi?
Czy jest szansa, że ofiary jakimś cudem przeżyły? Jedną z zaginionych osób jest Camille, siostra
prokuratora Paula Copelanda, który po dwudziestu latach od tragedii wciąż nie może się z nią
pogodzić. Zwłaszcza, że to on, wtedy w lesie, był jednym z nastolatków, którzy słyszeli przerażone
krzyki dobiegające zza drzew.

Coben H., Zachowaj spokój, Warszawa: Wydawnictwo Albatros, 2018.
Rodzice Adama Baye, zaniepokojeni tym, że po samobójstwie kolegi z klasy ich szesnastoletni syn
zamknął się w sobie, instalują na jego komputerze program szpiegowski. Śledzą każdy ruch chłopaka,
każdy wysłany i odebrany e-mail. Ze zgrozą odkrywają wiadomość przesłaną przez anonimowego
nadawcę, który każe mu siedzieć cicho. Czy Adam wie coś na temat samobójstwa? I co ma
wspólnego z brutalnym zabójstwem na przedmieściach Nowego Jorku, nad którego zagadką pracuje
detektyw Loren Muse? Dlaczego rodziną Baye interesuje się FBI?

Combrzyńska-Nogala D., Pies w czasach zarazy, Łódź: Wydawnictwo Literatura, 2020.
Trzynastoletni Wiktor nawet nie przypuszczał, jak wiele zmieni się w jego życiu po 12 marca 2020
roku. Przez pandemię koronawirusa inaczej spojrzy na szkołę, sąsiadów, przyjaźń i miłość.
Kwarantanna nie oznacza wcale nudy i osamotnienia, teraz wszystko, co dotąd było łatwe, staje się
wyzwaniem i przygodą. Dzięki Asowi, psu sąsiada, Wiktor może tę przygodę przeżyć.

Cossanteli V., Rezerwat wymarłych stworzeń , Warszawa: Wydawnictwo Zielona
Sowa, 2020.
11-letni George zatrudnia się jako pomoc w ukrytym w lesie gospodarstwie. Okazuje się, że nie jest to
zwykły dom i nie mieszkają tam zwykłe zwierzęta. Właścicielka gospodarstwa opiekuje się ostatnimi
przedstawicielami różnych niecodziennych gatunków zwierząt, o których sądzono, że dawno temu
wymarły (dodo, dinozaury, mamuty) lub istniały tylko w legendach (bazyliszki, jednorożce, smoki).
Jedno ze stworzeń uciekło z gospodarstwa i sieje zamęt w okolicy.

Covey S., 7 nawyków skutecznego nastolatka: obowiązkowy przewodnik
dla młodzieży, Poznań: Dom Wydawniczy Rebis, 2020.
Nowe wydanie 7 nawyków skutecznego nastolatka, uaktualnione na potrzeby ery Internetu! Książka
Seana Coveya przedstawia najważniejsze problemy, z jakimi musisz sobie poradzić, oraz siedem
nawyków, dzięki którym będziesz mógł przezwyciężyć wszelkie trudności. Dowiesz się, jak być
asertywnym, by oprzeć się presji otoczenia, jak zaprzyjaźnić się z rodzicami, nawiązywać nowe
przyjaźnie, osiągać stawiane sobie cele. Autor rzeczowo, a zarazem z dużym humorem radzi
i podpowiada, jak w prosty sposób, wykorzystując swoje możliwości, poprawić relacje z rówieśnikami,
podnieść jakość swego życia i zyskać akceptację otoczenia.

Cyz K., Najdzielniejszy z dziadków. Rzecz o tym, jak poznałem Krzysztofa
Pendereckiego, Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 2019.
Krzyś ma osiem lat i gra na skrzypcach. Dużo czasu spędza z dziadkiem, który uczy go słuchać
muzyki i otwierać serce na wszystko, co ona przynosi. W opowieści Najdzielniejszy z dziadków losy
bohaterów splecione są niczym melodie w wielogłosowych utworach Krzysztofa Pendereckiego.
A właśnie czy mały Krzyś to Krzysztof Penderecki?

Czerwińska-Rydel A., Moja babcia kocha Chopina, Łódź: Wydawnictwo Literatura,
2020.
Maja jest już całkiem dużą dziewczynką, a nie wie, kim był Fryderyk Chopin. Jej babcia, nauczycielka
muzyki, pianistka postanawia ich sobie przedstawić. Odwiedzają Żelazową Wolę, podróżują palcem
po mapie Europy, podążając śladami młodego Frycka.

Czerwińska-Rydel A., Piórem czy mieczem: opowieść o Henryku Sienkiewiczu,
Łódź: Wydawnictwo Literatura, 2016.
Basia - zwana Hajduczkiem - odwiedza z klasą muzeum noblisty. Tam poznaje kustosza - starszego,
pełnego energii i sympatycznego pana Mosia. Razem z nim wyrusza w podróż do najmłodszych lat
życia pisarza. Oglądając autentyczne listy i portrety Sienkiewicza, wsłuchuje się w opowieść o rodzinie
powieściopisarza, jego próbach pisarskich, pracy w gazecie, podróży do Ameryki, pierwszych
drukowanych książkach czy najbardziej znanych bohaterach literackich. Dowiaduje się o wielkim
uznaniu dla Sienkiewicza, który otrzymał m. in. Oblęgorek - pałacyk w darze od narodu polskiego oraz
Nagrodę Nobla za całokształt twórczości.

Czerwińska-Rydel A., W poszukiwaniu światła: opowieść o Marii SkłodowskiejCurie, Łódź: Wydawnictwo Literatura, 2017.
Maria Skłodowska-Curie była fascynującą osobą. Wielu uważało, że jest zbyt poważna – a ona była
po prostu refleksyjna i bardzo skupiona – początkowo na nauce, potem na pracy naukowej. W jej
czasach w Polsce kobiety nie mogły studiować na uniwersytecie, więc sama zarobiła na studia
i wyjechała do Paryża, uczyć się na Sorbonie. Po otrzymaniu Nagrody Nobla zaczęła jeździć z córką
na front I wojny światowej, robiąc zdjęcia rentgenowskie rannym żołnierzom – tym samym
wykorzystując swoje odkrycie w praktyce.

Czerwińska-Rydel A., Ziuk: opowieść o Józefie Piłsudskim, Sulejówek, Muzeum
Józefa Piłsudskiego, 2018.
Kim był mały Ziuk, zanim stał się wielkim Józefem? Co go fascynowało, czym się interesował, a czego
bał chłopiec, którego nazwisko można znaleźć dziś na ulicach w prawie każdym polskim mieście?
Co spowodowało, że został bohaterem? Czy po prostu urodził się taki? Weźcie do ręki tę książkę
i wyruszcie w podróż w przeszłość – do czasów małego Ziuka, kiedy Polska nie istniała na mapie,
a polskość była najdroższym skarbem. Niech porwie Was ta historia, która pokazuje drogę
do wolności, a może zaprzyjaźnicie się z małym Ziukiem, który stał się wielkim Marszałkiem.

Dalton T., Chłopiec pochłania wszechświat, Warszawa: Wydawnictwo
HarperCollins Polska, 2020.
Przedmieścia Brisbane, 1983: nieobecny ojciec, uzdolniony niemy brat, matka narkomanka, handlarz
heroiną w roli ojczyma... Czy życie dwunastoletniego Elego mogłoby być bardziej skomplikowane?
Dorastając w zaniedbanej dzielnicy, zamieszkałej przez polskich i wietnamskich uchodźców,
Eli próbuje iść za głosem serca, żeby dowiedzieć się, co to znaczy być dobrym człowiekiem.
Heroicznie próbuje ratować matkę przed pewną zgubą. Los ciągle jednak rzuca mu pod nogi nowe
przeszkody.

Dmitroca Z., Aga Jaga: muzyczne przygody Agaty Zubel, Kraków: Polskie
Wydawnictwo Muzyczne, 2019.
Aga Jaga to nowoczesna czarownica. Czaruje za pomocą muzyki. Jest w tym tak doskonała, że nie
ma dla niej rzeczy niemożliwych. Potrafi zaśpiewać szmer liści i szelest kartki papieru. Z opowieści
dowiecie się, jak mała Agata zakochała się w muzyce i jak wyrosła na sławną artystkę.

Doyle A. C., Dziwne zjawiska, Toruń: Wydawnictwo C&T, 2015.
Arthur Conan Doyle to twórca postaci Sherlocka Holmesa, choć ma w swoim dorobku literackim także
kilkanaście opowiadań i dłuższych nowel spod znaku grozy. Niniejsza edycja zawiera siedem z nich.
Sześć pierwszych znalazło się w zbiorze "Kapitan Gwiazdy Polarnej" wydanym w roku 1890 nakładem
londyńskiego Longmansa. A tytułowy utwór okazał się tak wyśmienity jako powieść grozy, że jest
często zamieszczany w antologiach najlepszych przykładów tego gatunku.

Doyle A. C., Zaginiony świat, Wrocław: Wydawnictwo Siedmioróg, 2018.
Zaginiony świat należy do światowego kanonu literatury fantastyczno-naukowej. Opowiada
o wyprawie badawczej grupy brytyjskich podróżników na odcięty od świata płaskowyż w dżungli
południowoamerykańskiej. Ekscentryczny profesor biologii George Challenger i jego charyzmatyczni
towarzysze, docierają w niedostępne miejsce, by zostać tam podstępnie uwięzieni. Okazuje się,
że na płaskowyżu przetrwały groźne prehistoryczne gatunki dinozaurów i człekokształtnych istot.
Ryzykowne prace badawcze kończą się porwaniem obu profesorów przez małpoludy. Ostatecznie
podróżnicy nawiązują kontakt z zamieszkującymi prehistoryczną krainę Indianami, tryumfują
nad małpoludami i powracają do Londynu. Przywożą ze sobą żywego pterodaktyla, udowadniając
istnienie ostatnich dinozaurów.

Fabianowska M., Nesteruk M., Atrakcyjni królowie elekcyjni (Horrrendalna historia
Polski), Warszawa: HarperCollins, 2020.
Nie należysz do żadnej dynastii? Nie szkodzi, od czego jest wolna elekcja! Dzięki niej i ty mógłbyś
zasiąść na tronie. A historia królów elekcyjnych pokazuje, jak żyć na luzie w trudnych czasach.
Dzięki tej książce dowiesz się, jak chadzano od Sasa do Lasa, kogo Kościuszko chciał zabić
tomahawkiem i u kogo niedźwiedzie były gorylami.

