
SZKOLNA BIBLIOTEKA PROPONUJE: 

 

Teraz najlepszy czas na czytanie. Oto propozycje książek! 

1. Cykl „Czerwona Królowa” Victoria Aveyard 

„Czerwona Królowa” była dla mnie sporym zaskoczeniem, gdyż kompletnie nie spodziewałam się, że ta 

historia tak bardzo mnie wciągnie. Pierwszy tom właściwie pochłonęłam i na pewno zabiorę się za kolejne. 

Początkowo podchodziłam do tej książki jak do jeża, bo przecież ileż było już historii o dziewczynie tak 

wyjątkowej, że tylko ona może wpłynąć na losy całego świata? Ta powieść jest jednak inna. Lekkość pióra 

autorki w połączeniu z oryginalną fabuła tworzą doskonałą propozycję letniej (i nie tylko) lektury. Książka 

opiera się na kontraście pomiędzy ludźmi o srebrnej i czerwonej krwi. Różnice widoczne są w każdym 

aspekcie życia: od statusu społecznego po zdolności. Srebrni są bogaci, spędzają czas na doskonaleniu swoich 

nadprzyrodzonych umiejętności, podczas gdy Czerwoni walczą o przetrwanie. W tym dychotomicznym świecie 

dorasta czerwonokrwista Mare Barrow specjalizująca się w złodziejskim fachu. Po jednej z kradzieży w jej domu 

rodzinnym zjawiają się wysłannicy Srebrnych. Okazuje się, że Mare nie jest tylko kolejną nic nie znaczącą 

Czerwoną, a jej osoba będzie miała ogromny wpływ na losy świata, w którym żyje. 

 

2.  „Ponad wszystko” Nicola Yoon 

Maddy żyje pod kloszem. Właściwie całe swoje dotychczasowe życie spędziła w domu – nie opuszczając go 

i nie przyjmując wizyt ludzi z zewnątrz. Jej jedynymi towarzyszkami są mama i pielęgniarka opiekujące się 

chorą Madeline. Dziewczyna cierpi na schorzenie, które w skrócie można opisać jako uczulenie na świat – 

dosłownie wszystko może wywołać u niej reakcję alergiczną, która może doprowadzić do śmierci. Każdy dzień 

w życiu osiemnastoletniej Maddy jest podobny do kolejnego i kolejnego, i kolejnego. Jedyną odskocznią są dla 

niej ukochane książki, a zwłaszcza jedna z nich – „Mały Książe”. Życie Madeline zmienia się o 180 stopni, kiedy 

do domu obok wprowadza się nowa rodzina. Jednym z jej członków jest Olly, wiecznie ubrany na czarno 

nastolatek, który od razu wzbudza zainteresowanie Maddy (z wzajemnością). Od tego momentu jej życie nie 

będzie już takie jak wcześniej. Nastolatka będzie musiała podjąć decyzję, czy żyć jak dotychczas (nie żyjąc tak 

naprawdę), czy też postawić na szali wszystko, łącznie z własnym życiem. To jedna z moich ulubionych książek 

z tego zestawienia. Jest poruszająca, pełna smutku, ale i optymizmu. Wciąga od pierwszej strony. Całości 

dopełniają rysunki wykonane przez męża autorki.  

3. „Fangirl” Rainbow Rowell 

Zabawna, pełna ciepła powieść. „Fangirl” to historia o dorastaniu, przyjaźni mimo różnic i o wyjątkowej 

miłości do książek. Wren i Cath, siostry bliźniaczki, to zupełne przeciwieństwa. Pierwsza z nich chce spróbować 

wszystkiego, co świat ma do zaoferowania, lubi imprezy, ludzi, gwar i randki. Cath z kolei jest cicha i spokojna. 
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Bardziej od szalonych domówek ceni sobie zacisze dzielonego z siostrą pokoju. Jej wielką pasją jest pisanie 

fanfików do swojej ukochanej książki (o nastoletnim czarodzieju Simonie Snow). Mimo tego, że siostry były 

swoimi zaprzeczeniami, pozostawały nierozłączne. Zmieniło się to wraz z początkiem nauki w college’u, gdzie 

ich drogi się rozeszły. Dziewczyny zamieszkały osobno. Mniej przebojowa siostra będzie musiała opuścić swoją 

bezpieczną strefę i spróbować stawić czoła rzeczywistości. Na swojej drodze spotka cudną Regan i 

Leviego.Książka urzeka naturalnością. Nic tutaj nie jest wymuszone, zrobione na siłę Spawy ważne są 

przeplatane z codziennością, jaką zna każdy z nas. Autorka zrobiła to bardzo taktownie, nie wymyślając na siłę 

dramatów. 

