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Tytuł: Przypadki Callie i Kaydena, Ocalenie Callie i Kaydena

Autor: Sorensen Jessica- pisarka amerykańska
Hipnotyzująca opowieść o przeznaczeniu, przyjaźni i uzdrawiającej sile miłości.
Dla Kaydena cierpienie w milczeniu było jedynym sposobem, by przeżyć. Jeśli miał szczęście, nie wychylał
się i wypełniał polecenia, mógł przetrwać kolejny dzień. Jednak pewnej nocy, kiedy zdawało się, że jego
szczęście – a może nawet i życie – właśnie się kończy, pojawił się anioł imieniem Callie. Kayden został
ocalony…
Callie nie wierzyła w szczęśliwe zrządzenia losu. Przynajmniej od czasu swoich dwunastych urodzin, gdy
odebrano jej wszystko. Kiedy najgorsze już minęło, dziewczyna pogrzebała uczucia i przysięgła nigdy
nikomu nie zdradzić, co się naprawdę wydarzyło. Teraz, sześć lat później, nadal zmaga się z bolesną
tajemnicą…
Gdy traf sprawia, że Kayden i Callie zaczynają uczęszczać do tego samego college’u, chłopak z determinacją
postanawia poznać bliżej piękną dziewczynę, która odmieniła jego los. Jest przekonany, że Callie nie
pojawiła się w jego życiu bez powodu. Im bardziej próbuje stać się częścią jej świata, tym mocniej
uświadamia sobie, że tym razem to ona potrzebuje ocalenia…

Tytuł: Kroniki rodu Kane

Autor: Rick Riordan – pisarz amerykański
Kolejne tomy:
1. Czerwona piramida
2. Ognisty tron
3. Cień węża
Trylogia opowiada o przygodach rodzeństwa Cartera i Sadie Kane'ow, którzy próbują znaleźć się, a
potem ocalić świat bogów egipskich. Od śmierci matki Carter i Sadie są sobie niemal obcy. Dziewczyna
mieszka z dziadkami w Londynie, jej brat natomiast podróżuje po świecie z ojcem, wybitnym egiptologiem
doktorem Juliusem Kane. Pewnej nocy doktor Kane zabiera Cartera i Sadie na „eksperyment naukowy” do
British Museum, w nadziei że uda mu się z powrotem połączyć rodzinę. Zamiast tego jednak uwalnia
egipskiego boga Seta, który skazuje doktora na wygnanie, a jego dzieci zmusza do ucieczki. Wkrótce Sadie i
Carter odkrywają, że budzą się wszyscy bogowie Egiptu, a najgorszy z nich – Set – chce zniszczyć rodzinę
Kane. Aby go powstrzymać, dzieci muszą podjąć niebezpieczną podróż po całym świecie. Będzie to zadanie, które
przybliży je do prawdy o rodzinie i ujawni jej powiązania z tajnym stowarzyszeniem istniejącym od czasów faraonów.

Tytuł: Pamiętnik nastolatki – seria składająca się z 11 części

Autor: Beata Andrzejczuk
Książka ta jest przeznaczona dla nastolatek. Główna bohaterka jest typową gimnazjalistką. Ma
problemy z rodzicami, szkołą, chłopakami. Zakochuje się w dwóch chłopakach. Książka jest bardzo c i e k a
w a - życiowa, napisana z humorem, chwilami wzrusza, a przede wszystkim jest prowadzona w formie
pamiętnika, dzięki czemu łatwo i szybka się ją czyta. Czytając tę serię ma się wrażenie, że jest oparta na
faktach, bo postacie są bardzo podobne do osób z naszego otoczenia.

Tytuł: Siedem dni

Autor: Eve Ainsworth
Siedem dni jest książką potrzebną. Przedstawione w niej losy Jess i Kez, dziewczyn z jednej klasy z typowej
szkoły w Anglii, są bliskie wielu młodym ludziom i pokazują nie tylko skutki agresji - hejotowania - ale także
mechanizm jej narastania oraz przyczyn, które często ją wywołują.
"Siedem dni jest książką potrzebną. Przedstawione w niej losy Jess i Kez, dziewczyn z jednej klasy z typowej
szkoły w Anglii, są bliskie wielu młodym ludziom i pokazują nie tylko skutki agresji - hejotowania - ale także
mechanizm jej narastania oraz przyczyn, które często ją wywołują".