Fabianowska M., Nesteruk M., Dynamiczna dynastia Jagiellonów (Horrrendalna
historia Polski), Warszawa: HarperCollins, 2020.
Miewasz sny o potędze? Marzysz o władaniu ogromnym państwem, które rozciąga się od morza
skutego lodem do morza o ciepłych falach? Jeśli tak, musisz mieć w sobie kroplę jagiellońskiej krwi!
Dzięki tej książce poznasz od podszewki dynastyczne knowania, trafi ci się okazja, żeby poszukać
kamienia filozoficznego, a może nawet awansujesz na nadwornego błazna.

Fabianowska M., Nesteruk M., Pokrętni Piastowie (Horrrendalna historia Polski),
Warszawa: HarperCollins, 2020.
Kto piastuje najważniejsze miejsce w naszych dziejach? To jasne – legendarny praprzodek Piast,
piastun piastowskiej dynastii, piasta koła polskiej historii, które zaczęło się toczyć od chwili,
gdy wybrano go królem. W tej książce przeczytasz o epoce, w której krew lała się równie obficie
jak przysłowiowe mleko i miód, a przeżywali tylko najtwardsi i najbardziej… pokrętni.

Fiedorczuk-Cieślak N., Serce musi tańczyć! Historia na dobranoc o Marii
Pomianowskiej, Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 2019.
Marysia ma długie, ciemne włosy, kocie oczy i gra na wiolonczeli. Martwi się nadchodzącymi
egzaminami w szkole muzycznej w takich chwilach ucieka do kolorowej krainy fantazji i niezwykłych
snów. Sny i fantastyczne, ale i znajome postaci, które tam spotyka, pomagają jej odnaleźć prawdziwą,
roztańczoną miłość do muzyki.

Frank A., Dziennik, Kraków: Znak Horyzont, 2020.
II wojna światowa. Zwykłe mieszkanie w centrum Amsterdamu nagle staje się schronieniem,
więzieniem i całym światem dla żydowskiej nastolatki Anne, jej rodziny i znajomych. Przez ponad dwa
lata, w ciągłym strachu przed wykryciem, próbują oni normalnie żyć, łagodzić codzienne konflikty,
doceniać małe radości. Największą tajemnicą Anne jest zmyślona przyjaciółka Kitty, której opowiada
o wszystkim, co dzieje się w kryjówce: przerażeniu, plotkach, kłótniach, pierwszej miłości. Sekretne
listy do Kitty układają się w przejmujący dziennik dziecka, obdarzonego niezwykłym zmysłem
obserwacji i dojrzałością. Ostatni zapisek powstał 1 sierpnia 1944 roku – na trzy dni przed
aresztowaniem i wywiezieniem do obozu koncentracyjnego wszystkich mieszkańców kryjówki. Ojciec
Anne, Otto H. Frank, przeżył wojnę i w 1963 roku założył fundację, która czuwa
nad rozpowszechnianiem cudem ocalonego dziennika córki.

Gortat G., Morze. Odpływ, Poznań: Wydawnictwo Media Rodzina, 2020.
Patryk spędzał z rodzicami wakacje nad morzem. Byłyby to zapewne jeszcze jedne leniwe i spokojne
wczasy, gdyby nie wydarzyło się coś, co odmieniło życie pogodnego nastolatka na zawsze.
Fascynacja sztuką, plany na przyszłość – wszystko nagle przestało mieć znaczenie. Co wydarzyło się
w życiu chłopaka i czy uda mu się odzyskać równowagę? Ta fascynująca i poruszająca opowieść
odpowiada na te i inne pytania, ale otwiera też przed czytelnikiem drogę do własnej refleksji.

Goscinny R., Sempe J-J., Mikołajek i spółka, Kraków: Znak Emotikon, 2018.
Uwielbiasz bułeczki z czekoladą jak Alcest? Czasem masz ochotę wlepić komuś fangę w nos
jak Euzebiusz? A może marzysz o furze zabawek, którymi przechwala się Gotfryd? Dołącz do bandy
Mikołajka! Tu każdy znajdzie miejsce dla siebie!

Goscinny R., Sempe J-J., Mikołajek. Jedziemy na wakacje, Kraków: Znak
Emotikon, 2020.
„Ustaliliśmy z tatą, co mogę zabrać. Odpuściłem mu misia, ołowianych żołnierzy i strój muszkietera,
a on zgodził się na obie piłki do gry w nogę, klocki, szybowiec, łopatkę, wiaderko, pociąg i strzelbę.
O rowerze powiem mu później”. Wielka kolekcja najlepszych przygód Mikołajka wywoła uśmiech
na twarzy czytelnika w każdym wieku.

Goscinny R., Sempe J-J., Mikołajek. Jestem najlepszy!, Kraków: Znak Emotikon, 2020.
„Wczoraj byłem najlepszy w klasie. Jak bum-cyk-cyk! Pani zrobiła nam dyktando i miałem siedem
błędów. Po mnie był Ananiasz, który miał siedem i pół – przecinki liczą się jako połówka...”

Goscinny R., Sempe J-J., Mikołajek i jego paczka. Ananiasz, Kraków: Znak
Emotikon, 2018.
Z Mikołajkiem i jego paczką nigdy się nie nudzisz! Zaraz przyjdzie cała paczka: wystrojona Jadwinia,
wiecznie głodny Alcest, Gotfryd z nowymi zabawkami, Ananiasz, który lubi powtarzać lekcje, i Kleofas
(no, chyba że będzie coś ciekawego w telewizji). Oni zawsze mają mnóstwo nowych pomysłów.

Goscinny R., Sempe J.-J., Mikołajek i jego paczka. Gotfryd, Kraków: Znak Emotikon,
2018.
Goscinny R., Sempe J.-J., Mikołajek i jego paczka. Kleofas, Kraków: Znak Emotikon,
2018.
Goscinny R., Sempe J.-J., Mikołajek i jego paczka. Alcest, Kraków: Znak Emotikon, 2018.

Grabarczyk K., I ty możesz zmienić świat: 42 inspirujące historie o niezwykłych
dzieciach, Poznań: Media Rodzina, 2019.
Książka przedstawia historie 42 bohaterów, którzy jeszcze będąc dziećmi sprawili, że świat stał się
lepszy. Niektórzy mieli bezpieczne domy i szczęśliwe rodziny, inni żyli w trudnych warunkach –
w ubóstwie, podczas wojny, lub byli ciężko chorzy. Wszyscy pokazali, że mimo przeciwności warto
walczyć o swoje prawa i pomagać innym. Dzięki tym historiom młodzi czytelnicy mogą poczuć,
jak wielką dysponują mocą i nabrać odwagi, by ulepszać codzienność, walczyć o sprawiedliwość,
inspirować do działania, po prostu... ratować świat!

Griffits A., 117-piętrowy domek na drzewie, Warszawa: Nasza Księgarnia, 2018.
Andy i Terry mieszkają w stusiedemnastopiętrowym domku na drzewie (mieli stuczteropiętrowy,
ale się rozbudowali). A ten domek jest najfajniejszy na świecie! Znajdziecie tu między innymi: treserów
krzeseł, wszystkozakrywające majtki dinozaura, budkę fotograficzną dla mistrzów drugiego planu,
arenę bojowych gigarobotów, Kanał Zżerański oraz piętro Zjedz, Ile Możesz (Tak, Meble Też).
Właźcie!

Hawking S. i L., Galfard Ch., George i tajny klucz do wszechświata, Poznań: Zysk
i S-Ka, 2019.
Ucieczka Freddy’ego, niesfornej świnki George’a, staje się początkiem niezwykłej przygody. Chłopiec
poznaje swoich sąsiadów, Annie i jej ojca Erica, a dzięki nim i superinteligentnemu komputerowi
Kosmosowi, tajemnice wszechświata, począwszy od atomów, poprzez planety i ich księżyce, gwiazdy,
galaktyki, na czarnych dziurach skończywszy. Wyrusza w podróż do najodleglejszych zakątków
wszechświata. Co by się jednak stało, gdyby Kosmos dostał się w nieodpowiednie ręce? George,
Annie i Eric nie zamierzają się o tym przekonywać. Wspaniała przygoda, która w prosty sposób
wyjaśnia tajemnice nauki.

Hawking S. i L., George i niezniszczalny kod, Poznań: Zysk i S-Ka, 2020.
George i Annie wyruszają w kosmiczną podróż, aby ocalić Wszechświat. Na świecie zaczynają się
dziać naprawdę dziwne rzeczy. Banki rozdają pieniądze, sklepy nie mogą pobierać opłat za swoje
produkty i ludzie mają jedzenie za darmo, a samoloty nie chcą latać. Wygląda na to, że ktoś włamał
się do wszystkich największych i najlepszych komputerów świata. Aby dowiedzieć się, kto za tym
wszystkim stoi, George i jego najlepsza przyjaciółka Annie muszą wybrać się w kosmos dużo dalej niż
kiedykolwiek wcześniej.

Hawking S. i L., George i poszukiwanie kosmicznego skarbu, Poznań: Zysk i S-Ka, 2019.
George bardzo się zasmucił na wieść, że jego przyjaciółka Annie i jej ojciec przeprowadzają się
do Stanów Zjednoczonych, gdzie Eric ma rozpocząć nową pracę przy programie lotów kosmicznych –
będzie szukać oznak życia we Wszechświecie. Na szczęście rozłąka nie trwa zbyt długo.
Kiedy dziewczynka stwierdza, że kontaktują się z nią kosmici, by przekazać jej ostrzeżenie, George
rusza na pomoc. On, Annie, superinteligentny komputer Kosmos i Emmett, nowy irytujący kolega,
udają się na poszukiwanie kosmicznego skarbu po całej Galaktyce i nie tylko.

