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OBYCZAJOWE:



1)Powód by oddychać
2)Oddychając z trudem
3)Biorąc oddech
                                            -Rebecca Donovan   

● Gdy Emma wraca do miejsca, które nazywa domem, bo nie ma 
żadnego innego, o którym mogłaby tak myśleć, nigdy nie wie, co ją 
tam spotka. Tylko wyzwiska? A może bolesne uderzenia? Ile 
kolejnych ran i siniaków będzie musiała skrywać pod długimi 
rękawami?

● Dlatego Emma nie ma przyjaciół i robi wszystko, by mieć jak 
najlepsze wyniki w nauce – marzy o dniu, w którym będzie mogła 
wyrwać się z tego piekła.

● Tylko jedna osoba zna jej tajemnicę. Ale jest jeszcze ktoś, kto 
bardzo pragnie się do niej zbliżyć. Emma jednak za wszelką cenę 
chce tego uniknąć. Chociaż to rozrywa jej serce na kawałeczki.

● Poruszająca historia o próbie normalnego życia za wszelką cenę… i 
o miłości, która pozwala w końcu zaczerpnąć powietrza.



Pamiętnik nastolatki 
                                         -Beata Andrzejczuk

● Nie wiem, czy jestem normalna... Kapcie zamiast glanów? 
Jacek czy Bartosz? Miłość do dwóch chłopaków 
jednocześnie? Rozlatujące się przyjaźnie czy zmyślone 
problemy? Normalna szkoła czy wstrętna buda? Dom... 
wariatów czy kochany domek? Czy tylko mnie się takie 
rzeczy przytrafiają? A Ty nie masz czasem podobnych 
kłopotów? Bo może mój pamiętnik jest także dla Ciebie. Nikt 
nas przecież lepiej nie zrozumie, niż my siebie nawzajem!



Dziennik cwaniaczka
                                         -Kinney Jeff

● Bycie nastolatkiem to prawdziwy kanał. Doskonale wie o tym 
Greg Heffley, rzucony przez los do gimnazjum, gdzie 
chuderlawe słabeusze dzielą korytarze z dzieciakami, które są 
wyższe, wredniejsze i już się golą. Zmagania ze szkolną 
rzeczywistością opisuje w prowadzonym przez siebie 
dzienniku, w którym pojawiają się i takie wpisy: Chciałbym 
ogłosić oficjalnie, że moim zdaniem gimnazjum to najgłupszy 
pomysł na świecie.



Zawrót głowy
Gra pozorów
Miłość na krawędzi
                                       -Sophie McKenzie

● To nie próba teatralna, tylko samo życie. River bierze udział w 
castingu do międzyszkolnego przedstawienia Romea i Julii i 
zakochuje się we Flynnie, który gra Romea. River wierzy w 
miłość romantyczną i bardzo pragnie jej doświadczyć. Ale czy 
dla Flynna miłość jest tym, czym jest dla niej? Droga miłości 
rzadko bywa gładka i prosta.



Na krawędzi nigdy
Na krawędzi zawsze
                                    -J.A. Redmerski

● Pewnego dnia Camryn Benett porzuca swoje dotychczasowe życie i 
wsiada w pierwszy lepszy autobus. Rusza w nieznane, zabiera ze 
sobą jedynie pieniądze i telefon. Na trasie spotyka tajemniczego 
Andrew Parrisha. Mężczyzna jest przystojny, zagadkowy i 
zachowuje się tak, jakby wczoraj i jutro nie istniały. Razem 
przemierzają gorącą i dziką Amerykę. Dzięki Andrew Camryn 
odkrywa, czym jest miłość i gorąca namiętność. Te kilkanaście dni, 
które spędzają razem, zmienia ich bezpowrotnie. Jednak Andrew 
ma tajemnicę, jedną z najgorszych. Przyjdzie czas, w którym 
Camryn dowie się, co ukrywa jej ukochany. Czy prawda złączy ich 
na wieki, czy bezpowrotnie rozdzieli? Finał tej historii wyciśnie łzy 
z niejednego oka.

