Biblioteka szkolna prezentuje kolejne nowości
idealne na długie jesienno – zimowe wieczory.
Zapraszamy do lektury książek !

Opowieść o miłości i przetrwaniu w czasach pogardy.
Millie Werber urodziła się w Radomiu. W 1941 roku,
jako czternastoletnia dziewczyna, znalazła się w getcie.
Od 1942 roku pracowała w fabryce amunicji. Dwa lata później
została wywieziona do Auschwitz, skąd po pół roku trafiła
do kolejnej fabryki zbrojeniowej. Wiele razy stykała się
ze śmiercią; była przekonana, że ona również umrze. Jednak
przeżyła.
Millie wspomina wielką miłość do żydowskiego policjanta,
którego poślubiła w tajemnicy i którego żoną była zaledwie
kilka miesięcy. Zginął, ale pozostały po nim zdjęcie i dwie
złote obrączki - pamiątki po uczuciu, które rozkwitło
w najczarniejszych czasach, jakie można sobie wyobrazić.

Stella
to
nie
jest
moje
prawdziwe
imię.
Thunder Basin w Nebrasce nie jest moim prawdziwym domem.
Po tym jak byłam świadkiem groźnego przestępstwa,
zostałam objęta programem ochrony świadków i wysłana
do spokojnego miasteczka na końcu świata. Moje życie
rozpadło się na milion kawałków. Nie potrafię się tu odnaleźć.
Miałam rozpocząć ostatni rok liceum. Miałam być z chłopakiem,
którego kocham, ale zostaliśmy rozdzieleni. Teraz w moim życiu
pojawił się ktoś inny – czy mogę mu zaufać? Coraz trudniej
jest mi ukrywać uczucia. Coraz trudniej jest też kłamać…
Im bardziej czuję się bezpieczna, tym większe grozi mi
niebezpieczeństwo.

Tajemnice.
Każdy jakieś ma.
Czasem większe, czasem mniejsze.
Kiedy zostaną ujawnione, mogą uzdrowić.
Mogą również zniszczyć.

Życie Kate Sedgwick nigdy nie było bezbarwne. Dziewczyna
pomimo problemów i tragedii zachowała pogodę ducha – nie bez
powodu jej przyjaciel Gus nazywa ją Promyczek. Kate jest pełna
życia, bystra, zabawna, ma również wybitny talent muzyczny.
Nigdy jednak nie wierzyła w miłość. Właśnie dlatego –
gdy wyjeżdża z San Diego by studiować w Grant, małym miasteczku
w Minnesocie – kompletnie nie spodziewa się, że przyjdzie jej
pokochać Kellera Banksa.

Annie nic nie dolega, a mimo to żyje tak,
jakby była obłożnie chora.
W wieku trzynastu lat
ma już za sobą niejedną operację, wielokrotnie oddawała
krew, żeby utrzymać przy życiu swoją starszą siostrę
Kate,która we wczesnym dzieciństwie zapadła na białaczkę.
Annie została poczęta w sztuczny sposób, tak aby jej tkanki
wykazywały pełną zgodność z tkankami siostry. Choć przez całe
życie postrzegano ją wyłącznie przez pryzmat siostry i tego,
co dla niej robi, aż do tej pory Annie akceptowała tę swoją
życiową rolę. Teraz jednak, wzorem większości nastolatków,
zadaje sobie pytania dotyczące tego, kim jest naprawdę.
Wreszcie Annie dojrzewa do podjęcia decyzji, która dla wielu
osób byłaby nie do pomyślenia, decyzji, która podzieli
jej rodzinę, a dla ukochanej siostry będzie wyrokiem śmierci.