Hawking S. i L., George i Wielki Wybuch, Poznań: Zysk i S-Ka, 2020.
Już lada chwila ma się rozpocząć jeden z największych eksperymentów naukowych wszech czasów,
a George i Annie mają miejsca w pierwszym rzędzie! Eric, tata Annie, udaje się do Wielkiego
Zderzacza Hadronów, by zbadać początki istnienia Wszechświata - Wielki Wybuch. Jest przekonany,
że dzięki superkomputerowi Kosmosowi nic nie może pójść źle… do czasu gdy George i Annie nie
odkrywają spisku, który ma na celu zniszczenie nauki! Tak rozpoczyna się kolejna niesamowita
przygoda. Ta wciągająca opowieść zawiera również eseje profesora Stephena Hawkinga i innych
wybitnych fizyków o podróżach w czasie i Wielkim Wybuchu.

Hill N., Niksy, Kraków: Wydawnictwo Znak, 2017.
Samuel ze wszystkimi szczegółami zapamiętał dzień, w którym opuściła go matka. Podobnie jak noc,
kiedy pocałował ukochaną, i popołudnie nad stawem w lesie, gdzie ostatni raz widział najlepszego
przyjaciela. Wszyscy oni nagle zniknęli z jego życia. Choć Samuel ukrył się w wirtualnym świecie
Elflandii, by tam zabijać potwory, ani przez chwilę nie przestał myśleć o tych, których utracił.
Gdy po latach wyruszy w podróż, by odkryć prawdę o swojej rodzinie, przekona się, że jego
dotychczasowe życie było ulotną grą pozorów. Przyszedł czas, by zmierzyć się z niksami, o których
opowiadała mu matka. Niksy to demony, które oszałamiają i uwodzą, wciągają do swojego świata i nie
pozwalają o sobie zapomnieć. Każdy widzi je inaczej. Niksa to ktoś, kogo kochałeś, ale nie potrafiłeś
przy sobie zatrzymać, albo coś nieuchwytnego, czego szukasz przez całe życie, o czym marzysz,
choć jest nieosiągalne. Każdy ma swoją niksę.

Hitchcock F., Chłopiec, który latał, Warszawa: Wydawnictwo Zielona Sowa, 2019.
Anglia, XIX w., początek ery przemysłowej. Spełnienie ludzkich marzeń o lataniu jest na wyciągnięcie
ręki, wynalazcy ścigają się, kto pierwszy skonstruuje latającą maszynę. Athan, spragniony przygód
chłopiec z biednej rodziny, także śni o lataniu. Jest pomocnikiem pana Chena, wynalazcy i naukowca,
z którym w sekrecie buduje latającą maszynę. Kiedy pan Chen zostaje zamordowany, Athan
postanawia, że nie może dopuścić, by bezcenne projekty i elementy maszyny wpadły w niepowołane
ręce. Tym samym jednak Athan sprowadza na swych bliskich i przyjaciół ogromne
niebezpieczeństwo. Staje przed wyborem: marzenia o lataniu czy rodzina? Co wybierze?
Kto zamordował pana Chena? Komu pierwszemu uda się wznieść w przestworza?

Jagiełło J., Tam, gdzie zawracają bociany, Warszawa: Nasza Księgarnia, 2020.
Szymon nie potrafi sobie poradzić z widmami przeszłości. Obwinia się o to, że jego przyjaciel jest
w śpiączce. Ale dziadek, do którego chłopak jedzie na wakacje, również nie może zapomnieć
o strasznym błędzie z młodości. Tymczasem w ruinach spalonego szpitala psychiatrycznego ktoś
kładzie kwiaty i zapala znicze. Szymon i jego nowa koleżanka Lena szybko odkrywają, że
w Bocianach Małych nic nie jest takie, jakie się wydaje. Kto szuka zemsty? Czym jest prawdziwa
odwaga? Czy dawne tragedie mogą położyć się cieniem na teraźniejszości? I wreszcie: czy jest
tu miejsce na miłość?

Jansson T., Dolina Muminków w listopadzie, Warszawa: Nasza Księgarnia, 2020.
Życie Muminków i ich przyjaciół z Doliny skupia się wokół domu Mamy i Tatusia Muminka, gdzie każdy
może liczyć na pomoc i przyjaźń. Panna Migotka, Paszczak, Mała Mi, Włóczykij, Ryjek, czy straszna
Buka tworzą galerię postaci, które na zawsze pozostaną w pamięci czytelników.

Jansson T., Lato Muminków, Warszawa: Nasza Księgarnia, 2020.
Jansson T., W Dolinie Muminków, Warszawa: Nasza Księgarnia, 2020.
Życie Muminków i ich przyjaciół z Doliny skupia się wokół domu Mamy i Tatusia Muminka, gdzie każdy
może liczyć na pomoc i przyjaźń. Panna Migotka, Paszczak, Mała Mi, Włóczykij, Ryjek, czy straszna
Buka tworzą galerię postaci, które na zawsze pozostaną w pamięci czytelników.

Jansson T., Zima Muminków, Warszawa: Nasza Księgarnia, 2020.

Jasiński L. J., Szatan z siódmej klasy znowu wkracza do akcji, Brzezia Łąka:
Wydawnictwo Poligraf, 2019.
Kontynuacja powieści z 1937 roku. Ci sami bohaterowie przeniesieni w czasy współczesne. Obok nich
postacie nowe, np. Kornel Makuszyński. Pełna humoru przygoda z ukrytym skarbem. Akcja rozgrywa
się w Warszawie, Krakowie, Starym Sączu, Zakopanem, na Pomorzu, a najbardziej w Bejgole.

Jones D. W., Ruchomy zamek Hauru, Poznań: Wydawnictwo Nowa Baśń, 2020.
Młoda Sophie Kapeluszniczka, z krainy zwanej Ingarią, przykuwa niechcianą uwagę czarownicy
i zostaje zamieniona w staruszkę… Decydując, że nie ma nic do stracenia, wyrusza do ruchomego
zamku czarodzieja Hauru, który podobno zjada dusze młodych dziewcząt… W zamku Sophie spotyka
Michaela, ucznia Hauru, oraz Kalcyfera, demona ognia, z którym zawiera pewien pakt.

Kesey K., Lot nad kukułczym gniazdem, Warszawa: Wydawnictwo Albatros, 2020.
McMurphy, szuler i zabijaka, udaje wariata, żeby są wykpić od odsiadywania wyroku. Pobyt w szpitalu
psychiatrycznym jawi mu się jako dobry żart do chwili, kiedy się dowiaduje, że nie odzyska wolności,
dopóki nie uznają go za „wyleczonego”. Decyzja należy do Wielkiej Oddziałowej, z pozoru uosobienia
słodyczy i dobroci, w rzeczywistości sadystki znęcającej się nad pacjentami. McMurphy, który dotąd
buntował przeciwko niej chorych, nagle zaczyna rozumieć, że musi ukorzyć się przed nią, jeśli chce
opuścić szpital. Ale czy gotów jest dać się pokonać bezdusznemu Kombinatowi, który złamał tyle
istnień ludzkich?

Kinney J., Totalna demolka (Dziennik cwaniaczka), Warszawa: Nasza Księgarnia,
2020.
Remont domu?! To chyba najgorszy pomysł, na jaki kiedykolwiek wpadła mama. Poznajcie głównych
bohaterów tej pięknej katastrofy: koty grzęznące w świeżutkim betonie, trującą pleśń, osy kloaczne,
myszy w ścianach, latającą wannę i dyszących żądzą zemsty sąsiadów. Czy Heffleyowie przetrwają
totalną demolkę, czy będą musieli zacząć od zera w innym mieście, najlepiej pod zmienionym
nazwiskiem?

Kinney J., Teraz Rowley. Ahoj, przygodo!, Warszawa: Nasza Księgarnia, 2020.
Rowley Jefferson, najlepszy przyjaciel Grega Heffleya, zaczyna pisać swoją pierwszą książkę.
Na maksa przygodową! Znajdziecie tu wszystko: i złego czarownika, i piękną elfkę, i nieszczęśliwego
wampira, i magiczną dłoń, i ducha dziadka, i maga z jednym okiem, i nieokrzesanego barbarzyńcę,
i Małą Syrenkę, a nawet pół człowieka, pół krowę o imieniu Stefan… To dopiero początek!

Kosmowska B., Gwiazda z pierwszego piętra, Łódź: Wydawnictwo Literatura, 2020.
Helena straciła siostrę, Mikołaja opuścił ojciec. Oboje nie mieli wpływu na to, że ich życie zmieni się
nie do poznania i nigdy już nie będzie takie jak dawniej. Dwójkę sąsiadów połączy niewinne
nieporozumienie, dające początek przedziwnej przyjaźni, ale czy ta więź przetrwa czyhające na nią
problemy? Czy słońce i księżyc mogą świecić jednocześnie na tym samym niebie? I czy zawsze warto
marzyć i mieć nadzieję... do końca?

Kosmowska B., Niezłe ziółko, Łódź: Wydawnictwo Literatura, 2020.
Eryk, choć z Babcią Malutką spędził niewiele czasu, jest szczęśliwy, że starsza pani zatrzyma się
na dłużej w jego domu. Nikt tak jak Babcia Malutka nie potrafi wysłuchać chłopca i opowiadać
o dalekich podróżach. A co jeszcze ważniejsze, nikt tak dobrze Eryka nie rozumie. Nie zawsze jednak
wszystko układa się tak, jak tego pragniemy. Kiedy świat Eryka nagle pustoszeje, to, co cieszyło
najbardziej, staje się udręką, przed którą nie da się uciec nawet do domku na drzewie. Ale czy Eryk
musi uciekać? Czy dar mądrości, jaki otrzymał w prezencie od babci, wystarczy, by odkryć swoją
wartość, nowych przyjaciół i jasne strony dorastania? To piękna historia o szukaniu i znalezieniu tego,
co jest prawdziwym dziecięcym skarbem – wiary w siebie i szacunku dla innych.

Kozińska D., O koniach, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Multico, 2020.
Z czego składa się koń? Kto rządzi w końskim stadzie? Czy koń mówi? W co można się bawić
z koniem? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdziesz w tej książce. Publikacja przedstawia
konia z innej perspektywy niż jeździectwo. Przekonasz się, że z koniem można się naprawdę
zaprzyjaźnić, a przebywanie z nim może leczyć. Dowiesz się, że wśród koni były wybitne osobistości,
a niektórzy końscy bohaterowie doczekali się specjalnych odznaczeń. Te niezwykle ciekawe
opowieści zilustrowane zostały są licznymi fotografiami.