●



Serce ze szkła
Serce w kawałkach
Serce z popiołu
                                    -Kathrin Lange

● Juli nie jest szczególnie zachwycona, gdy ojciec prosi ją, by 
spędziła zimową przerwę świąteczną na wyspie Martha’s Vineyard. 
Jej zadaniem ma być rozweselenie Davida, syna pracodawcy ojca 
Juli, którego narzeczona niedawno zginęła, spadając z klifu. Po 
przybyciu na wyspę odczuwa budzącą grozę aurę domu i spotyka 
zamkniętego w sobie Davida. Mimo że przystojny chłopak traktuje 
Juli chłodno, ona jest nim coraz bardziej zafascynowana. Wkrótce 
dziewczyna odkrywa, że wiele kobiet na wyspie zginęło tragiczną 
śmiercią, a wszystko podobno za sprawą dziewiętnastowiecznej 
klątwy, od wielu lat skłaniającej młode kobiety do rzucenia się z 
urwiska w morską otchłań. Wkrótce Juli zaczyna słyszeć głosy i 
przestaje rozróżniać, co jest prawdą, a co iluzją. Kiedy zakocha się 
w Davidzie, znajdzie się w śmiertelnym niebezpieczeństwie.



Bez słów
Bez winy
                   -Mia Sheridan

● Archer, obarczony niewypowiedzianym cierpieniem, mieszka w 
swojej samotni blisko lasu. Jest przekonany, że tylko tyle mu 
zostało.

● Do sennego, pobliskiego miasteczka przybywa Bree. Dziewczyna 
liczy na to, że w końcu odnajdzie rozpaczliwie poszukiwany 
spokój. Gdy spotyka Archera, jej początkowa nieufność zamienia 
się w rosnącą fascynację outsiderem. Próbując przedrzeć się przez 
warstwy niedostępności i dzikości, jakimi Archer przez lata 
zasłaniał się przed innymi, Bree powoli rozbiera go z kolejnych 
tajemnic.

● Czy budzące się w ciszy uczucie uwolni ich od bolesnej 
przeszłości?



Ostatnia spowiedź - Tom I, II i III
                                                          -Nina Reichter

● Bradin Rothfeld jest dziewiętnastoletnim rockmanem. Kobiety w 
całej Europie wzdychają do jego brązowych oczu i cudownej, 
niemal dziewczęcej urody. Wracając z trasy koncertowej Brade 
spóźnia się na przesiadkę i spędza noc na opustoszałym lotnisku. 
Jeszcze nie wie, że będzie to najdziwniejsza noc w jego życiu. 
Spotyka wtedy Ally Hanningan. Tajemniczą Amerykankę, która go 
nie rozpoznaje. Spędzają ze sobą kilka magicznych, 
niezapomnianych godzin. A późnej wspaniała noc się kończy.

● I oboje już wiedzą, że nie spotkają się więcej. 
● Nigdy więcej.
● Bo zbyt mocno czują, co rodzi się między nimi.



A jeśli zostanę... 

Własny pokój

Wszystko inne poczeka

Uciec jak najbliżej

Musisz to komuś powiedzieć

Igor
                                                  -Barbara Ciwoniuk



FANTASY:



Kroniki Shannary – 3 tomy
                                                 -Terry Brooks

● Mieszkając w spokojnym Shady Vale, Shea Ohmsford 
niewiele wiedział o problemach nękających resztę świata. 
Niespodziewane przybycie Allanona, tajemniczego druida, 
szukającego potomka królewskiego rodu Shannary, burzy jego 
dotychczasowe życie. Czas, by spełniły się słowa 
przepowiedni, gdyż lord Warlock, który, jak sądzono, nie żyje, 
snuje plany zniszczenia świata. Jedyną bronią przeciw siłom 
ciemności jest Miecz Shannary, którego moc może zadziałać 
tylko w rękach prawowitego spadkobiercy...



Seria Dary anioła 
                               -Cassandra Clare

● Tysiące lat temu, Anioł Razjel zmieszał swoją krew z krwią 
mężczyzn i stworzył rasę Nephilim, pół ludzi, pół aniołów. 
Mieszańcy człowieka i anioła przebywają wśród nas, ukryci, 
ale wciąż obecni, są naszą niewidzialną ochroną. Nazywają 
ich Nocnymi Łowcami. Nocni Łowcy przestrzegają praw 
ustanowionych w Szarej Księdze, nadanych im przez Razjela.