Tytuł: Pieśń lodu i ognia – seria powieści fantasy

Autor: George R. R. Martin – pisarz amerykański
Kolejne tomy:
1. Gra o tron – 1998
2. Nawałnica mieczy
Część 1 - Stal i śnieg
Część 2 – Krew i złoto
3. Uczta dla wron
Część 1 – Cienie śmierci
Część 2 - Sieć spisków
4. Taniec ze smokiem
Część 1 i 2
„Gra o tron” to pełna intryg i walk na śmierć i życie, sugestywna opowieść z gatunku fantasy. W

stworzonym od podstaw świecie (przypominającym średniowieczną Europę) – krainie Westeros, gdzie pory
roku mogą trwać kilka lat, bohaterowie przeżywają wzloty i upadki, wojują, kochają i zdradzają. A daleko na
północy, za wielkim murem budzi się pradawne zło. Ale Nocna Straż czuwa. W tych niepokojących czasach,
Lord Eddard Stark, pan Winterfell, gości władcę całego królestwa, Roberta Baratheona i jego żonę Cersei
Lannister. Król prosi Eddarda, swego starego przyjaciela, o przyjęcie stanowiska Królewskiego Namiestnika.
Eddard początkowo odmawia, zaniepokojony tym, że poprzednik, Jon Arryn, nagle zmarł. Mimo
sprzeciwów żony, Stark przyjmuje to ważne i odpowiedzialne stanowisko. Nieoczekiwanie okazuje się, że
Arryn prawdopodobnie został zamordowany. Jednocześnie gdzieś za morzem, prawowita władczyni,
Daenerys Targaryen zbiera armię, bo odzyskać tron.
Dalsze losy bohaterów opisano w kolejnych tomach.

Tytuł: Oddechy – seria

Autor: Donovan Rebecca
Kolejne tomy:
T. 1 Powód by oddychać
T. 2 Oddychając z trudem
T. 3. Biorąc oddech
W zamożnym miasteczku w stanie Connecticut, gdzie ludzi zwykle zaprząta, w czym i z kim będą
widziani, Emma wolałaby wcale nie być widziana. Ją zaprząta raczej pozorowanie perfekcji – dokładne
ściąganie długich rękawów, żeby zakryć siniaki; żeby nikt nie dowiedział się, jak mało wspólnego z
doskonałością ma jej życie. A tu nagle, ni stąd, ni zowąd, pojawia się miłość i zmusza ją do potwierdzenia
swojej wartości – za cenę ryzyka ujawnienia straszliwej tajemnicy, którą desperacko ukrywa.

Tytuł: Percy Jackson i bogowie olimpijscy

Rick Riordan – pisarz amerykański
Kolejne tomy serii:
1.
2.
3.
4.
5.

Złodziej pioruna
Morze Potworów
Klątwa tytana
Bitwa w Labiryncie
Ostatni Olimpijczyk

To bestsellerowa seria książek dla dzieci i młodzieży autorstwa Ricka Riordana, opowiadająca o przygodach chłopca,
który dowiaduje się, że jest synem greckiego boga - Posejdona. Powieść cieszy się ogromną popularnością. Seria od
wielu tygodni znajduje się na liście najlepiej sprzedających się książek dla dzieci, publikowanej przez New York
Timesa. Percy Jackson – to główny bohater kolejnych tomów serii. Wychowywany tylko przez matkę - Sally Jackson.
Ojciec Percy'ego, Posejdon, opuścił jego i Sally, przed narodzinami chłopca, dla ich własnego dobra. Sally mówiła
synowi, że jego ojciec wyruszył na podróż po oceanie i już nigdy nie wrócił. Percy poznał prawdę dopiero po
dwunastym roku życia. Możliwe, że Posejdon kiedyś odwiedził syna, gdyż Percy pamiętał jego ciepły uśmiech i złotą
poświatę boga. Kiedy Percy był mały, jego matka wyszła za mąż za Gabe'a Ugliano, którego Percy szczerze
nienawidził za brak szacunku do matki. Sally zrobiła to, aby chronić syna przed niebezpieczeństwami ze świata bogów
i półbogów. Wokół Percy'ego zawsze działy się dziwne rzeczy. Został on w ciągu sześciu lat wyrzucony z sześciu
różnych szkół.