Lepeigneux C., Marilleau A., Na ulicach Paryża, Kielce: Wydawnictwo Jedność, 2020.
Jeanne, François i ich kuzyn Louis spędzają wakacje u dziadków. Podczas poszukiwań zaginionego
kota przenoszą się w czasie! Lądują w 1619 r., gdzie spotykają Świętego Wincentego a Paulo
i zostają zamieszani w sprawę tajemniczych porwań dzieci... Niezapomniana podróż do czasów
Ludwika XIII!

Lewandowski K. T., Szatan i spółka: dalsze przygody szatana z siódmej klasy,
Warszawa: Nasza Księgarnia, 2017.
Adaś, uczeń warszawskiego gimnazjum, musi rozwiązać zagadkę pewnej złowrogiej korporacji.
Tak, musi – po prostu nie ma wyjścia. Innych gimnazjalistów intryga kryjąca się w posępnym drapaczu
chmur na pewno by odstraszyła, ale Adaś to przecież zdolny informatyk i nieodrodny prawnuk
słynnego Adama Cisowskiego, znanego kiedyś jako szatan z siódmej klasy. Na pradziadka Adaś
zawsze może liczyć – i tak samo na Ewę: wrażliwą na cudzą krzywdę i przebojową koleżankę z klasy,
która nie boi się mafiosów, korporobotów ani sił nieczystych…

Łazarewicz C., Żeby nie było śladów: sprawa Grzegorza Przemyka, Wołowiec:
Wydawnictwo Czarne, 2017.
Ludzie o miedzianym czole, utożsamiający milicję z władzą, postanowili poświęcić prawdę dla swoich
doraźnych korzyści, skompromitować wymiar sprawiedliwości w Polsce cynicznymi manipulacjami,
które będą kiedyś książkowym przykładem niesprawiedliwości to słowa matki Grzegorza Przemyka,
świeżo upieczonego maturzysty, który w maju 1983 roku został śmiertelnie pobity przez milicję.
W czasie śledztwa i rozprawy władze PRL za wszelką ceną starały się odwrócić uwagę
od milicjantów, próbując przerzucić odpowiedzialność na sanitariuszy i lekarzy.

Łoziński M., Stramer, Kraków: Wydawnictwo Znak, 2019.
Osobiste dramaty, miłości, zdrady i rozstania, świecące pustkami kieszenie i marzenia o fortunie.
Nadzieja na sprawiedliwy świat, do którego nieuchronnie wdziera się Zagłada. Zwyczajna rodzina.
Nathan tęskni za Nowym Jorkiem, Rywka marzy o wycieczce nad morze. Wychowują szóstkę dzieci,
które szybko dorastają: Rena zakochuje się ze wzajemnością w żonatym mężczyźnie, Rudek idzie
na filologię klasyczną, ale jest realistą, więc znajduje pracę w Syndykacie Świec. Hesio i Salek ulegają
fascynacji ideą komunizmu i grozi im aresztowanie, a Wela i Nusek nie mogą się już doczekać
tej wymarzonej dorosłości. Poznajemy każdego z bohaterów osobno, zaprzyjaźniamy się z nimi,
odkrywamy ich słabości, sekrety i najskrytsze pragnienia, wchodzimy w ich świat, pełen kolorów,
smaków, zapachów. Czy domyślają się, co przed nimi? Kiedy konflikty narodowe zaczynają narastać,
do świata Stramerów powoli wkrada się coś, czego jeszcze nie rozumieją. Choć już przeczuwają.

Marquez G., G., Miłość w czasach zarazy, Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo
Literackie Muza, 2019.
Miłość w czasach zarazy, napisana przez Gabriela Garcię Marqueza z ogromną czułością, humorem
i wyrozumiałością, to niezwykła powieść o miłości, która okazuje się silniejsza od samotności,
od fatum i od śmierci.

Martynkien E., Mój kumpel Jeremi, Łódź: Wydawnictwo Literatura, 2020.
Czwarta klasa to dla Oskara i jego przyjaciela Jeremiego zupełnie nowy rozdział w życiu.
Trzeba zacząć wszystko od początku. No prawie wszystko, bo przecież to, co najważniejsze, czyli
przyjaźń, zostaje. Przynajmniej tak się im obu wydaje. Pewnego dnia Oskar wpada w kłopoty
i decyduje się ukryć to przed Jeremim. To jego wielki sekret. Gdzie kończy się tajemnica i zaczyna
kłamstwo? Czy dobrze jest nie mówić prawdy bliskim, zwłaszcza gdy jest się samemu
w niebezpieczeństwie? Mój kumpel Jeremi to ciepła, pełna humoru opowieść o tym, co w bliskich
relacjach jest najważniejsze.

Mikita A., Bajki w zielonych spodenkach, Kielce: Grupa Edukacyjna MAC, 2020.
Czy wiewiórki sadzą las? Dlaczego żaby moczarowe na wiosnę są niebieskie? Skąd się wzięła nazwa
rusałki pokrzywnika – pomarańczowego motyla z czarnymi kropkami? Czy czerwonolicy żółw może
zaprzyjaźnić się z żółwiem błotnym? Kto pomoże ślimakowi, gdy na łące pojawi się Ognisty Smok?
I dlaczego gdy świeci słońce, dżdżownice nie powinny wybierać się na wycieczki? Odpowiedzi na te
i inne pytania dotyczące świata przyrody znajdziesz w pełnych humoru i ciepła Bajkach w zielonych
spodenkach. Opowiadania zawarte w książce są zaproszeniem do spojrzenia z zachwytem
i szacunkiem na zwierzęta, rośliny, wodę i słońce, do odkrycia, jak ciekawy i fascynujący jest świat,
w którym żyjemy i który powinniśmy szanować.

Mróz R., Behawiorysta, Poznań: Wydawnictwo Filia, 2016.
Zamachowiec zajmuje przedszkole, grożąc że zabije wychowawców i dzieci. Policja jest bezsilna,
a mężczyzna nie przedstawia żadnych żądań. Nikt nie wie, dlaczego wziął zakładników,
ani co zamierza osiągnąć. Sytuację komplikuje fakt, że transmisja na żywo z przedszkola pojawia się
w internecie. Służby w akcie desperacji proszą o pomoc Gerarda Edlinga, byłego prokuratora, który
został dyscyplinarnie wydalony ze służby. Edling jest specjalistą od kinezyki, działu nauki zajmującego
się badaniem komunikacji niewerbalnej. Znany jest nie tylko z ekscentryzmu, ale także z tego,
że potrafi rozwiązać każdą sprawę. A przynajmniej dotychczas tak było…

Mróz R., Chór zapomnianych głosów, Poznań: Czwarta Strona, 2019.
Okręt badawczy „Accipiter” przemierza bezkres kosmicznej próżni, a jego załoga pogrążona jest
w głębokiej kriostazie. Nieliczni świadomi są dramatu, który rozgrywa się na pokładzie. Astrochemik
Håkon Lindberg budzi się przedwcześnie z kriogenicznego snu i widzi, jak ginie jeden z ostatnich
członków załogi. Prócz niego rzeź przetrwał tylko nawigator, Dija Udin Alhassan. Czy to on jest
odpowiedzialny za fiasko misji? A może stoi za tym jakaś niewypowiedziana siła? Obca cywilizacja?
Nieokreślony byt? Ludzkość podróżuje między gwiazdami, odkrywa miriady światów, ale nigdy nie
napotkała żadnych oznak życia. Chór zapomnianych głosów to SF z tempem właściwym powieściom
sensacyjnym, intrygą iście kryminalną i klimatem rodem z horrorów. Zakończenie powinno zaskoczyć
nawet najbardziej przewidującego czytelnika.

Mróz R., Echo z otchłani, Poznań: Czwarta Strona, 2020.
Kontynuacja Chóru zapomnianych głosów – bestsellerowej powieści z gatunku science-fiction.
ISS Kennedy powrócił na Ziemię, która w niczym nie przypomina planety sprzed kilkuset lat.
Po globalnym kataklizmie stała się jałowym pustkowiem, a na jej powierzchni przetrwali tylko nieliczni.
Ocalałe statki Ara Maxima są bezpieczne na orbicie, czekając na dalsze instrukcje tych, którzy
podejmą się odbudowy ludzkości. Co zdarzyło się na Ziemi? I czy okrętom naprawdę nic nie grozi?
Wróg wygrał proelium i czeka gdzieś pośród gwiazd, świadomy istnienia gatunku ludzkiego. Jeden
z nich nadal znajduje się w kriokomorze Kennedy’ego. I będzie miał szansę, by odkupić swoje winy…

Mróz R., Głosy z zaświatów, Poznań: Wydawnictwo Filia, 2020.
Seweryn Zaorski stara się na nowo ułożyć sobie życie, kiedy do zakładu patomorfologii w Żeromicach
zaczynają trafiać ciała małych dzieci z okolicy... Nikt nie potrafi rozwiązać zagadki śmierci młodych
ofiar, nic bowiem nie wskazuje na to, by zostały zamordowane. Seweryn jest jednak przekonany,
że może stać się głosem tych, którzy mówią już jedynie z zaświatów. Kto i dlaczego zabija niewinne
dzieci? I jaki związek ma to z tajemniczymi wiadomościami, które Zaorski zaczyna otrzymywać?
Tymczasem Kaja Burzyńska musi zmierzyć się nie tylko z komplikującym się życiem rodzinnym,
ale także z upiornym wołaniem tych, których ma na sumieniu. I tych, którzy domagają się
sprawiedliwości…

Mróz R., Hashtag, Poznań: Czwarta Strona, 2018.
Jedna przesyłka zmieniła jej życie. „Twoja paczka już na ciebie czeka!” – brzmiała wiadomość,
która wydawała się zwykłą pomyłką. Tesa nie spodziewała się żadnej przesyłki, niczego nie
zamawiała w sieci. Postanowiła jednak sprawdzić tajemniczą przesyłkę – i okazało się to największym
błędem, jaki kiedykolwiek popełniła. Wpadła bowiem w spiralę zdarzeń, która miała zupełnie odmienić
jej życie… Gdy Tesa na nowo odkrywa swoją przeszłość, przez media społecznościowe przetacza
się nowy trend. Kolejni internauci zamieszczają wpisy z hashtagiem #apsyda. I nie byłoby w tym nic
dziwnego, gdyby nie fakt, że osoby te od lat uznawane były za zaginione…

