








Dużo akcji i humoru 

Julia 

Chcesz się oderwać od szkoły 
i nudnego codziennego życia?  
To coś dla Ciebie! 

Stanisław 

Felix, Net i Nika jest to seria 
książek opowiadających 
o młodych ludziach, którzy 
próbują rozwiązać różne 
zagadki. W każdym kolejnym 
tomie zagadka jest inna. 
Ten cykl książek nie tylko 
przyprawi Cię o dreszczyk 
strachu, ale także rozbawi 

Aleksandra 



 inteligentni, 
nieprzeciętni, 
umiejący czuć  
i myśleć ludzie 

niezwykła, pełna 
subtelnego 
napięcia, 
poruszająca 
powieść 



 W przewrotny 
sposób książka 
pokazuje nam jak 
żyć, co robić, aby 
tytułowe diabły 
nie mogły 
sprowadzić nas na 
swoją ścieżkę 

 humor 

 filozoficzna 
refleksja 

 ogromne pokłady 
mądrości



Unikalny, niebanalny styl 

Uroki Sandomierza i okolicznych wiosek 

Realia czasów przed i powojennych 

Zaduma nad człowieczym losem



Czy można na temat filozofii napisać trzymającą 
w napięciu powieść dla młodzieży? Można! 
Krótki kurs historii filozofii i filozoficznego 
myślenia wpleciony w wartką, przygodową akcję



O emocjach,  
o potrzebie człowieka, 
by być kochanym 

O dialogu 

Dla zakochanych ale nie 
tylko 

Dla tych, którym zależy 
na przyjaźni, na drugim 
człowieku, na tym, by 
samemu żyć pełniej... 

Książka napisana przez 
doskonałego psychologa



Lata trzydzieste, miasteczko na 
południu Ameryki. Adwokat 
staje w obronie Murzyna 
oskarżonego o dokonanie 
gwałtu. Wydarzenia widziane 
oczyma dziecka. Książka piękna, 
mądra, wzruszająca



Piękna, pełna 
ciepła i zadumy 
książka o dziecku 
z Zespołem 
Downa i trudnej 
miłości... 
dlaczego Pan Bóg 
stwarza także 
takie osoby? czy 
istnienie 
"poczwarek" ma 
sens?



Do ostatniej strony 
trzyma w napięciu  
i wzrusza do łez  

Romans, walka, 
wiara...  

W doskonały sposób 
przedstawione ważne 
dylematy etyczne



Wraz z autorem przemierzamy Italię poznając fascynujące 
ciekawostki dotyczące zabytków kultury tego kraju 

Książka tak bogata w rzetelne merytorycznie treści - 
a przecież - nie sposób się od niej oderwać!



Tragedia pokolenia uczestników 
I wojny światowej 

Bezsens i okrucieństwo wojny 

Losy kolegów ze szkolnej ławy, 
mają po 19 lat i są pełni 
entuzjazmu...



O pierwszej polskiej 
wyprawie badawczej w Andy 

Piękna męska przyjaźń, wiele 
ciekawych szczegółów dla 
miłośników gór, książek 
przygodowych...



W książce autor zaprasza nas 
do Śródziemia, magicznego 
świata legend i mitów 

Podążmy więc z Frodem  
i Drużyną Pierścienia szukać 
przygód i zwyciężyć Saurona, 
złego władcę 

"Świat dzieli się na 
fanów Władcy i tych,  
którzy go jeszcze nie czytali” 

Krzysztof 



Książka dla osób, które lubią 
szczęśliwe zakończenia. 
Autorka w interesujący sposób 
potrafi opisać codzienne 
problemy, takie jak: choroba, 
śmierć, ale również przyjaźń 
i miłość. Książka jest idealna 
na długie, zimowe wieczory. 
Przeżycia bohaterów 
pozwalają przenieść się 
w amerykańską rzeczywistość. 
Przeczytałam ją 
z przyjemnością i polecam, bo 
naprawdę jest świetna 