Autor : Walter Moers

Kot alchemika
Książka z pogranicza baśni, fantastyki, czarnego humoru i horroru. Każdego z tych gatunków jest w książce po trochu,
tworzą one subtelną, doskonale zrównoważoną mieszaninę, niczym wywar z alchemicznego kotła. to jedna z tych
powieści, które jednocześnie zachwycają i przerażają. Fabuła książki jest niezwykle wciągająca. Krotek poznaje
najbardziej mroczne zakamarki zamku Eisspina, towarzyszy mu w laboratorium, słucha historii dotyczących każdego z
wypchanych, upiornych preparatów.

Rumo i cuda w ciemnościach
Opowieść o fantastycznym kontynencie Camonia.
Głównym bohaterem jest Rumo, który, jak każdy Wolperting, posiada zdolność widzenia z zamkniętymi oczami.
Któregoś ranka, posługując się wyłącznie swoim nosem, wietrzy srebrne pasmo zapachu zapowiadającego
oczekujące na niego w oddali szczęście. Zanim je jednak osiągnie, będzie musiał zmierzyć się z niewyobrażalnymi
niebezpieczeństwami i przeżyje mnóstwo niezwykłych przygód.

Miasto Śniących Książek
Książka jest opowieścią młodego pisarza Hildegunsta z Twierdzy Smoków o jego niebezpiecznej wyprawie. Młody, bo
zaledwie 77-letni, smok, spełniając ostatnie życzenie swojego wychowawcy i nauczyciela, udaje się na poszukiwanie
tajemniczego poety, który zdaniem jego mentora ma być jednym z największych wirtuozów sztuki pisania. Ślady
prowadzą Hildegunsta do Księgogrodu, miasta, w którym książki są dla mieszkańców wszystkim, sensem życia i
źródłem dochodu, niektóre jednak mogą także sprowadzić śmierć...

Labirynt Śniących Książek
Zaintrygowany zagadkowym listem Hildegunst powraca do Księgogrodu. Odbudowane z przepychem miasto
przeistoczyło się w tętniącą życiem metropolię literacką i mekkę księgarstwa, pełną wszelkiej maści zbzikowanych
pasjonatów książek. Podążając tropem tajemniczej przesyłki, Rzeźbiarz Mitów zostaje wciągnięty w wir przygód,
ledwo przekroczy granice miasta. Spotyka dawnych znajomych, m.in. kolegę po piórze, Owidiosa, któremu udało się
osiągnąć Orma, eydetę Hachmeda Ben Kibicera i przeraźnicę Inaceę Anacaci. Natyka się też na wielu nowych
mieszkańców, fenomeny i cuda; tajemniczych librinautów, osławionych lalalistów, a przede wszystkim poznaje
najmłodszą i zarazem najpotężniejszą z atrakcji Księgogrodu – Lalacircus Maximus oraz jego Niewidziany Teatr, w
którym skonfrontowany zostaje z własną historią.

Tytuł: Ziemiomorze

Autor: LeGuin Ursula – pisarka amerykańska
Kolejne części:
1.
2.
3.
4.
5.

Czarnoksiężnik z Archipelagu
Grobowiec Atuanu
Najdalszy brzeg
Tehanu
Inny wiatr

Ziemiomorze” to jeden z najznakomitszych cykli literatury fantasy. Opisuje malowniczy świat pełen
wysp, smoków i tajemnic, w którym najważniejsza jest równowaga między tworzącymi go siłami. Głównym
bohaterem serii jest czarnoksiężnik Ged; poszczególne części opowiadają jego losy – od najmłodszych lat i
pierwszych kroków stawianych w świecie magii, aż po czasy gdy zaczęła się ona stawać niebezpiecznym
narzędziem w rękach zła.
Ged, którego Ziemiomorze na zawsze zapamięta jako Krogulca, zostaje wysłany na wyspę Roke, aby tam
zgłębiać czarnoksięską sztukę. Jest obdarzony niezwykłymi magicznymi zdolnościami, więc po latach nauki
zostaje Arcymagiem, który będzie musiał pomóc Najwyższej Kapłance Archipelagu – Tenar – uciec z
labiryntu ciemności.
Niestety, wraz z upływem lat równowaga Ziemiomorza zacznie się chwiać coraz bardziej, a prawdziwa
magia i pradawne zwyczaje coraz częściej wykorzystywane będą przez mroczne siły zła i śmierci…