Mróz R., Iluzjonista, Poznań: Wydawnictwo Filia, 2019.
W 1988 roku Gerard Edling prowadził śledztwo, które zakończyło się ujęciem i skazaniem sprawcy
serii zagadkowych zabójstw. Z racji ich tajemniczego charakteru, w kronikach kryminalnych morderca
nazywany był Iluzjonistą – długo zwodził śledczych, a zabójstw dokonywał tak, by dowody wskazywały
na inne osoby. Jego ofiar nie łączyło nic poza tym, że na ich skórze znajdował się wypalony znak
zapytania. Ponad trzydzieści lat później na jednym z opolskich kąpielisk odnalezione zostaje ciało
z podpisem Iluzjonisty, a sposób działania sprawcy łudząco przypomina czarną serię, która niegdyś
wstrząsnęła miastem. Prowadzenie dochodzenia utrudnia fakt, że akta dawnej sprawy zaginęły,
a osoby z nią związane albo milczą, albo znikają w niewyjaśnionych okolicznościach. Jedynym, który
może pomóc prokuraturze, jest wydalony ze służby Edling, skrywający własne tajemnice związane
z dawnymi wydarzeniami…

Mróz R., Listy zza grobu, Poznań: Wydawnictwo Filia, 2019.
Największe tajemnice drzemią w małych miasteczkach. Dwadzieścia lat po śmierci ojca Kaja
Burzyńska wciąż otrzymuje od niego wiadomości. Zadbał o to, przygotowując je zawczasu i zlecając
coroczną wysyłkę tego samego, pozornie przypadkowego dnia. Po czasie Kaja traktuje to już jedynie
jako zwyczajną tradycję – aż do momentu, gdy w listach zaczyna dostrzegać drugie dno…
Tymczasem do miasteczka po dwudziestu dwóch latach wraca Seweryn Zaorski. Patomorfolog
i samotny ojciec dwójki dzieci kupuje zrujnowany dom rodzinny Kai i rozpoczyna remont.
W zniszczonym garażu odnajduje zamurowaną skrytkę z materiałami, które rzucają nowe światło
na sprawę sprzed dwóch dekad…

Mull B., Smocza Straż, Warszawa: Wydawnictwo Wilga / GW Foksal, 2017.
Kontynuacja bestsellerowego Baśnioboru. Po pokonaniu demonów następuje pozorny pokój.
Tymczasem król smoków ma dość zamknięcia w azylu, podburza do walki swoich poddanych i chce
przejąć władzę nad światem. Najpierw jednak musi zdobyć władzę we własnym więzieniu, w czym
konsekwentnie będą próbować mu przeszkodzić Kendra i Seth. Czy smokom uda się przejąć władzę
nad światem?

Mull B., Smocza Straż. Tom 2.
Wydawnictwo Wilga/ GW Foksal, 2019.

Gniew

Króla

Smoków,

Warszawa:

Kendra i Seth Sorensonowie nie mogą zaznać spokoju. Król Smoków, planuje odwet i zemstę. Wadzą
mu smocze azyle, które nie są już przez niego postrzegane jako bezpieczne przystanie, a jako
ograniczające wolność więzienia. Pora się wydostać i przejąć kontrolę nad światem! Czy rodzeństwu
Sorensonów uda się stawić czoła nowemu niebezpieczeństwu? Jakich mocy będą musieli użyć, jaką
siłą się wykazać i z czyjej pomocy skorzystać, by przeciwstawić się złym siłom? Jaką rolę w tej historii
odegra Czarkamień? (...) rozpocznie się otwarta wojna, która będzie trwała aż do czasu wyłonienia
zwycięzcy. Nie miejcie złudzeń. Smoki zatriumfują.

Mull B., Smocza Straż. Tom 3.
Wydawnictwo Wilga/ GW Foksal, 2020.

Pan

Widmowej

Wyspy,

Warszawa:

Bohaterowie bestsellerowej serii Brandona Mulla, Kendra i Seth Sorensenowie, znów będą musieli
stawić czoła wyzwaniom i zagrożeniom, by nie dopuścić do panoszenia się zła na świecie.
A zagrożenie nadchodzi – jak zawsze – z najmniej spodziewanej strony.

Musierowicz M., Na Jowisza! Uzupełniam Jeżycjadę, Warszawa: HarperCollins, 2020.
Gratka dla wszystkich miłośników Borejków i Jeżycjady – bez względu na wiek i płeć!
W tej międzypokoleniowej książce znajdziecie wszystko, czego jeszcze nie wiecie o Jeżycjadzie,
a co zawsze chcieliście wiedzieć.

Nela Mała Reporterka, 10 niesamowitych przygód Neli, Warszawa: Wydawnictwo
Burda Książki, 2019.
Byłam w wielu ciekawych krajach na różnych kontynentach. Na przykład w Afryce zwiedziłam Etiopię,
Zanzibar, Tanzanię i Kenię. W Azji – Tajlandię, Kambodżę, Malezję, Indonezję i Filipiny. W Ameryce
Południowej – Peru, Boliwię i Chile. Zapraszam cię w niezapomnianą podróż. Opowiem o pięknych
miejscach, które poznałam, i o fascynujących zwierzętach, które zobaczyłam. Świat jest cudowny
i możesz oczami wyobraźni podróżować ze mną oraz przeżywać wspaniałe przygody!

Nela Mała Reporterka, Nela na 3 kontynentach. Podróże w nieznane, Warszawa:
Wydawnictwo Burda Książki, 2019.
W Ameryce Południowej sprawdzimy, dlaczego flamingi są różowe i co robią szynszyle na kamiennej
pustyni. W Azji będziemy obserwować robale, popłyniemy katamaranem na poszukiwania żółwi
morskich i dotrzemy na Komodo! – wyspę zamieszkaną przez największe jaszczury na świecie
nazywane „smokami”. Dotrzemy też do Afryki, do stóp wodospadu nazywanego „dymiącą wodą”
oraz na sawannę, gdzie spotkamy rodzinę lwów z lwiątkami.

Niziurski E., Awantura w Niekłaju, Kraków: Wydawnictwo Greg, 2014.
Podobno w starym ogrodzie w Niekłaju zakopane zostały skrzynie pełne skarbów! Koniecznie trzeba
dowiedzieć się od Bosmana, gdzie dokładnie się znajdują! Poszukiwania ukrytego złota trwają
i z pewnością mogą poróżnić wielu...

Niziurski E., Klub włóczykijów czyli trzynaście przygód stryja Dionizego, Kraków:
Wydawnictwo Greg, 2014.
Wakacje spędzane na nauce geografii nie są szczytem marzeń nastolatka i mogą zanudzić
na śmierć... Ale wakacyjna przygoda w towarzystwie najlepszego przyjaciela, jego genialnego brata,
swojej korepetytorki i oryginalnego stryja-archiwariusza zdecydowanie dostarczają mocnych wrażeń zwłaszcza gdy stawką jest pewna wielka tajemnica, droga wiedzie po całej Polsce, wskazówki
są zaszyfrowane, a po piętach depczą dwaj najsławniejsi warszawscy przestępcy...

Niziurski E., Księga urwisów, Kraków: Wydawnictwo Greg, 2014.
Chłopcy z Wilczkowa bardzo chcą przeżyć przygodę jak na filmach. Marzą o tym, by w ich miasteczku
działy się jakieś tajemnicze wydarzenia... Marzenia się spełniają i siedmiu urwisów ma okazję zostać
bohaterami. Ale wtedy okazuje się, że wykrycie i złapanie szpiega nie jest wcale takie proste,
a do tego może być śmiertelnie niebezpieczne! Przy okazji wychodzi na jaw także kilka innych spraw,
z których niektóre są naprawdę zaskakujące. Tajemnice, niespodzianki i niebezpieczeństwa mnożą
się na potęgę!

Niziurski E., Niewiarygodne przygody Marka Piegusa, Kraków: Wydawnictwo Greg, 2018.
Jak dużego pecha można mieć w życiu? Marek wie, że zupełnie niewiarygodnego. Jeśli coś może
pójść źle, to Markowi pójdzie. Zupełnie zwyczajny tornister, konik szachowy i woda kwiatowa "Siedem
czarów" stają się elementami kompletnie zwariowanej historii i prowadzą do tajnej przestępczej bazy
pod kościołem! Teodor i detektyw Kwass muszą wykazać się naprawdę wielką przebiegłością,
by wybrnąć z sytuacji. Jakby tego nie było dość, w łaźni miejskiej spod podłogi wynurza się czarna
ręka...

Niziurski E., Nowe przygody Marka Piegusa (również niewiarygodne), Kraków:
Wydawnictwo Greg, 2019.
Zwykła prośba o przechowanie reklamówki z kilkoma przedmiotami to nic strasznego? Nie dla Marka!
W jego przypadku uruchamia istną lawinę wydarzeń, w której niebagatelną rolę odegra pewna
spółdzielnia remontowa, ośrodek wypoczynkowy dla dzieci, dość podejrzana fundacja wspierająca
samorodne talenty, kilku znanych już Markowi przestępców, a także niezastąpiony detektyw Kwass
i zawsze gotów do pomocy stryj Dionizy. Tam, gdzie pojawia się Marek Piegus, nie może być nudno!

Nowak E., Orkan. Depresja, Warszawa: Wydawnictwo Harperkids, 2020.
Szesnastoletni Borys Orkan cierpi na depresję. Środowisko, w którym żyje, dostarcza chłopcu wiele
miłości i cierpienia – jak to w życiu. Choroba sprawia, że chłopiec zaczyna widzieć swoje życie jedynie
jako pasmo niekończącej się udręki. Samobójcza śmierć sąsiada i toksyczna znajomość z poznanym
na oddziale psychiatrycznym Miszą prowadzą Borysa do fascynacji samobójstwem. Otoczony rodziną,
znajomymi i serdeczną miłością dziewczyny, Borys odpycha wszystkich i z wolna pogrąża się
w samotności. Udręczony chorobą, nie widzi już dla siebie wyjścia...