Cykl 12 thrillerów polityczno-religijnych, opowiadających o końcu 
świata we współczesnych realiach. Brzmi znajomo? Ale tylko tutaj 
opisane sytuacje wypełniają biblijne proroctwa z Apokalipsą na 
czele. Wartka akcja, wyraziści bohaterowie i realistyczne 
wydarzenia podobne do tych z pierwszych stron gazet.  
To główne atuty tej trzymającej w napięciu serii 



Pan Samochodzik po śmierci właściciela starego 
dworu obejmuje tam posadę kierownika 
i kustosza muzeum. Pomagają mu studenci 
historii sztuki. Musi zrobić spis zabytków. 
Przeszkadzają mu w tym tajemnicze duchy 



Doskonałe kryminały, trzymające w napięciu od pierwszej 
do ostatniej strony - przy tym nieodmiennie zaskakujące, 
z dynamicznymi zwrotami akcji. Genialni bohaterowie 
o specyficznym usposobieniu dodają "uroku" mrożącym 
krew w żyłach przygodom. Polecam wszystkim, którzy mają 
trochę czasu na to, żeby pogłówkować, a jednocześnie chcą 
przeczytać dobrą książkę 



Ciekawa i magiczna. Tekst czyta się szybko i za każdym razem oczekuje się  
z napięciem co będzie w następnym rozdziale. Ta książka naprawdę wciąga. 
Nigdy byście nie przypuszczali jak czytanie książki może mieć wpływ na nasze 
życie, możemy nawet sprawić, że główni bohaterowie staną się jego udziałem..... 

Paulinka 

Meggie i jej ojciec Mortimer ciągle się przeprowadzają. Pewnej nocy do ich domu 
przychodzi stary znajomy Mortimera. Co ta wizyta zmieni w życiu Meggie i jej 
ojca? Kim jest tajemniczy człowiek? Czy można kogoś "wyczytać" z książki? 

Ada 



Wprawia w optymistyczny nastrój, a jej autorka przyziemnym 
sprawom nadaje koloru i blasku. Gdy raz się do niej zajrzy, 
trudno się odkleić. Polecam ją również naszym szanownym 
Kolegom. Na pewno nie będziecie się nudzić :D 



Nastrój grozy i napięcie potęgują się z każdą minutą 



Wstrząsająca powieść o chłopcu 
chorym na białaczkę, który za 
radą cioci Róży błyskawicznie 
przeżywa ostatnie dni swojego 
życia. Jest to pouczająca, 
przejmująca dreszczem, 
przepełniona cierpieniem, 
a zarazem miłością książka, po 
którą w każdej chwili warto 
sięgnąć! 

Marta 
Krótka a zarazem przejmująca 
historia Oskara, który jest 
nieuleczalnie chory. W trudnej 
drodze ku końcowi krótkiego 
życia towarzyszy chłopcu pani 
Róża. Książka mimo, że  
o smutnym zakończeniu niesie 
ciekawe przesłanie 

Sandra 



Ciekawa, 
wciągająca  
i pisana językiem 
przystępnym dla 
czytelnika w każdym 
wieku 
Kim był Aslan, 
dlaczego i jak Biała 
Czarownica rządziła 
Krainą Wiecznej 
Zimy i wreszcie jak 
czwórka zwykłych 
dzieci pomogła 
Aslanowi uratować 
Narnię  

Dominika 



Niezwykle interesująca książka o Hajle Sellasje, 
ostatnim cesarzu Etiopii. Fascynujący obraz dworu  
i świty władcy, pełen ciekawych szczegółów z życia 
Pałacu. Książka zaskakuje formą: o systemie 
totalitarnym nie opowiadają ofiary, lecz cesarscy 
urzędnicy oraz służący. Kolejny dowód kunsztu  
i talentu Ryszarda Kapuścińskiego 