Seria Córki księżyca – 3 tomy
                                                     -Lynne Ewing

● Cztery dziewczyny, cztery charaktery – jedno przeznaczenie. Vanessa, 
Catty, Serena i Jimena, pozornie przeciętne mieszkanki słonecznej 
Kalifornii dzielą wspólny sekret. Każda z nich została obdarowana 
specjalną mocą. Każda z nich ma zadanie do wypełnienia. Każda z nich 
jest boginią... Vanessa potrafi stać się niewidzialna, Catty podróżuje w 
czasie, Serena umie czytać w myślach, Jimena zaś ma zdolność 
przewidywania przyszłości. Tylko razem mogą stawić – Atroxowi, 
stworzeniu, które karmi się ludzką nadzieją i poluje na niewinnych ludzi 
w najmodniejszych nocnych klubach Wybrzeża. Choć pradawny i zły do 
szczętu, Atrox znakomicie radzi sobie we współczesnym świecie – jego 
śladem podąża liczna grupa zaprzysięgłych wyznawców (a właściwie 
ofiar, ale na jedno wychodzi). Niestety – wiek lat nastu nie predestynuje 
nikogo do bycia boginią i dziewczyny, choć każda potężna na swój 
sposób, muszą radzić sobie nie tylko ze śmiertelnym zagrożeniem, ale 
również z codziennością, która bywa gorsza od najbardziej przerażającego 
koszmaru.



Metro 2033
Metro 2034
Metro 2035
                       -Dmitry Glukhovsky

● Rok 2033. Świat w wyniku konfliktu atomowego został obrócony w stertę 
gruzu. Jednym z ostatnich – może ostatnim? – ze skupisk ludzkości 
pozostaje moskiewskie metro. Od ponad 20 lat ludzie, którzy ocaleli z 
piekła wojny, próbują uchronić co tylko się da z minionej przeszłości. 
Zamknięci w podziemnym świecie, w którym brakuje wszystkiego, a nade 
wszystko energii, skazani są na regres.

●

● Na powierzchni pojawiły się zmutowane pod wpływem promieniowania 
nowe gatunki i będąc lepiej przystosowanymi do życia w warunkach ciągłej 
radiacji zastąpiły człowieka. Zaczynają też przenikać do metra. Czas 
człowieka przeminął. Ale czy na pewno?

●

● Moskiewskie metro, dzięki swej unikalnej konstrukcji i stumetrowej 
głębokości, uratowało życie kilkunastu tysiącom moskwian, którzy nie 
zdają sobie sprawy, że najprawdopodobniej są ostatnim przyczółkiem 
ludzkości. Stworzyli tu swój własny świat.



Dotyk Julii
Sekret Julii
Dar Julii
                           -Tahereh Mafi

● „Nie możesz mnie dotknąć – szepczę. Kłamię – oto, czego 
mu nie mówię. Możesz mnie dotknąć – oto, czego nigdy 
nie powiem. Proszę, dotknij mnie – oto, co chcę 
powiedzieć”.

●

● Nikt nie wie, dlaczego dotyk Julii zabija. Bezwzględni 
przywódcy Komitetu Odnowy chcą wykorzystać moc 
dziewczyny, aby zawładnąć światem. Julia jednak po raz 
pierwszy w życiu się buntuje. Zaczyna walczyć, bo u jej 
boku staje ktoś, kogo kocha.



Magiczne drzewo – seria
                                           -Andrzej Maleszka

● Burza powaliła olbrzymi stary dąb. Było to Magiczne Drzewo. 
Ludzie zrobili z niego setki przedmiotów, a każdy zachował 
cząstkę magicznej siły. Wśród nich było czerwone krzesło. 
Niesamowite przygody, niebezpieczeństwa, humor i magia... 
Autobus, który zwariował, most ze światła i wielka fala 
tsunami. Latający dom, olbrzymi lew i sto wyczarowanych 
psów! Fantastyczna opowieść o trójce dzieci, które znalazły 
krzesło spełniające życzenia. Te dobre i te złe...



 Kroniki Archeo – seria
                                          -Agnieszka Stelmaszyk

● Zaczęło się zupełnie niewinnie od artykułu w gazecie: w 
Egipcie odkryto nowy grobowiec. Dalej wypadki potoczyły 
się już lawinowo. Każdy, kto choć trochę interesuje się 
archeologią, rusza do Kairu. I oto zatłoczone uliczki miasta i 
bezkresne piaski pustyni, stają się świadkami szaleńczego 
wyścigu. Kto pozna legendę Nefertiti? Kto wyniósł sarkofag z 
grobowca? Kim jest tajemnicza Cressida Finch? No i 
najważniejsze – kto pierwszy dotrze do klejnotu?