Orlińska Z., Pisklak, Warszawa: Nasza Księgarnia, 2019.
To najtrudniejsze lato w niedługim jeszcze życiu Klary. Na świat przychodzi jej ciężko chory brat,
bezbronny jak pisklę, które wypadło z gniazda, ojciec i matka są pogrążeni w rozpaczy, a do ruin
pobliskiego domu wprowadzają się dwaj tajemniczy chłopcy opuszczeni przez rodziców. Czy w chwili
próby dziewczyna będzie umiała dokonać właściwego wyboru? Ta poruszająca powieść
o dojrzewaniu – do miłości, lecz także do odpowiedzialności i odwagi.

Orlińska Z., Z Bożej łaski Jadwiga, król, Łódź: Wydawnictwo Literatura, 2017.
Żyła sobie raz królewna, która mieszkała w zamku na wysokim wzgórzu, a strzegł jej straszny smok.
I na tym by się pewnie skończyło, gdyby to była baśń. Ale to prawdziwa historia dużo ciekawsza
od bajek. Żaden bajkopisarz nie wymyśliłby, że dziesięcioletnia dziewczynka zostanie królem Polski.
Ani że zamiast pięknego księcia poślubi dzikiego poganina. Jeśli dodamy do tego krzyżackiego
szpiega, dworskie intrygi, kilka kropel trucizny i parę diabłów, okaże się, że życie w XIV wieku
naprawdę było pełne przygód. A smok? Bez obaw, on też się pojawi!

Ostrowicka B., Jest taka historia: opowieść o Januszu Korczaku, Łódź:
Wydawnictwo Literatura, 2020.
Wzruszająca opowieść o Januszu Korczaku i o wychowankach sierocińca, który stworzył z myślą
o dzieciach. Na ulicy Krochmalnej 92 był wielki, biały budynek z tablicą "Dom Sierot"...

Palacio R. J., 365 dni cudowności: księga wskazań pana Browne`a, Warszawa:
Wydawnictwo Albatros, 2018.
Cudowny chłopak – seria zapadających w pamięć książek o dobroci, przyjaźni, odwadze i inności –
przez kilka ostatnich lat bawiła i wzruszała czytelników na całym świecie. Po ich lekturze o tym,
co najważniejsze przypomni wam 365 dni cudowności. To zachęcające do szlachetnego działania
cytaty na każdy dzień roku, dotyczące odwagi, przyjaźni, miłości i życzliwości.

Palacio R. J., Cudowny chłopak i ja: trzy cudowne historie, Warszawa:
Wydawnictwo Albatros, 2018.
Publikacja pozwala czytelnikom spojrzeć na świat Auggiego z trzech nowych punktów
widzenia. Czytelnicy widzą go oczami Juliana, szkolnego rozrabiaki; Christophera, najstarszego
przyjaciela; i Charlotte, nowej koleżanki. Te trzy opowieści dopełniają historię niezwykłego chłopca,
jakim jest August Pullman. Są szczególnie cenne dla tych, którzy wciąż jeszcze nie chcą rozstać się
z Auggiem i mają ochotę na kilka nowych opowieści o wyzwaniach codzienności i triumfie przyjaźni.

Palacio R. J., Cudowny chłopak, Warszawa: Wydawnictwo Albatros, 2018.
August jest inteligentnym, dowcipnym chłopcem i jego życie wyglądałoby pewnie zupełnie inaczej,
gdyby nie jeden zmutowany gen, z powodu którego ma zdeformowaną twarz i, zanim skończył 10 lat,
musiał przejść 27 operacji. Do tej pory patrzył na siebie oczami bezwarunkowo kochających go
rodziców i siostry. Teraz, gdy idzie do szkoły – od razu do piątej klasy – przyjdzie mu się zmierzyć
ze światem rówieśników i starszych uczniów, z ostracyzmem, uprzedzeniami, a czasem ze zwykłym
chamstwem i podłością. Spotka się jednak również z dobrocią, przyjaźnią i wspaniałomyślnością.
Kontakt z rówieśnikami odmieni Augusta. Ale czy tylko jego?

Palacio R. J., Cudowny chłopak: wszyscy jesteśmy wyjątkowi, Warszawa:
Wydawnictwo Albatros, 2018.
Na fali międzynarodowego sukcesu wydawca książki postanowił wyjść naprzeciw oczekiwaniom
najmłodszych czytelników i opowiedzieć tę niezwykle inspirującą historię na nowo – tym razem
z ilustracjami. Ich autorką jest R.J. Palacio, dla której książka Wszyscy jesteśmy wyjątkowi stanowi
debiut ilustratorski. To pełna przygód historia Augusta i jego czworonożnej przyjaciółki, suczki
o imieniu Daisy. R.J. Palacio pokazuje i młodszym, i starszym czytelnikom, jak żyć w świecie
Auggiego, w którym chłopiec, choć czuje się jak jego rówieśnicy, zawsze jest postrzegany jako ktoś,
kto nie pasuje. Wszyscy jesteśmy wyjątkowi to opowieść o Auguście, ale tak naprawdę dotyczy nas
wszystkich. W końcu każdy z nas marzy o tym, by zostać zauważonym i by inni lubili nas za to,
jacy jesteśmy.

Pennypacker S., Pax, Kraków: Wydawnictwo IUVI, 2016.
Pax to wzruszająca i ponadczasowa opowieść o chłopcu i jego lisie (lub lisie i jego chłopcu), o stracie
i miłości, dzikiej naturze i wolności oraz wojnie. Dynamiczna akcja, głębokie emocje i uniwersalne
tematy czynią z tej książki nowoczesną klasykę na miarę Małego Księcia. Odkąd Peter uratował
osieroconego liska, on i Pax byli nierozłączni. Pewnego dnia dzieje się jednak coś, czego Peter nigdy
by się nie spodziewał: jego ojciec idzie do wojska i chłopiec musi się przeprowadzić do dziadka,
którego słabo zna i raczej nie lubi (ze wzajemnością), a lisa wypuścić do lasu. Jednak już pierwszej
nocy Peter wymyka się z domu dziadka i wyrusza do swojego, oddalonego o 500 kilometrów, gdzie
ma nadzieję zastać Paxa. Lis w tym czasie musi się nauczyć, jak przetrwać w dzikim lesie, i na nowo
odkryć świat ludzi i zwierząt. Nigdy jednak nie traci nadziei, że jego chłopiec po niego wróci.

Piątkowska R., Szymanowicz M., Dzieci, których nie ma, Łódź: Wydawnictwo
Literatura, 2020.
„Polen-Jugendverwahrlager der Sicherheitspolizei in Litzmannstadt – obóz po dziś dzień mało znany,
nadal leży poza granicami naszej świadomości, naszego poznania, a nawet naszej wyobraźni…
To miejsce, w którym prawo chroniące dzieci umarło z chwilą jego powstania. (…) Jakakolwiek ocena
jest zbędna, słowa zbyt słabe, by oddać bestialstwo, bezmiar cierpienia i krzywdy, jakich doznały
dzieci w łódzkim obozie przy ulicy Przemysłowej.

Quick M., Prawie jak gwiazda rocka, Ożarów Mazowiecki: Wydawnictwo Bukowy
Las, 2020.
Amber Appleton ma siedemnaście lat i mieszka z mamą i psem w szkolnym autobusie. Mimo trudnej
sytuacji życiowej ta niepoprawna optymistka, samozwańcza Księżniczka Nadziei, nie tylko sama się
nie poddaje, ale też chętnie pomaga potrzebującym pomocy. Czy uda jej się ocalić radość i nadzieję
także w obliczu tragicznych wydarzeń? Świat jest dla Amber sceną, a ona jest prawie jak gwiazda
rocka: bez domu, bez grosza przy duszy, za to z ogromnymi pokładami energii, którą dzieli się
z innymi. Jej występ nie pozostawi nikogo smutnym ani obojętnym. Inspirująca, niezwykle pozytywna
i mądra książka o dorastaniu i nadziei, która pozwala pokonać przeciwności losu.

Rawsthorne P., Nowy chłopak, Warszawa: Wydawnictwo Zielona Sowa, 2019.
Kiedy nowy chłopak Jack pojawia się w szkole Zoe, wzbudza w dziewczynie nieufność. Jest tak
doskonały, że wydaje się nieprawdziwy. Ale Zoe wkrótce ulega jego urokowi. Zaczynają się spotykać
i dziewczyna przez jakiś czas jest nim oczarowana. Jednak z czasem z pozoru perfekcyjne
zachowanie Jacka zaczyna wzbudzać niepokój. Czy Jack jest zbyt dobry, aby mógł być prawdziwy?

Riggs R., Osobliwy dom pani Peregrine. Tom 2. Miasto cieni, Poznań:
Wydawnictwo Media Rodzina, 2014.
Kontynuacja Osobliwego domu pani Peregrine, który zachwycił nie tylko nastoletnich czytelników.
Akcja powieści rozpoczyna się dokładnie tam, gdzie zakończyła się poprzednia. Jest rok 1940.
Jacob i jego nowi przyjaciele opuszczają wyspę, na której znajdował się dom pani Peregrine i udają
się do Londynu. W czasie podróży czekają ich liczne niespodzianki i przygody.

Riggs R., Osobliwy dom pani Peregrine. Tom 3. Biblioteka dusz, Poznań:
Wydawnictwo Media Rodzina, 2016.
Szesnastoletni Jacob odkrywa w sobie nową, potężną moc i wyrusza na ratunek osobliwym
towarzyszom więzionym w pilnie strzeżonej twierdzy. W wyprawie towarzyszy mu Emma Bloom,
dziewczyna, która włada ogniem, oraz Addison MacHenry, pies umiejący odnaleźć trop zaginionych
dzieci. Bohaterowie wędrują ze współczesnego Londynu do labiryntu zaułków Diabelskiego Poletka,
najbardziej parszywego zakamarka wiktoriańskiej Anglii. W tym miejscu raz na zawsze przesądzi się
los osobliwych dzieci całego świata.

Riggs R., Osobliwy dom pani Peregrine. Tom 4. Mapa dni, Poznań: Wydawnictwo
Media Rodzina, 2019.
Bohaterowie, znani z kart poprzednich tomów, ponownie przeżywają wiele niebezpiecznych przygód,
walcząc z potworami i zjawami – tym razem we współczesnej Ameryce.