Rozbrykany, ale 
kochany ,,potwór". 
Wyleciał ze szkoły 
tresury za brak 
postępów. Uwielbia pić 
wodę z miski 
klozetowej. Potrafi 
nieźle narozrabiać. 
Można powiedzieć, że 
jest w tym mistrzem! 
Wierny  
i niezawodny 
przyjaciel, który uczy 
swoich właścicieli, jak 
cieszyć się ulotnymi 
chwilami i co 
naprawdę jest ważne. 
Historia psa Marleya 
bawi i wzrusza do łez 



Joey jest bardzo szczęśliwym dzieckiem. Utalentowany, 
rezolutny, wygadany... Rodzice kochają go nad życie. No właśnie. 
Tylko, którzy rodzice?? Chłopiec będąc jeszcze niemowlęciem 
został adoptowany. Dopiero po upływie paru lat okazuje się,  
że istnieje pewna luka prawna, która dopuszcza do opieki nad 
chłopcem wyłącznie jego biologicznych rodziców. Oba 
małżeństwa robią wszystko, żeby malec należał do nich. 
Negocjacje, kłamstwa, pokątne transakcje, ucieczka...  



Elitarna szkoła o bardzo surowej dyscyplinie. 
Nowy nauczyciel uwielbiany przez chłopców, 
jednak jego sposób nauczania wzbudza 
wiele kontrowersji. Pozwala uczniom 
spełniać swoje marzenia, pomaga im  
i mobilizuje… 



Wciągająca, zabawna, z przymrużeniem oka… 



Poruszająca… 



Czy chcesz wyruszyć na wyprawę? 
Porzucić naukę i szkolną wrzawę? 
Dołącz do zwiadowców – lasu braci 
Ta przygoda z pewnością Ci się opłaci! 



„Świat jest teatrem, aktorami ludzie, 
którzy kolejno wchodzą i znikają” 
By stale nie siedzieć w bezsensownej nudzie 
Sztuki Szekspira do czytania zachęcają! 



Gdy smok w toń oczu 
ludzkich spoziera, 
Wie czy znalazł w nich 
wroga, czy też 
przyjaciela. 
A co z Tobą czytelniku 
drogi? 
Saphira Cię polubi, czy 
weźmiesz za pas 
nogi?...  



„Póki tchu w piersiach ludzi, póki w oczach wzroku, 
wiersz żyw będzie i Tobie nie da zginąć w mroku” 
Jeśli lubisz, gdy pisarz słowem obrazy maluje, 
Szekspirowskie „Sonety” Tobie prezentuję! 
 











































Prawdziwa i wzruszająca historia chłopca, który 
odwiedził niebo. Książka pokochana przez 
miliony 



Super seria dla nastolatek! Opowiada  
o prawdziwej miłości. Główna bohaterka – 
Natalia, to dziewczyna taka jak Ty! 



Trójka gimnazjalistów rozpracowuje gang 
znikających złodziei. Przygody codzienne  
i niecodzienne. Problemy, wynalazki i przyjaźń, 
o jakiej wszyscy marzymy 



Kolejna książek  
z sagi: Jeżycjada. 
Dalsze losy rodziny 
Borejków, tym razem 
w pięknych 
okolicznościach 
przyrody 
podpoznańskiej wsi. 
Dla fanów autorki  
i nie tylko  



Tak wyjątkowa,  
tak dokładna,  
tak interesująca  
i tak pięknie napisana 
historia Polski  



Wciągająca fabuła, 
znakomity warsztat pisarski, 
doskonała kreacja postaw 
Władza, podstęp, pieniądze, 
miłość, namiętności…  
To wszystko w wiele więcej 
znajdziesz w sadze  
Pieśni lodu i ognia 



Interesująca fabuła 
Druzgocące realia socjalizmu 
Szokujący koniec 



Chcesz poprawić  
swój angielski?  
Złap Gramatykę Siudy! 