Roth Veronica - pisarka amerykańska

Kolejne tomy trylogii:

1.
2.
3.
4.

Niezgodna
Zbuntowania
Wierna
Cztery

Niezgodna
Jeden wybór może cię zmienić.
Beatrice dokonuje wyboru, który zaskoczy wszystkich, nawet ją samą. Porzuca Altruizm, by jako Tris stać się
twardą Nieustraszoną. Musi przejść brutalne szkolenie, zmierzyć się ze swoimi najgłębszymi lękami i
przekonać, czy w nowym życiu jest miejsce na miłość. I nieustannie strzec swojej tajemnicy, której odkrycie
oznacza dla niej śmierć.

Zbuntowana
Jeden wybór może cię zniszczyć.
Wybór Tris zburzył jej świat, ale i połączył z Nieustraszonym Cztery. Jego uczucie pomaga przetrwać jej wśród
krwawej walki frakcji. Tylko on rozumie jej rozpacz. I tylko on zna jej tajemnicę… Konflikt frakcji zmienia się w
wojnę. Wśród Nieustraszonych szerzy się zdrada. A Tris staje przed kolejnym wyborem. Czy zaryzykuje
wszystko, żeby ocalić tych, których kocha?

Wierna
Jeden wybór pokaże, kim jesteś.
Społeczeństwo frakcyjne legło w gruzach. Tris wie, że czas uciekać. Może za murem będzie mogła zacząć z
Tobiasem wszystko od nowa? A może poza miastem nie ma żadnego świata… Lecz nowa rzeczywistość jest
jeszcze bardziej przerażająca. Raz jeszcze Tris musi dokonać niemożliwych wyborów - odwagi, poświęcenia i
miłości. I przeszkodzić kolejnemu rozlewowi krwi…

Cztery
Szesnastoletni Tobias, syn przywódcy Altruizmu, dokonał swojego wyboru. Stał się Nieustraszonym o imieniu
Cztery, by zacząć wszystko od nowa. I nie pozwolić, by strach zmieniał go w tchórza.Teraz musi dowieść, że
zasłużył na swe miejsce wśród Nieustraszonych. Jego decyzje zaważą na losach innych nowicjuszy. A
odsłonięte tajemnice zagrożą przyszłości – jego i całego społeczeństwa frakcyjnego.Dwa lata później Cztery
staje przed następnym trudnym wyborem. Wtedy spotyka Tris, która właśnie porzuciła Altruizm. Z nią droga
do naprawienia ich świata może być łatwiejsza. Ale czy z nią Cztery może stać się znów Tobiasem?

Tytuł: Córki księżyca

Autor: Ewing Lynne – pisarka amerykańska
Kolejne tomy:
1. Bogini nocy. W zimnym ogniu
2. Nocny cień. Tajemny zwój
3. Ofiara. Zagubiona
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.

