Biblioteka Szkolna
poleca na ferie!
Mamy nadzieję, że znajdziecie chwilę
czasu, aby w czasie ferii sięgnąć po dobrą
książkę. Pamiętajcie, że czytanie doskonale
odpręża, relaksuje i pozwala zapomnieć
o stresie. Zachęcamy wszystkich uczniów,
zwłaszcza tych, którzy jeszcze nie mieli okazji
zapoznać się z nowościami książkowym
zakupionymi w ramach Narodowego
Programy Rozwoju Czytelnictwa.

A oto niektóre z nich:

Warren S. M. : Postaw na mnie
Postaw na mnie to opowieść o młodych ludziach, których życiowe ścieżki nieco się splątały.
Długo trwa, aż zrozumieją, że zanim zacznie się myśleć o przyszłości, trzeba rozliczyć się
z przeszłością. A miłość, na którą czekają, jest tak blisko
Ivy Madison – młoda prawniczka – przyjeżdża do Deep Haven, gdzie podejmuje pracę na stanowisku
asystentki prokuratora hrabstwa. Z nową posadą i nowym miejscem zamieszkania wiąże duże
nadzieje, gdyż chce wreszcie zmienić coś w swoim życiu. Jej szef już w pierwszym dniu pracy
przestrzega ją, że sprawiedliwość w małym miasteczku ma różne oblicza, łatwo o konflikt interesów
z osobami, z którymi siłą rzeczy wchodzi się w codzienne relacje. Ale Ivy to nie przeraża,
bo – jak twierdzi – nie zna tu nikogo. Czy rzeczywiście?

Sparks N. :Spójrz na mnie
Nowa powieść króla prozy obyczajowej, który tym razem umiejętnie myli tropy,
a zakończenia nie domyśli się nawet wielbicielka powieści detektywistycznych!
Collin nie miał szczęśliwego dzieciństwa. Brak zainteresowania rodziców, dorastanie w szkołach
wojskowych, potem problemy z agresją i zatargi z policją. Maria natomiast zawsze czuła
wsparcie rodziny – jako mała dziewczynka, a także później, podczas studiów
prawniczych i na początku kariery zawodowej. Pewnie trudno byłoby znaleźć
dwie bardziej różniące się historie. I dwa tak niepodobne do siebie charaktery.
A jednak przeciwieństwa najwyraźniej się przyciągają. Maria i Colin zostają parą. Wszystko świetnie
się zapowiada, dopóki ona nie zaczyna otrzymywać dziwnych wiadomości od anonimowego
prześladowcy.

Rudnicka O. : Do trzech razy Natalie
W Międzyzdrojach, uroczej nadmorskiej miejscowości wypoczynkowej, gdzie zazwyczaj najgorszą
plagą są kieszonkowcy, zostają znalezione zwłoki młodej kobiety. Nikt nie wie, kim była ofiara
morderstwa. W tym samym czasie ktoś włamuje się do pustego pokoju w eleganckim hotelu. Nie ma
żadnych śladów, nic nie ginie. Policja jest bezsilna. Traf chce, że właśnie wtedy nad polskim morzem
odpoczywają siostry Sucharskie. Nieoczekiwanie mężczyźni ich życia sprawili im zawód,
tak więc Natalie postanowiły uciec z domu. Ale jak długo można leżeć bezczynnie na plaży?
I co robić, gdy z nieba leje się piekielny żar? Siostry na własną rękę zaczynają prowadzić śledztwo,
wchodząc w drogę miejscowym stróżom prawa. Jak to Natalie.

Lomong L. Tabb M. : Bieg po życie
Książka nominowana w Plebiscycie Książka Roku 2015 lubimyczytać.pl w kategorii Autobiografia,
biografia, wspomnienia.
Miał zaledwie sześć lat, kiedy został porwany. Sudańscy rebelianci wydarli go z rąk matki i osadzili
w przepełnionej chacie bez okien. Był za mały, by szkolić go na żołnierza. Każdego dnia patrzył więc,
jak w odorze fekaliów jeden po drugim umierają jego przyjaciele…
Wybawieniem okazało się trzech „aniołów stróżów”, starszych kolegów, którzy zorganizowali
ucieczkę. Przez trzy dni i trzy noce bez chwili wytchnienia biegł z nimi przez sawannę. Tylko po to,
by trafić do obozu dla uchodźców w Kenii. Kakuma stała się jego domem na długie lata, zanim dzięki
adopcji trafił do Stanów Zjednoczonych. W nowej rzeczywistości bieganie było jedyną znaną mu
rzeczą. To ono pozwoliło mu spełnić marzenie i wystartować w igrzyskach olimpijskich.
Poznajcie niesamowitą historię Lopeza Lomonga. Lopepe. Szybkiego. Opowieść o ucieczce z rąk
śmierci, niezłomnej wierze, pracowitości i pragnieniu zadośćuczynienia za to, co dał mu los. A także o tym, że warto walczyć
o swoje marzenia. Nawet w sytuacji pozornie beznadziejnej.