Tragedia Górnośląska 



Trójka przyjaciół Jason Julia i Rick odkrywają stare drzwi ukryte 
za równie starą szafą...  
Książka pełna tajemnic zagadek i problemów do rozwiązania 
Co stało się z kluczami? Dokąd prowadzą drzwi?  
Kim jest ogrodnik? Kim był Ulysses Moore i dlaczego na 
korytarzu nie ma portretu poprzedniego właściciela?  
Czy przyjaciołom uda się znaleźć resztę tajemniczych drzwi?... 



Bardzo, bardzo ciepła i wzruszająca opowieść.  Wszystko zaczęło się od 
listów...Oskar opisuje w nich swoje życie -,,zwykłe”, 110 letnie (naprawdę!), 
szare życie w szpitalu. Jak zaczął wierzyć w Boga, poznał swoją miłość, uciekł 
ze szpitala i umarł w ,,samotności” chorując na raka. Wszystko stało się dzięki 
pani Róży, która przez Oskara stała się inną osobą - wierzącą zapaśniczką, 
która wymyślała legendy i bajki. Prosta zrozumiała dla wszystkich treść  
o niezwykłej codzienności     

Julia 



Chyba każdy z nas miał okazję przeżyć niezwykłą historię chłopca 
przybywającego z asteroidy. Chłopca poszukującego przyjaciół - Małego Księcia. 
A co jeśli on powrócił? Jeśli przybył po pomoc, wciąż poszukujący  
i spodziewający się znaleźć? Został odnaleziony.  
Znów mamy okazję przeczytać o wędrówce Małego Księcia, o osobliwych 
postaciach, które spotyka na swej drodze. Ciepła książka na chłodny wieczór 
(dosłownie jeden!)   

Paulina 



Ciepła lektura na chłodne 
wieczory - szczególnie 
polecana dziewczętom!  
Czy naprawdę mamy 
kontrolę nad naszym życiem? 
Tajemnicze dziewczynki  
z tajemniczej wyspy, 
samotne wśród ludzi, 
samotne ze swoimi 
talentami; dlaczego nie 
mogą nikogo pokochać? 
Wiele sekretów, skrytych  
w jednej książce    

Paulina 



W jakiś sposób poruszyła 
moje serducho jako osoby 
młodej, niezaznajomionej  
w świecie, u której pewne 
poglądy dopiero się 
kształtują 

O rasizmie, ludziach 
złych/samotnych oraz  
o głębokim uprzedzeniu 

Przedstawia wartości,  
o których powinno się mówić 
głośno, sprawy, o których 
należy dyskutować   

Paulina 



Każda z książek serii jest 
bardzo dobra, ale ta jest 
wyjątkowa na swój 
sposób. Pisana 
niebanalnym, lecz dobrze 
trafiającym do młodzieży 
językiem. Przepełniona 
komicznymi zdarzeniami  
i zwrotami. Można się  
z niej wiele nauczyć  
i zrozumieć trudne do 
wyjaśnienia zjawiska   

Hania 



Ciekawa. Przyjaźń, zaufanie i uczciwość.  
Uczy wytrwałości w dążeniu do celu   

Zofia 



Opowieść o kształtowaniu osobowości, dorastaniu, 
wyzbywaniu się młodzieńczej pychy i ducha rywalizacji oraz 
o tym, jak pogodzić się z myślą o śmierci    

Paulina 



Życie Wojciecha Korfantego przedstawione w ciekawy 
i atrakcyjny sposób. Piękna szata graficzna   

Maciej 



Książka piękna i wzruszająca 
Ukazuje prawdziwą, zakazaną 
miłość 

Wiktoria 



Ciekawa powieść opowiadająca o prawdziwej 
miłości i zaufaniu do drugiego człowieka 
Pełna zabawnych przygód bohaterów  
oraz zaskakujących zwrotów akcji    

Zosia 



Niesamowita historia opowiadająca dzieje 
Śródziemia. Pokazuje siłę przyjaźni i przebaczenia 
oraz walkę dobra ze złem    