Riggs R., Osobliwy dom pani Peregrine. Tom 5. Konferencja ptaków, Poznań:
Wydawnictwo Media Rodzina, 2020.
Po Mapie dni, która rzuciła bohaterów prosto w dotąd nieodkryty świat amerykańskich osobliwców,
pojawiło się mnóstwo pytań i wątków, a tym samym nowych sprzymierzeńców i wrogów.
Jacob wyrusza z misją, którą na łożu śmierci powierzył mu H – człowiek dysponujący ważnymi
informacjami o sekretnym życiu dziadka Jacoba, Abe'a. Noor Pradesh, nowa w osobliwym świecie,
ma bezpiecznie dotrzeć do kobiety znanej jako V. Wymieniona w przepowiadającym apokalipsę
starym proroctwie Noor ucieka przed pościgiem. Od jej ocalenia zależy los całej osobliwości.
Czas mija nieubłaganie, a nasi bohaterowie muszą rozwikłać wiele skomplikowanych zagadek.
Bohatersko zmagając się z wrogami, Jacob Portman wkracza na nieznane terytoria.

Rusinek M., Wierszyki rodzinne, Kraków: Znak Emotikon, 2016.
Genealogiczna roślinka Michała Rusinka. Autor przedstawia galerię swoich przodków, wśród których
znajdują się jaskiniowiec, a nawet… duch. Każdy znajdzie tu coś dla siebie.

Rusinek M., Zaklęcie na „w”, Łódź: Wydawnictwo Literatura, 2019.
Historia małego Włodka, któremu pewnego roku kończą się wakacje, a zamiast szkoły – zaczyna
wojna. Chłopiec nie bardzo wie, czym ona jest, ale ponieważ dorośli mówiąc o niej, ściszają głos,
domyśla się, że to zaklęcie jakiegoś złego czarnoksiężnika. Zaklęcie, które sprawia, że ze świata
znikają kolory i staje się czarnobiały… Wzruszająca literatura faktu dla najmłodszych wydana
została z inicjatywy i we współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego.

Schneider L., Gorrissen J., Zuzia w czasie pandemii, Poznań: Wydawnictwo Media
Rodzina, 2020.
Zuzia przeżywa teraz to samo, co wiele dzieci na całym świecie: nie może chodzić do przedszkola,
nie wolno jej spotykać się z koleżankami i kolegami ani bawić się z nimi na placach zabaw.
Nie odwiedza babci i dziadka. Musi często myć ręce. Pewnie też nie pojedzie na wakacje.
Ale przecież czas w domu można wykorzystać wspólnie z rodziną: upiec coś razem, majsterkować,
gotować, dużo się bawić, na parapecie lub balkonie założyć własny ogródek. Takie pomysły sprawiają
frajdę nawet wtedy, kiedy nie wolno wychodzić na zewnątrz. Dzięki Internetowi i telefonom można
porozmawiać ze wszystkimi osobami, które się lubi.

Sempe J-J., Marcelek, Kraków: Znak Emotikon, 2019.
Sempe, genialny rysownik i ilustrator Mikołajka, stworzył historię o Marcelku Kamyczku.
Charakterystyczna kreska i subtelny humor od lat zachwycają francuskie dzieci. Historia spotkania
dwóch małych chłopców, okazuje się uniwersalną opowieścią o przyjaźni na całe życie.

Stone I., Pasja życia, Warszawa: Wydawnictwo Muza, 2020.
Zbeletryzowana biografia jednego z najbardziej znanych artystów stworzona przez mistrza pióra.
Żaden artysta nie zapłacił tak wysokiej ceny za swój niezwykły dar, żadnego też pasja tworzenia
nie pozbawiła tak bezlitośnie możliwości zaznania zwykłego ludzkiego szczęścia. Vincent van Gogh.
Malarz geniusz, którego krótkie życie było nieustanną walką z ubóstwem, niemocą, szaleństwem
i rozpaczą, wkrótce po śmierci został uznany za jednego z największych artystów w historii.
Ekscytujący Paryż postimpresjonistów i wnikliwa rekonstrukcja drogi twórczej van Gogha.

Strzałkowska M., Spacerkiem przez rok, Poznań: Media Rodzina, 2016.
Małgorzata Strzałkowska zaprasza nas na wyjątkowy spacer i wprowadza w językowe przygody
z nazwami miesięcy i pór roku. Autorka umiejętnie operuje słowami i skojarzeniami, które nasuwają
się podczas czytania krótkich i przyjemnych w odbiorze rymowanek układających się w ciekawą
historyjkę.

Suchecka J., Young Power : 30 historii o tym, jak młodzi zmieniają świat,
Kraków: Wydawnictwo Znak, 2020.
Poznaj 30 historii o młodych, którzy swoją pomysłowością zadziwiają dorosłych.

Szczygielski B., Wskazówki, Warszawa: Wydawnictwo Wilga/ GW Foksal, 2020.
Gdyby tylko Maks nie poszedł na wagary... Gdyby tylko nie wpadł na tę tajemniczą kobietę... Gdyby
tylko nie pomylił swojego plecaka z jej plecakiem... Przed Maksem najbardziej pechowy i najdłuższy
dzień w życiu, a to wszystko za sprawą tajemniczej Milady i magicznego zegarka pradziadka.
Wskazówki to pełna zwrotów akcji, szalona i niezwykła przygoda Maksa. Porywająca historia
i nietypowa zagadka do rozwiązania wciągnie każdego!

Szczygielski M., Teatr niewidzialnych dzieci, Warszawa : Instytut Wydawniczy
Latarnik im. Zygmunta Kałużyńskiego, 2016.
Cześć! Mam na imię Michał i chcę opowiedzieć wam o nas – niewidzialnych dzieciakach z „Dębowego
Lasu”. I o naszym teatrze. I o wielkiej premierze sztuki, którą postanowiliśmy wystawić 13 grudnia
1981 roku... Pechowy dzień, nie czarujmy się, Wiktor od początku to powtarzał. Opowiem też
o ciociach Joli, Matyldzie, Lucynie i lrminie. I o Mechanicznym Dziadku. I o Kaloszu, Mirku
i Kalarepie...

Szczygielski M., Za niebieskimi drzwiami, Warszawa: Instytut Wydawniczy Latarnik
im. Zygmunta Kałużyńskiego, 2016.
Dwunastoletni Łukasz wyjeżdża z mamą samochodem na wymarzone wakacje. Mają wypadek,
po którym chłopiec trafia do szpitala, a stamtąd do pensjonatu swojej ciotki w niewielkim nadmorskim
miasteczku. Nie potrafi przystosować się do nowego życia. Czuje się samotny i marzy, by wyrwać się
z obcego mu miejsca. Przypadkowo odkrywa, że niebieskie drzwi w starym pensjonacie można
otworzyć tak, by zaprowadziły go do innego świata. Baśniowego, tajemniczego i na pozór
przyjaznego, choć Łukasz szybko się przekona, że tylko do czasu... Książka wyraziście mówi
o emocjach współczesnych nastolatków,
ich samotności, marzeniach, wyborach, oraz
nieumiejętności budowania relacji zarówno z rówieśnikami, jak i z najbliższą rodziną. To także historia
poszukiwania ojca, którego Łukasz nigdy nie poznał, a za którym tęsknił przez całe swoje
dwunastoletnie życie.

Świąteczna noc, Konin: Wydawnictwo Czytelnia, 2020.
Książka jest idealną lekturą na długie zimowe wieczory. W tych historiach głównymi bohaterami są
zwierzęta, które przeżywają niesamowite przygody. Młody czytelnik pozna m.in. małego renifera, który
podczas pewnej zimowej nocy doświadczy niecodziennego przeżycia. Dowie się również, jaka
niespodzianka przytrafi się Świętemu Mikołajowi, gdy ten w Wigilię spotka małego szczeniaczka.

Świerżewska E., Gwiazda w operze: opowieść o Aleksandrze Kurzak, Warszawa:
Małe PWM Edition, 2018.
Myślicie, że gwiazdy świecą tylko na niebie? Nic z tych rzeczy ? można je spotkać także w operze.
Skierujcie teleskop na tę jedną ? Aleksandrę Kurzak, polską śpiewaczkę, światowej sławy solistkę
operową. Wraz z bohaterką książki obserwujcie przemianę małej Oli w Aleksandrę, przed którą
największe sceny całego globu stoją otworem.

Tashjian J., Moje życie jako… gracz, Warszawa: Wydawnictwo Mamania, 2015.
Porównywana z Dziennikiem cwaniaczka seria „Moje życie jako…” to pełne humoru przygody
dwunastoletniego chłopaka i jego przyjaciół. Derek Fallon dostaje niebywałą szansę od losu – może
uczestniczyć w testach najnowszej gry wideo! Jest przekonany, że świat wreszcie docenił jego talenty.
Ale, jak to w jego życiu zwykle bywa, nic nie idzie zgodnie z planem, a w szkole też czeka go parę
testów...

Tashjian J., Moje życie jako… kaskader, Warszawa: Wydawnictwo Mamania, 2011.
Derek Fallon dostaje prawdziwy prezent od losu – ma zostać kaskaderem w filmie z udziałem
nastoletniej gwiazdy! Dopiero potem okazuje się, że ma być jej dublerem, co oznacza zakładanie
peruki i przebieranie się za dziewczynę… Koledzy nigdy nie mogą się o tym dowiedzieć! Na domiar
złego najlepszy kumpel wrzucił do sieci kompromitujące Dereka nagranie…

Tashjian J., Moje życie jako… książka, Warszawa: Wydawnictwo Mamania, 2010.
Nareszcie wakacje! Derek nie może doczekać się robienia granatów z awokado i wspinania na dach
garażu. Przede wszystkim zaś potrzebuje czasu na przeprowadzenie śledztwa w sprawie
zagadkowego artykułu z gazety znalezionej na strychu. Mama zastanawiająco szybko go schowała...
Rodzice zaplanowali dla niego jednak pełne nauki wakacje. Derek ma ćwiczyć czytanie prawdziwych
książek (a nie tylko komiksów!) i nie sprawiać problemów.

Tashjian J., Moje życie jako… rysownik, Warszawa: Wydawnictwo Mamania, 2013.
Do klasy Dereka Fallona trafia nowy chłopak. Ma na imię Umberto i porusza się na wózku
inwalidzkim. Derek od razu wpada na pomysł, żeby wytresować swoją domową małpę do pomocy
nowemu koledze. Szybko się jednak okazuje, że to sam Derek będzie potrzebował pomocy!
Pada ofiarą niewybrednych żartów chłopaka, a do tego Umberto kradnie mu pomysły na rysunki!