Tytuł: Skrytobójca - seria

Autor: Hobb Robin – pisarka amerykańska
Kolejne tomy:
1 Uczeń skrytobójcy
„Uczeń skrytobójcy" to pierwszy tom legendarnej serii fantasy. Jest w niej magia i zły urok, jest
bohaterstwo i podłość, pasja i przygoda.
Młody Bastard to nieprawy syn księcia Rycerskiego. Dorasta na dworze w Królestwie Sześciu Księstw,
wychowywany przez szorstkiego koniuszego swego ojca. Ignoruje go cała rodzina królewska oprócz
chwiejnego w swoich sądach króla Roztropnego, który każe uczyć chłopca sekretnej sztuki skrytobójstwa.
W żyłach Bastarda płynie błękitna krew, ma więc zdolność do korzystania z Mocy.
2. Królewski skrytobójca
Młody Bastard zakończył swą pierwszą misję dyplomatyczną. Zapłacił jednak wysoką cenę za wypełnienie
zadania, ledwie ocalając życie i unikając kalectwa. Poturbowany i zgorzkniały, wbrew przysiędze złożonej
królowi, zdecydował się na razie pozostać w Królestwie Górskim.
3. Wyprawa skrytobójcy
Królestwo Sześciu Księstw upada pod rządami zamozwańczego władcy, wciąż atakowane przez najeźdźców
z Wysp Zewnętrznych. Młody skrytobójca Bastard wyrusza na poszukiwanie króla Szczerego, który
powinien objąć tron. Posłuszny nieubłaganemu przeznaczeniu podąża trudnymi ścieżkami do krainy
Najstarszych, gdzie od pokoleń nie postała ludzka stopa. Poznaje, co znaczy poświęcenie, lojalność i
odwaga - za tę naukę przyjdzie mu zapłacić wysoką cenę.

Wybrani – saga

Autor: C.J. Daugherty – pisarka amerykańska
Kolejne tomy sagi:
1.
2.
3.
4.
5.

Wybrani
Dziedzictwo
Zagrożeni
Zbuntowani
Niezłomni

Saga „Wybrani” napisana przez C.J. Daugherty niemal natychmiast stała się bestsellerem.
Nie znajdziesz tam paranormalnych bohaterów, takich jak wampiry, wilkołaki czy upadłe anioły. Spotkasz
natomiast zbuntowaną Allie i odwiedzisz mroczne mury tajemniczej Akademii Cimmeria. Będziesz śledzić
miłosne rozterki głównej bohaterki, wraz z nią szukać wyjścia z niebezpiecznych sytuacji i przeżywać
rozczarowania.
Główna bohaterka serii to Allie Sheridan, nastolatka wiodąca całkiem zwykle życie, aż do momentu, gdy
zaginął jej brat. Po jego zniknięciu wszystko się zmieniło, nastały problemy z rodzicami, szkołą i prawem. I
to właśnie kolejny zatarg z władzami sprawił, że rodzice Allie zostali zmuszeni do podjęcia odpowiednich
środków. Została wysłana do prestiżowej szkoły, która ma sobie radzić z nastolatkami z problemami takimi
jak jej. Dziewczyna nie ukrywa swojego niezadowolenia, przewiduje wszystko co najgorsze, jednak
Akademia Cimmeria okazuje się całkiem inna niż to sobie wyobrażała. Z biegiem czasu Allie zaczyna
dostrzegać coraz więcej rzeczy, pojawiają się kolejne pytania, a uzyskanie na nie odpowiedzi wydaje się
niemożliwe. Mimo początkowej niechęci dziewczyna szybko zaczyna darzyć szkołę sympatią, a na pewno
pomogli jej w tym dwaj przystojni chłopcy, którzy stanęli na jej drodze. Główną bohaterką w dalszym ciągu
targają wątpliwości. Uczniowie akademii to dzieci wpływowych rodziców, z bogatych domów, więc jak ona
się tutaj znalazła? Co tak usilnie wszyscy skrywają przed nią? Gdy na terenie akademii dochodzi do
morderstwa Allie w końcu dostrzega, że szkoła posiada wiele koszmarnych tajemnic, a niebezpieczeństwo
może grozić wszystkim uczniom.

Tytuł: Ten jeden rok

Autor: Gayle Forman – pisarka amerykańska
Willem stracił kontrolę nad swoim życiem. Boleśnie zraniony śmiercią ojca obawia się kolejnej
miłości i kolejnej (być może) straty. Nie potrafi jednak zapomnieć dnia spędzonego w Paryżu z pewną
niezwykłą dziewczyną. Czuje, że musi ją odnaleźć, chociaż nie zna nawet jej prawdziwego imienia. Mimo
to będzie próbował. W najbliższym roku czeka go kilka ważnych decyzji. Czy zaryzykuje? Czy otrzyma dar
od losu i spotka ponownie Allyson?