 Percy Jackson i bogowie olimpijscy – seria
                                                                    -Rick Riordan

● Wiecie co, wcale nie chciałem być herosem półkrwi. Nie 
prosiłem się o to, żeby być synem greckiego boga. Byłem 
zwyczajnym dzieckiem: chodzącym do szkoły, grającym w 
koszykówkę i jeżdżącym na rowerze. Nic szczególnego. 
Dopóki przez przypadek nie wyparowałem nauczycielki 
matmy. Wtedy się zaczęło. Teraz zajmuję sie walką na miecze, 
pokonywaniem potworów, w czym pomagają mi przyjaciele, a 
poza tym staram się po prostu przeżyć. Przedstawiam wam 
opowieść o tym, jak Zeus, bóg niebios, uznał, że ukradłem mu 
piorun - a rozgniewany Zeus to naprawdę spory problem.



Gladiator – seria
                                 -Simon Scarrow

● Sielskie dzieciństwo jedenastoletniego Markusa Korneliusza 
Primusa kończy się nagle i gwałtownie. Chłopiec staje się 
niewolnikiem i trafia do szkoły gladiatorów, gdzie czeka go 
surowe życie pod znakiem ciężkich treningów. Zyskuje tam 
nowych przyjaciół i cenne umiejętności, ale również groźnego 
wroga. Nie zamierza jednak pozostać w szkole gladiatorów na 
zawsze. Poprzysiągł sobie, że naprawi zło, jakie wyrządzono 
jego rodzinie. W tym celu musi odnaleźć Pompejusza 
Wielkiego, byłego dowódcę swojego ojca. Droga ku temu 
będzie długa i niebezpieczna.



Córka dymu i kości - 4 tomy                  
                                                       -Laini Taylor

● Na wszystkich kontynentach na drzwiach domów pojawiają się 
czarne odciski dłoni. Wypalają je skrzydlaci nieznajomi, którzy 
wkradają się do naszego świata przez szczelinę w niebie…

●

● Przemierzająca kręte uliczki zasypanej śniegiem Pragi 
siedemnastolatka ze szkoły sztuk plastycznych zostanie wkrótce 
uwikłana w brutalną wojnę istot nie z tego świata. I odkryje prawdę 
o sobie – zrodzonej z dymu i kości…

●

● Jej szkicowniki są pełne potworów. Mówi w wielu językach, nie 
tylko ludzkich. Ma jaskrawoniebieskie niefarbowane włosy, 
niezwykłe tatuaże i blizny. Kim jest?



Przebudzenie Labiryntu
Labirynt na ciebie poluje
Bezlitosny labirynt
                                              -Rainer Wekwerth

● Siedem osób, sześć bram, trzy dni i niezliczona ilość pułapek. 
Grupa nastolatków nie ma pojęcia, jak znalazła się w innym 
wymiarze. Otaczają ich ściany wyimaginowanego labiryntu. 
Jeden fałszywy krok może zmienić ich los, błędny wybór 
zaprowadzić w ślepy zaułek. Kto z nich przetrwa i zdąży 
wydostać się z labiryntu, który zdaje się śledzić każdy ich 
ruch? Labirynt nie daje odpowiedzi, stawia tylko pytania…

● Czas ucieka, a żadne z nich nie czuje, aby udało się mu 
zbliżyć do rozwiązania mrocznej zagadki.



Trylogia Wszechświaty
                                             -Leonardo Patrignani

● Według teorii wieloświatów, istnieje nieskończona liczba światów, jak i 
nieskończone są możliwości naszego w nich istnienia. Przypuszcza się, że 
te rzeczywistości nie komunikują się wzajemnie.

● Alex mieszka w Mediolanie, a Jenny w Melbourne. Cienka nić od zawsze 
wiąże losy tych dwojga – telepatyczne rozmowy, które odbywają bez 
uprzedzenia, w stanie nieświadomości. Aż do chwili, gdy zdecydują się na 
spotkanie i odkrycie prawdy, która całkowicie zmieni ich egzystencję, 
niszcząc wszelkie pewniki świata, w którym żyją.

●  
● – ALEX, DLACZEGO NIE PRZYSZEDŁEŚ? PROSZĘ CIĘ, NIE MÓW 

MI, ŻE NIE ISTNIEJESZ.
● – JENNY, JESTEM NA MOLO. JESTEM TUTAJ!
● – JA TAKŻE, DOKŁADNIE TAM, GDZIE TY MÓWISZ, ŻE JESTEŚ.