Kopecki T. : Świat bez granic
Świat potężnych żaglowców. Świat, w którym militarne potęgi toczą walkę o kontrolę nad
nielicznymi wyspami. Niezwykły świat tak podobny do naszego, lecz u podstaw zupełnie inny...
W czasie potężnego sztormu w morze wychodzi niewielki statek. Przewozi ładunek, który
nie może się dostać w niepowołane ręce - tornister o nieznanej zawartości. Pomimo starań
załogi statek się rozbija. Jedynym ocalałym jest właściciel tornistra, którego morski
żywioł rzuca na brzeg wyspy zwanej Wellegdyn. Mężczyzna zdaje sobie sprawę,
że losy ludzkości zależą od tego czy uda mu się odnaleźć zagubiony skarb.
Czym jest ów skarb? Jaką tajemnicę skrywa przedmiot, o który walczy cały świat?

Bunn D. : Modlitwa nieznajomej
Poruszająca opowieść o miłości , stracie i uzdrowieniu!
Amanda odpowiada na modlitwę nieznajomej i… rozpoczyna niezwykłą podróż.
Mniej więcej rok temu Amanda Vance urządzała wraz z mężem pokój dla dziecka, które miało się
wkrótce narodzić. Dziś pokój ten jest pusty, podobnie jak serce Amandy. A w najbliższych dniach
czeka ją świętowanie w gronie licznej i wielodzietnej rodziny męża, co budzi jej ogromną obawę.
Nadto musi jeszcze zdecydować, czy jest już gotowa wrócić do swej dawnej pracy, na oddział
intensywnej opieki dla noworodków. Za dużo naraz. Nieoczekiwanie Amanda otrzymuje propozycję,
by towarzyszyć swej starszej sąsiadce, Emily, w podróży do Izraela. To okazja nie tylko, by zobaczyć
Jerozolimę, ale i odsunąć na chwilę wszystkie troski. Amanda przystaje więc na propozycję Emily.
Niezwykły splot zdarzeń sprawia, że w Jerozolimę młoda Amerykanka staje się odpowiedzią na
prośbę nieznajomej kobiety. Ale czy jej własne wołanie zostanie wysłuchane?

Lingas- Łoniewska A.: Bez przebaczenia
„Bez przebaczenia” to powieść dla tych, którzy chcą poznać siłę prawdziwej miłości.
Umiejętnie prowadzona narracja, soczysty, a jednocześnie prosty w odbiorze język, niezwykle
wciągająca fabuła i plastycznie kreowane postaci powodują, że czytelnik ma poczucie uczestnictwa
w akcji, czuje, jakby był naocznym świadkiem występujących w książce wydarzeń. Obowiązkowa
lektura dla wszystkich wrażliwych.

Stachula M. : Trzecia
Magdalena Stachula to autorka najlepiej sprzedającego się debiutu kryminalnego ostatnich lat,
wraca z nową historią, która nie pozwoli ci zasnąć.
Eliza jest terapeutką. Podczas wielogodzinnych sesji zagląda w głowy swoich pacjentów.
Pewnego dnia orientuje się, że ktoś ją śledzi. Teraz to do jej życia zagląda obcy człowiek.
Kiedy Eliza szuka pomocy, nikt jej nie wierzy. Tymczasem ON wie już o niej wszystko.
Ma listę. Eliza jest na niej trzecia.

Puzyńska K. : Czarne narcyzy
"Czarne narcyzy" to ósmy tom sagi kryminalnej o policjantach z Lipowa.
Opowieści o Lipowie łączą w sobie elementy klasycznego kryminału i powieści obyczajowej
z rozbudowanym wątkiem psychologicznym. Porównywane są do książek Agathy Christie i powieści
szwedzkiej królowej gatunku, Camilli Läckberg. Prawa do publikacji serii sprzedane zostały do ponad
dwudziestu krajów.