Zosia 



Zupełnie nowa rzeczywistość 
zbudowana na ruinach znanego nam 
świata. Przerażająca przyszłość. 
Thomas budzi się nie pamiętając kim 
jest, a miejsce, do którego został 
wysłany jest pułapką bez wyjścia. 
Ciekawa, wzruszająca, dla młodzieży    

Paulina 



Intrygująca historia nastolatka 
innego niż jego rówieśnicy. 
Zauważającego ból i cierpienia 
świata, zadającego sobie 
pytania i szukającego 
odpowiedzi. Lecz jego inność 
budzi agresję, niezrozumienie. 
Książka otwarcie porusza 
poważne tematy w ironiczny  
i zabawny sposób, choć 
miejscami jest mroczna oraz 
tajemnicza  

Paulina 



Książka o niezwykłej przygodzie trójki chłopców z wysypiska, którzy 
pewnego dnia odnajdują tajemniczą saszetkę, a w niej..? Wszystko się 
zmienia, mogą liczyć tylko na siebie i być może uda im się odmienić swój 
los. Krótka (289 stron ), napisana prostym językiem, ale niosąca 
przekaz   

Paulina 



Opowieść o chłopcu, który przemierza świat 
napotykając  na swojej drodze różne przygody. Czym 
jest dążenie do potęgi? Co potrafi zmienić człowieka?  

Paulina i Gosia 



Wciągające dzieło o cudownej fabule, która łączy elementy 
historyczne i obyczajowe, rzeczywiste i nierealne. Powieść pełna 
magii dosłownie, jak i w przenośni, podejmująca trudne tematy    

Gosia i Paulina 



Jeżeli myślisz o zawodzie lekarza 
– przeczytaj powieść  
Robinia Cooka: Rok interny 



Jeżeli myślisz o zawodzie weterynarza 
– przeczytaj powieść  
Nicka Trout`a: Powiedz, gdzie cię boli 



Jeżeli myślisz o kapłaństwie  
– przeczytaj powieść  
Jana Grzegorczyka: Adieu 



Jeżeli myślisz o zawodzie 
nauczyciela – przeczytaj powieść  
Danuty Brűll: Coroczne tornado 



Jeżeli myślisz  
o zawodzie 
prawnika  

– sięgnij po 
thrillery  

Johna Grishama 



Dzieci chcą być dorosłymi, a dorośli pragną być dziećmi. Zmęczeni swoim 
życiem wszyscy dążą do bycia kimkolwiek innym, tylko nie sobą. A czego tak 
naprawdę nam potrzeba? Miłości.  
Książka ta opowiada o obu tych światach: ludzi małych i dużych, którzy nie 
są zadowoleni, którzy są samotni i wciąż poszukują. Pokazuje piękną 
Wenecję, jak wziętą z opowieści, barwne postaci oraz jest napisana 
prostym językiem. Polecam zarówno młodszym czytelnikom, jak i starszym   

Paulina 



W bardzo dobry sposób ukazuje działania wojenne  
i okupacyjne okresu II wojny światowej od strefy życia 
duchowego, aż po kopalnie. Można naprawdę wiele 
dowiedzieć się o historii naszego miasta    

Maciej 



Świetnie przedstawia życie Karola Wojtyły  
- Jana Pawła II i ukazuje je w kontekście trudnej 
historii XX wieku   

Maciej 



"Wyrzucona za burtę butelka, zdana na kaprys losu, mogła trafić  
w najodleglejszy zakątek świata." Ale tak się nie stało... Przebyła  
w podróży niecały miesiąc, aż znalazła ją całkiem zwyczajna kobieta. 
Ukryty w środku list wzruszył ją do głębi, postanowiła więc odszukać 
tego, który go napisał. I tak zaczyna się historia pewnej miłości, 
zafascynowania, lecz i przeciwności stawianych przez życie. Niezwykła 
książka na zwykły wieczór    

Paulina 



Nowa książka 
niewidomej 
Absolwentki 
naszego liceum  

Jej książka to 
jeszcze jeden 
dowód, że chcieć 
– to móc. 

Elżbieta Dzikowska 