Książka nominowana w Plebiscycie Książka Roku 2015
lubimyczytać.pl
w
kategorii
Literatura
młodzieżowa.
Czasami, aby pójść naprzód, trzeba najpierw sięgnąć głęboko
w przeszłość. Przekonał się o tym Dean Holder. Przez wiele lat zmagał
się z poczuciem winy, że kiedyś pozwolił odejść małej dziewczynce.
Od tego czasu szukał jej uparcie, ale nie spodziewał się,
że gdy ponownie się spotkają, ogarną go jeszcze większe wyrzuty
sumienia.
"Losing Hope" to historia trojga młodych ludzi naznaczonych przez
traumatyczne doświadczenia. Każde z nich wybrało inny sposób na to,
by sobie z nimi poradzić – nie każde z nich wybrało życie.

„Kilka dni lata”, nowa książka scenarzystki i dziennikarki
Małgorzaty Sobieszczańskiej, to skomponowana z wdziękiem
opowieść o skryptach rodzinnych i próbach ich przełamania.
Trzy kobiety i jedno mieszkanie. Trzy pokolenia i jedna historia.
Wciągająca saga z Polską ostatnich dekad w tle.
Czy decyzje, które podejmujemy, są naszymi własnymi
decyzjami, czy też nieświadomie powielamy wzorzec
przekazany nam w genach? Na ile rzeczywiście kontrolujemy
swoje życie, a na ile ulegamy mechanizmom silniejszym
od nas? W najnowszej powieści Małgorzaty Sobieszczańskiej
trzy kobiety: babcię, matkę i córkę łączy nie tylko więź krwi,
ale
coś
jeszcze
–
doświadczenie
jednej
nocy,
które zadecyduje o całym życiu. Tak jakby los potrafił uprzeć się
przy swoim i zdecydował, że nasza historia okaże się
powieloną historią naszych matek, babek i prababek.

Książka nagrodzona tytułem Książki Roku 2015
lubimyczytać.pl w kategorii powieść historyczna.
Marie - Laure mieszka wraz z ojcem w Paryżu,
jako sześciolatka traci wzrok i odtąd uczy się poznawać
świat przez dotyk i słuch. Pięćset kilometrów
na północny wschód od Paryża w Zagłębiu Ruhry
mieszka Werner Pfennig, który jako mały chłopiec
stracił rodziców. Podczas jednej z zabaw Werner znajduje
zepsute radio, naprawia je i wkrótce staje się ekspertem
w budowaniu i naprawianiu
radioodbiorników.
Odtąd Werner poznaje świat, słuchając radia.
Kiedy hitlerowcy wkraczają do Paryża, dwunastoletnia
Marie-Laure i jej ojciec uciekają do miasteczka Saint-Malo
w Bretanii. Werner Pfennig trafia tam kilka lat później.
Służy w elitarnym oddziale żołnierzy, który zajmuje się
namierzaniem
wrogich
transmisji
radiowych.
Podczas nalotu aliantów na Saint-Malo losy tej dwójki
splatają się…

Julie zostaje wdową w wieku dwudziestu pięciu lat.
Wraz z listem pożegnalnym od męża, w którym
ten obiecuje, że będzie jej aniołem stróżem, otrzymuje
nieoczekiwany prezent - niemieckiego doga. Mijają cztery
samotne lata. Julie stopniowo dojrzewa do nowej miłości.
O względy dziewczyny zabiega przystojny i pewny siebie
Richard, w którym Julie dostrzega pokrewną duszę – mimo,
że ukochany pies go nie akceptuje. Wielką przyjaźnią darzy
natomiast Mike'a - najlepszego przyjaciela zmarłego męża.
Gdy w zachowaniu jednego z mężczyzn Julie odkrywa coś
niepokojącego i daje mu kosza, jej życie zamienia się
w koszmar...