Shirvington J.: Między zyciem , a życiem
Powieść Jessici Shrivington – jest pasjonująca, zabawna, skłaniająca do wzruszeń – to pozycja
obowiązkowa dla wszystkich, którzy choć czasem myślą, że jedno ułożone życie zdecydowanie im
nie wystarcza. Zobaczcie, co mogłoby się stać, gdyby wasz sen o podwójnej tożsamości nabrał
rzeczywistych kształtów...
Jest inna niż wszyscy. Od kiedy pamięta, żyje podwójnie. Co 24 godziny następuje przeskok z jednego
życia do drugiego, z jednej tożsamości do drugiej, z bogatego Wellesley do skromnego Roxbury.
Sabine z Wellesley ma wszystko, czego tylko pragnie. Imponujące przyjaciółki, drogie ciuchy,
rewelacyjne stopnie w szkole i chłopaka, którego wszyscy jej zazdroszczą. Przyszłość wygląda różowo.
Sabine z Roxbury ma niezamożnych rodziców i wykolejonych przyjaciół – a kiedy
jej tajemnica wychodzi na jaw, perspektywy jeszcze mocniej się zawężają. Lecz dzięki temu
spotyka
Ethana.
Jest
wspaniały,
intrygujący,
przyprawia
o
zawrót
głowy.

Dutka w. : Kartagińskie ostrze
„Kartagińskie ostrze” to powieść historyczno-przygodowa, która przybliża wspaniały i okrutny świat
starożytnych Rzymian, Kartagińczyków i Etrusków widziany oczami młodego Greka, który staje się
niewolnikiem, gladiatorem, wyzwoleńcem, zajadłym wrogiem Rzymu, kochankiem pięknej etruskiej
dziewczyny i lukomonem, ostatnim wieszczem wybranym przez etruskich bogów.

Gruszczyńska- JeleńskaL. : Ocalona z obozu śmierci
Opowieść o kobiecie, która przeszła przez piekło obozu śmierci.
Autorka zebrała i spisała tu wspomnienia swojej matki, Kazimiery Gruszczyńskiej, z lat jej pobytu
w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. Kobieta trafiła tam po aresztowaniu przez Gestapo
jej męża, zaangażowanego w konspirację, pozostawiając w domu cudem ocaloną małą córeczkę…
Czy w świecie wszechogarniającej rozpaczy i panoszącej się śmierci jest miejsce dla nadziei i wiary
w ocalenie? Czy człowiek w takich okolicznościach może ocalić swoje człowieczeństwo?

Brzezińska A.: Córki Wawelu
To książka totalna, jakiej w polskiej literaturze historycznej jeszcze nie było.
Córki Wawelu… zadziwiają rozmachem i drobiazgowością, jednocześnie pociągają barwną fabułą
i plastycznością opisów. Czytając książkę, podglądamy codzienne życie jagiellońskich królewien:
Jadwigi, Izabeli, Zofii, Anny i Katarzyny. Brzezińska, jako wytrawna historyczka i znawczyni epoki,
dba o szczegóły, powołuje się na źródła, a jako pisarka, tak ciekawie snuje opowieść, że jej książkę
czytać można na równi jako dzieło historyczne i wciągającą powieść. To właśnie tu toczyła się
historia: pomiędzy komnatami, na uliczkach, w spiżarniach i w ciemnych zaułkach Krakowa. Często
miały na nią wpływ z pozoru mało znaczące wydarzenia, co Brzezińska potwierdza w dokumentach.
Tylko tam, gdzie brakuje źródeł, pisarka wspomaga się wyobraźnią.

Mink D. : Polska w sercu Europy
Polska w sercu Europy to opowieść o naszej pamięci zbiorowej i XX-wiecznej historii Polski widzianej
oczami francuskiego socjologa. Śledząc najważniejsze wydarzenia i malując portrety
wybitnych postaci minionego stulecia, autor szuka odpowiedzi na pytanie, jak Polacy wykorzystują
własną historię i jak oceniają swoją rolę na arenie europejskiej i światowej.
Przedstawia przy tym główne narracje, jakie przez dziesięciolecia towarzyszyły polskiemu
pamiętaniu i opowiadaniu historii: począwszy od narracji legionowej w I wojnie światowej,
przez piłsudczykowską i narodową, socjalistyczną, komunistyczną, aż po dominujące
współcześnie:
patriotyczną
z
domieszką
martyrologii
i
proeuropejsko-liberalną.
Wspaniała czytelnicza przygoda dla miłośników książek Adama Zamoyskiego, Normana Daviesa,
Timothy`ego Snydera i Przemysława Czaplińskiego.