Ja, diablica
Ja, anielica
Ja, potępiona
                            -Katarzyna Berenika Miszczuk

● Gdy dwudziestoletnia Wiktoria zostaje zamordowana, zaczyna nowe 
życie. Dosłownie. Trafia do piekielnego Los Diablos, gdzie dostaje 
intratną posadę diablicy. Jej zadaniem jest targowanie się o dusze 
zmarłych, czyli potencjalnych nowych obywateli Piekła. Jednak Wiktoria 
nie potrafi pogodzić się ze swoją przedwczesną śmiercią, dlatego ciągle 
wraca na ziemię. Postanawia też zawalczyć o miłość swojego życia i... 
wybrać między przystojnym diabłem Belethem a śmiertelnikiem Piotrem. 
Ja, diablica to wybuchowa mieszanka dwóch rzeczywistości - ziemskiej i 
piekielnej; to również korowód barwnych postaci, takich jak neurotyczna 
Śmierć, narcystyczna Kleopatra (tak, TA Kleopatra) czy diaboliczny 
Azazel, którego plan przewiduje zdobycie władzy nad całym światem 
piekielno-niebiańskim. Pisarka umiejętnie korzysta z dobrze znanych, 
popkulturowych tematów, odświeża je i bawi się nimi. Łącząc najlepsze 
cechy romansu, kryminału i powieści fantasy, stworzyła pełną humoru i - 
mimo kontrowersyjnego tematu śmierci - delikatnie zmysłową książkę.



PRZYGODOWE / 
SENSACYJNE:



Zagadka zegara maltańskiego
Zagadka dna morskiego
Zagadka hien cmentarnych
                                                 -Jørn Lier Horst

● Jeden z największych sklepów jubilerskich w Oslo zostaje 
obrabowany. Sprawcy kradną niemal 20 kilogramów czystego 
złota, dużo cennej biżuterii oraz unikatowy zegar Zakonu 
Maltańskiego, który sam wart jest ponad 5 milionów koron. 
Złodzieje zostają zatrzymani, ale nie udaje się odzyskać całego 
łupu, między innymi słynnego zegara maltańskiego. Trop 
prowadzi do odrażającego Leviego Hildonena i zatoki 
Skutebukta.



Czerwone jak krew
Białe jak śnieg
Czarne jak heban
                                     -Salla Simukka

● Główną bohaterką „barwnej” trylogii (zainspirowanej 
Królewną Śnieżką braci Grimm), którą rozpoczyna powieść 
„Czerwone jak krew”, jest siedemnastoletnia licealistka 
Lumikki Andersson. Prześladowana w dzieciństwie przez 
dwie silniejsze koleżanki nauczyła się maskować i uciekać. Ta 
umiejętność przyda się nastolatce, gdy w ciemni w liceum 
plastycznym odkryje mokre banknoty o dużym nominale i 
plamy krwi na podłodze.



Kim jesteś, Sky?
Jak cię wykraść, Phoenix?
Znajdę Cię, Crystal
                                                 -Joss Stirling

● Od momentu gdy Sky ujrzała Zeda po raz pierwszy, nie może 
o nim zapomnieć. Gdy okazuje się, że Zed porozumiewa się ze 
Sky bez słów i czyta jej myśli, powracają do niej głęboko 
skrywane cienie przeszłości i pojawia się zupełnie nowe 
zagrożenie.



Koalicja szpiegów. Luminariusz
Koalicja szpiegów. Baza G-8
Koalicja szpiegów. Misja Hexi Pen
                                                            -Agnieszka Stelmaszyk

● Robert znajduje dziwny list. Sugeruje, że ktoś maczał palce w 
wypadku jego rodziców. Tylko kto? I dlaczego? W chwili, 
gdy zaczyna zadawać niewygodne pytania, robi się naprawdę 
niebezpiecznie. Gdyby Robert był zwykłym trzynastolatkiem, 
zapewne by się wycofał, albo zgłosił sprawę policji. Ale 
Robert nie jest zwykłym chłopcem, a policja na niewiele się 
zda, gdy w grę wchodzą szpiedzy i ich międzynarodowe 
koalicje…



Testament bibliofila
Pojedynek detektywów
                                          -Arkadiusz Niemirski

● Emanuel Karski, ekscentryczny architekt i miłośnik książek, 
pozostawia swoim dzieciom i tajemniczej przyjaciółce 
testament z instrukcją, jak zdobyć spadek. Trop prowadzi do 
kórnickiego zamku i słynnych dzieł sztuki, w których należy 
szukać wskazówek. Skłócone rodzeństwo rozpoczyna wyścig 
z czasem, zwycięży bowiem ten, kto pierwszy rozwiąże 
zagadkę. W intelektualną grę zostaje wciągnięty także 
detektyw Barber i jego czternastoletni asystent Omnibus. 
Kiedy w okolicy pojawiają się zainteresowani spadkiem 
gangsterzy, wszystkim zaczyna grozić śmiertelne 
niebezpieczeństwo…
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