Tashjian J., Moje życie jako… Youtuber, Warszawa: Wydawnictwo Mamania, 2018.
Derek Fallon w końcu znalazł coś ekscytującego wśród szkolnej nudy – zajęcia dodatkowe
z tworzenia filmów! Wraz ze swoimi przyjaciółmi – Carly, Mattem i Umberto – nie może się doczekać
stworzenia własnej serii na YouTube. Wkrótce jednak okazuje się, że bycie gwiazdą na YouTube
to znacznie więcej pracy... Do akcji będzie trzeba włączyć Franka. Jest tylko jeden problem – Frank
jest małpą.

Tashjian J., Moje życie jako… żart, Warszawa: Wydawnictwo Mamania, 2014.
Nie jest łatwo mieć dwanaście lat, zwłaszcza kiedy życie nieustająco rzuca ci kłody pod nogi i próbuje
przypomnieć, że wciąż jesteś tylko dzieckiem. Nieustające pasmo nieszczęśliwych wypadków
sprawia, że Derek poważnie zaczyna myśleć o tym, że jego życie to jakiś ponury żart…

Tokarczuk O., Prowadź swój pług przez kości umarłych, Kraków: Wydawnictwo
Literackie, 2009.
Inspirująca, głośno dyskutowana powieść laureatki Nagrody Nobla. Thriller moralny z metafizyczną
zagadką, zaskakującą pod każdym względem.
Zimą piękna Kotlina Kłodzka jest miejscem mało przyjaznym i opustoszałym. Wśród nielicznych
mieszkańców pozostała Janina Duszejko – miłośniczka astrologii, która w wolnych chwilach dogląda
domów nieobecnych sąsiadów i tłumaczy poezję Blake'a. Niespodziewanie przez tę spokojną okolicę
przetacza się fala morderstw, których ofiarami padają myśliwi. Czy to możliwe, by – jak sugeruje
Duszejko – to zwierzęta zaczęły czyhać na życie swoich oprawców? Wszak Blake pisał: „Błąkająca
się Sarna po lesie / Ludzkiej Duszy niepokój niesie”...

Vanevska K., Sztuka. Kto to puka?, Warszawa: AWM, 2020.

Wandzel T., Chłopiec z Kresów, Kraków: Wydawnictwo MG, 2020.
Powieść inspirowana prawdziwymi wydarzeniami. Jest rok 1943. Wschodnie rubieże Rzeczpospolitej
zajmowane są raz przez wojska sowieckie, raz przez niemieckie, Ukraińcy zapominają o latach
dobrych stosunków i mordują swoich sąsiadów. Na tym wstrząsającym tle autor opisuje głęboko
wzruszającą historię. Ośmioletni Henryk zostaje oddany przez rodziców do swojego wuja na tzw.
przezimowanie. W trakcie zabawy powoduje zaprószenie ognia, od którego zajmuje się cała obora.
Przestraszony, w obawie przed karą ucieka. W ten sposób zaczyna się jego wieloletnia niesamowita
tułaczka. Przez jakiś czas błąka się po okolicznych miejscowościach, mieszkając w różnych miejscach
i u przypadkowych ludzi. Po wojnie trafia do Francji, potem do Algierii. Niezwykłe jest, jak wielu ludzi
dobrej woli spotyka na swej drodze, a jest to przecież historia prawdziwa. Przez cały czas Henryk
próbuje na wszelkie sposoby odnaleźć swoją rodzinę, która została na Kresach.

Webb H., Anuszka i przyjazna tygrysica, Warszawa: Wydawnictwo Zielona Sowa, 2020.
Kiedy Ania odwiedza babcię, znajduje drewnianą figurkę tygrysa, przeczuwa, że tkwi w niej
coś wyjątkowego. Tej nocy dziewczynka, przed snem, kładzie figurkę na poduszce. Gdy Ania otwiera
oczy, okazuje się, że jest w zaśnieżonej rosyjskiej wiosce. Okazuje się, że w okolicy widziano
tygrysiątko i cała wioska wpada w panikę. Czy Ania znajdzie w sobie odwagę, żeby wejść do lasu
i poszukać małą tygrysicę?

Webb H., Najlepszy opiekun, Warszawa: Wydawnictwo Zielona Sowa, 2020.
Tosia nie może doczekać się Bożego Narodzenia! Będą to zupełnie wyjątkowe święta, bo wyjeżdża
do Walii do ukochanej babci i prababci. Podczas podróży dziewczynka niesiona niesamowitą
opowieścią zasypia w pociągu, a kiedy się budzi, okazuje się, że odbyła podróż w czasie! Zostaje
przeniesiona w czasy II wojny światowej, kiedy jej prababcia była małą dziewczynką i została
ewakuowana do odległej farmy. Na farmie zaś mieszka ktoś wyjątkowy – niezwykły owczarek, który
jest najlepszym psim opiekunem na świecie.

Wells H. G., Niewidzialny człowiek, Wydawnictwo Zysk i S-ka, 2020.
Jedna z najsłynniejszych powieści science fiction o zgubnych skutkach niebezpiecznych naukowych
eksperymentów. Do wiejskiej gospody przybywa mężczyzna w wielkim pilśniowym kapeluszu, od stóp
do głów ubrany tak, że nie widać ani centymetra ciała. Nieznajomy jest zziębnięty i pragnie jedynie
wynająć ciepły pokój. Prosi też, aby mu nie przeszkadzano, gdyż prowadzi bardzo ważne badania.
Zaintrygowana tajemniczym gościem gospodyni usiłuje dowiedzieć się, kim on jest, skąd przybywa
i dlaczego z jego pokoju wydobywają się dziwne dźwięki. Niedługo potem wychodzi na jaw,
że mężczyzna to naukowiec, który wynalazł sposób na... niewidzialność, przy okazji sam stając się
niedostrzegalnym dla ludzkiego oka. Chciwość i chęć zdobycia profitów przejmują władzę nad jego
umysłem do tego stopnia, że nie zawaha się nawet zabić, aby osiągnąć cel...

Wicha M., Rzeczy, których nie wyrzuciłem, Kraków: Wydawnictwo Karakter, 2017.
Co zostaje po śmierci bliskiej osoby? Przedmioty, wspomnienia, urywki zdań? Narrator porządkuje
książki i rzeczy pozostawione przez zmarłą matkę. Jednocześnie rekonstruuje jej obraz – mocnej
kobiety, która w peerelowskiej, a potem kapitalistycznej rzeczywistości umiała żyć wedle własnych
zasad. Wyczulona na słowa, nie pozwalała sobą manipulować, w codziennej walce o szacunek – nie
poddawała się. Była trudna. Była odważna. W tej książce nie ma sentymentalizmu – matka go nie
znosiła – są za to czułość, uśmiech i próba zrozumienia losu najbliższej osoby. Jest też opowieść
o tym, jak zaczyna odchodzić pierwsze powojenne pokolenie, któremu obiecywano piękne życie.

Widmark M., Wakacje z Lassem i Mają. Co się nie zgadza? (Biuro
Detektywistyczne Lassego i Mai), Poznań: Zakamarki, 2017.
Książka na wakacje dla wszystkich fanów Lassego i Mai. Znajdziecie tu nowe opowiadanie o dwójce
detektywów oraz mnóstwo zadań i zagadek. Sudoku, szyfry, gra planszowa, przepis prosto z kawiarni
Panini & Bernard, quiz o Valleby czy psychozabawa – każdy znajdzie tu coś dla siebie.

Widmark M., Willis H., Tajemnica filmu (Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai),
Poznań: Zakamarki, 2020.
Do Valleby przybywa ekipa filmowa, żeby nakręcić film. Światowej sławy reżyser Omar Rauk chce
obsadzić jednego z mieszkańców Valleby w drugoplanowej roli męskiej. Organizuje casting. Tej samej
nocy ktoś włamuje się do salonu optycznego. Czy ma to związek z ekipą filmową? A może z listem
sprzed lat znalezionym przez Lassego i Maję?

Wilde O., Portret Doriana Graya, Poznań: Wydawnictwo Vesper, 2015.
Portret Doriana Graya jest powieścią uniwersalną, w której współczesny czytelnik może odnaleźć
własne problemy i rozterki. To lektura obowiązkowa dla wszystkich, którzy w świecie wszechobecnych
obrazów i wizerunków szukają własnego oblicza i kształtują obrazy innych, a także dla wszelkiej maści
moralistów, którzy nazbyt łatwo szafują potępiającymi wyrokami. Moglibyśmy powiedzieć
za Gombrowiczem, który wyciągnął z lektury Wilde’a znakomitą lekcję, że „człowiek jest najgłębiej
uzależniony od swego odbicia w duszy drugiego człowieka, chociażby ta dusza była kretyniczna”.

Zawadka M., Chcę być kimś! czyli jak osiągać cele w czasach, gdy wszyscy
dookoła mają wywalone T.1., Warszawa: Mind&Dream, 2016.
Przedstawiona publikacja to jedyna seria polskich książek dla młodzieży z zakresu rozwoju
osobistego. Książka swoją treścią pyta, odpowiada, prowokuje do myślenia i działania. Rozwiązuje
problemy, kiedy trzeba daje przysłowiowego „kopa” i zmienia sposób podejścia do życia,
by po przeczytaniu młody człowiek zrozumiał siebie i raz na zawsze zapamiętał, że jest wyjątkowy
i ma prawo odnieść sukces! Oczywiście przy swoim zaangażowaniu. W części pierwszej poruszane
są takie tematy jak: • Kim jestem, • Wiara w siebie, • Samodyscyplina, • Indywidualność.

Zawadka M., Chcę być kimś! czyli jak osiągać cele w czasach, gdy wszyscy
dookoła mają wywalone T.2., Warszawa: Mind&Dream, 2017.
W części drugiej poruszane są takie tematy jak: • Cele, • Proaktywność, • Czas, • Pieniądze

Zawadka M., Chcę być kimś! czyli jak osiągać cele w czasach, gdy wszyscy
dookoła mają wywalone T.3. , Warszawa: Mind&Dream, 2018.
W części trzeciej poruszane są takie tematy jak: • Relacje • Bariery • Komunikacja • Autorytety

