”Kto czyta książki, żyje podwójnie”
Umberto Eco
Polecam książki czytane przez Polaków w każdym wieku (dostępne w
naszej bibliotece szkolnej i każdej bibliotece osiedlowej lub dzielnicowej):
• „Felix, Net i Nika” Rafał Kosik
Seria książek o grupie przyjaciół, zwykłych nastolatkach, którym
przydarzają się niezwykłe przygody. „ W ich życiu nie brakuje jednak
duchów, niecodziennych wynalazków i technologii, która daje im wiele
możliwości. Na gimnazjalistów czeka trudne zadanie rozpracowania grupy
złodziei. Czy przyjaciele poradzą sobie z takim wyzwaniem?”
„Opowieści z Narnii” C.S. Lewis
To kultowy, ponadczasowy cykl powieści opisujących przygody czwórki
dzieci, które odkrywają drzwi prowadzące do magicznego świata. Klasyk
młodzieżowej lektury fantasy. Książki te czytają starzy i młodzi na całym
świecie.
•

Hrabia Monte Christo Aleksander Dumas
Książka znana we wszystkich krajach. O uczciwości, krzywdzie i
zemście. Opowiada o losach niesłusznie skazanego i osadzonego w
więzieniu na wyspie człowieka, który przez 20 lat planuje ucieczkę i
zemstę za swoją krzywdę na sprawcach . Pomaga mu w tym
nieoczekiwany sprzymierzeniec z celi obok.
•

„Spod zamarzniętych powiek” Adam Bielecki
Książka napisana przez młodego podróżnika polskiego , znanego z
wielkich osiągnięć himalaistycznych i znanej na świecie akcji uratowania
życia francuskiej koleżance . Rozpoznawalny jest też dzięki dredom –
fryzurze rzadko spotykanej u wspinaczy górskich . Jeden z najszybszych
wspinaczy na świecie. Adam pisze o tym, dlaczego wspinanie działa jak
narkotyk a zdobywanie szczytów to najdoskonalsza dla niego forma
wolności.
•

„Sfejsowani. Jak media społecznościowe wpływają na nasze
życie” S.E. Flores
Nie możemy cofnąć czasu. Facebook już z nami jest. Dobre i złe strony
•

używania portali społecznościowych autorka podaje lekko, z humorem i w
sposób bardzo przystępny. Koniecznie trzeba przeczytać.
„Adam”, „ Maciek ”, „Anka” , „Karina”- to tytuły książek
Elżbiety Jodko-Kuli , znakomicie rozumiejącej problemy młodych
ludzi pisarki. Niezbyt długie, napisane potocznym, naturalnym
językiem książki , łatwe do schowania nawet w kieszeń. Czyta się
szybko i dłuuuuuugo o nich i ich bohaterach – nastolatkachmyśli.
•

„Syn” Jo Nesbo
Niezwykły i unikatowy kryminał. Sonny odsiaduje wyrok i przyznaje się
do przestępstw, które popełnili inni. Dlaczego??? Przeczytaj, będziesz
wiedział! Jedna z książek tego autora. A sprzedał je na całym świecie w
liczbie 30 milionów!
•

Osiedle marzeń” Wojciech Chmielarz
Piękne, eleganckie, zamknięte nowe osiedle w Warszawie. Sielanka,
idylla. Do czasu. Pewnego morderstwa. Kryminał? Horror? S-F? Jeśli
zaczniesz czytać, nie dasz rady nie skończyć.
•

„Oskar i pani Róża” E. E. Schmitt
Chłopiec o imieniu Oskar umiera w szpitalu na białaczkę. Co może go
łączyć z obcą, bywającą w szpitalu starszą panią? Jedna z
najpiękniejszych książek o życiu, śmierci, tym , co najważniejsze w życiu .
Będziesz płakać, jak przeczytasz.
•