Magdalena Witkiewicz zaprasza na jedno z gdańskich
osiedli gdzie uroczo, mądrze i z humorem po raz kolejny
opowiada o kobietach i ich życiowych rozstajach. O sile,
która w nich tkwi i o wielkiej potrzebie happy endu,
o szczęściu, pachnącym wanilią…
Ada ma kłopoty. Złamane serce i pusty portfel. Na gdańskim
osiedlu otwiera małą cukiernię, bo tylko to potrafi robić –
piec ciasteczka. Cukiernia wabi i przyciąga, szczególnie
inne zagubione dusze – Karolinę, singielkę nie z wyboru,
Magdę, żonę faceta, który najbardziej kocha swój… samochód
oraz
Milenkę,
która
niebawem
będzie
mamą.
I tak za sprawą „na chwilkę wstawionego kojca” mała
cukierenka stanie się miejscem spotkań kilku kobiet, które są
na życiowych rozdrożach i bardzo potrzebują rozmowy,
najchętniej w towarzystwie pachnących i aromatycznych
babeczek.
W „Szczęściu pachnącym wanilią” spotkamy także
bohaterów znanych z innych powieści autorki - Bachora martwiącego się tym, że jego
Milenka cudzołoży! znaczy się śpi w cudzym łóżku i Parysa Antonia,
który z niezmiennym wdziękiem arystokraty pęta się bohaterom pod nogami.

Traumatyczne przeżycia z dzieciństwa wciąż powracają
wciąż powracają. Jednak życie stawia przed młodą kobietą
nowe wyzwania. Życie Shelby nie jest może zbyt ekscytujące,
ale za to przewidywalne - a ona za to właśnie je lubi. Jako
ofiara przemocy domowej ze strony ojca spędziła całe lata na
budowaniu bezpiecznej egzystencji pozbawionej zależności
od kogokolwiek. Jednak jej starannie zaplanowane życie
zaczyna się rozpadać, kiedy staje się opiekunem prawnym
Shayli – czterolatki noszącej w sobie tajemnicę,
która sprawia, że świat Shelby wywraca się do góry nogami.
Podejmując dramatyczną próbę ucieczki od przeszłości,
Shelby przyjmuje posadę nauczycielki w Niemczech.
Daje jej to nadzieję na nowy początek. Przystosowanie się
do nowej pracy, nowej kultury i nowej córki,
a także do wytrwałych zalotów nieustępliwego trenera
koszykówki nie jest dla niej łatwe. Shelby zaczyna się
zastanawiać,
czy
dokonała
właściwego
wyboru,
czy przeszłość nie zagrozi przyszłości, jakiej pragnie.

Historia, która poruszyła serca milionów czytelników.
Międzynarodowy fenomen wydawniczy,
42 kraje. 61 tygodni na liście bestsellerów „New York
Timesa”.
Paul Kalanithi był jednym z najzdolniejszych
amerykańskich neurochirurgów i ogromnym miłośnikiem
poezji. W wieku 36 lat, po blisko 10-letniej pracy
w charakterze neurochirurga i pod koniec wyczerpującej
rezydentury, w momencie gdy Paulem zaczęły interesować
się najważniejsze instytuty badawcze i najbardziej
prestiżowe kliniki, młody lekarz usłyszał diagnozę IV
stadium raka płuc. W jednej chwili Paul zmienia
się z lekarza ratującego życie w pacjenta, który sam
podejmuje
walkę
z chorobą.I zaczyna pisać.
Wytrwale, strona po stronie, niezależnie od trudności,
jakie
przynosiła
postępująca
choroba.
„Jeszcze jeden oddech” to szczera, wzruszająca historia wybitnego lekarza, który stanął
twarzą w twarz ze śmiercią. Zapis determinacji i świadectwo walki.
Paul Kalanithi zmarł w marcu 2015 roku, niemal do ostatniej chwili pracując nad tekstem.
Ta niedokończona książka doskonale oddaje ulotność naszego życia.

Czasem zdarza się miłość nie z tego świata.
Naprawdę nie z tego świata…

Patch jest tajemniczy i zabójczo przystojny.
Nic dziwnego, że szesnastoletnia Nora uległa jego
urokowi. Niemal natychmiast w jej życiu zaczęły dziać się
rzeczy, których nie da się wytłumaczyć. Chyba że…….
Chyba że ktoś wie, że znalazł się w samym środku bitwy.
Bitwy, którą od wieków toczą Upadli z Nieśmiertelnymi.
O Twoje życie.