 
 

4. Seria „Never Never” Colleen Hoover i Tarryn Fisher 

Główni bohaterowie książki – Charlie i Silas nie pamiętają niczego sprzed momentu nagłego ocknięcia 

się. Są czystymi kartami: nie wiedzą, kim są, skąd pochodzą, jaka jest ich przeszłość. Ze wspólnych zdjęć 

wnioskują, że byli/są parą. W odkryciu własnej tożsamości mają pomóc im tajemnicze kartki, notatki i fotografie. 

Już od samego początku powieści czytelnik jest wraz z bohaterami wrzucony na głęboką wodę. Razem z nimi 

stopniowo próbuje zrozumieć, co się stało, w jaki sposób i dlaczego Charlie i Silas stracili pamięć. Wpadamy na 

różne tropy i teorie, które prowadzą wprost ku zaskakującemu zakończeniu. 

5.  „Fanfik” Natalia Osińska 

Pozycja zaskakująca i niejednoznaczna. To historia o rodzinie, przyjaźni, poszukiwaniu własnej 

tożsamości. Brzmi sztampowo? Gwarantuję, że taka zdecydowanie nie jest. Dużą zaletą jest fakt, że nie jest to 

typowe romansidło, a dobra obyczajowa książka. Można określić ją również mianem świeżej, a nawet w pewnym 

sensie innowacyjnej. Pokazuje, że ludzie nie są tacy sami i że jest to jak najbardziej ok. Osińska daje nam lekcję 

tolerancji i szacunku dla drugiej osoby, tak ważnych zwłaszcza w okresie dorastania. Autorka zdecydowanie nie 

boi się kontrowersji. Historia zaczyna się pewnego wrześniowego dnia na korytarzu jednego z liceów. Spotykają 

się tam chłopak i dziewczyna. On to „nowy”, ona ma problemy. Brzmi jak typowa romantyczna licealna 

znajomość. Ale czy tak jest naprawdę? Polecam przekonać się samemu. 

6. Cykl „Buntowniczka z pustyni” Alwyn Hamilton 

Idealna propozycja dla wszystkich fanów „Księgi tysiąca i jednej nocy”. Dobrze się czyta, zwłaszcza w 

upalne lato. Wysokie temperatury i prażące słońce obecne zarówno za oknem, jak i na kartach powieści pomagają 

jeszcze lepiej wczuć się w sytuację głównej bohaterki. Nie zabraknie tu starożytnej magii, niebezpiecznej 

pustyni, orientalnego klimatu. Krążą plotki, że istnieją jeszcze miejsca, gdzie dżiny zajmują się magią, a po 

bezkresnym oceanie piasku poruszają się tajemnicze bestie z ogniem zamiast krwi. Jednakże miejsce, w którym 

mieszka nastoletnia Amani nie jest ani magiczne, ani nawet w jakikolwiek sposób ciekawe – to kompletna dziura. 

Zbuntowana nastolatka chce za wszelką cenę wyrwać się z nudy i stagnacji, dlatego przy najbliższej okazji 

postanawia opuścić swój dom. Jest pewna, że dzięki swojej umiejętności posługiwania się bronią ucieknie przed 

despotycznym wujem. Wtedy na jej drodze staje Jin, tajemniczy cudzoziemiec mogący pomóc Amani w realizacji 

jej planu. Bieg wydarzeń, którego nie da się już zatrzymać sprawia, że nastolatka będzie musiała uciekać przed 

Sułtanem i jego armią razem ze zbiegiem, który został oskarżony o zdradę stanu. 
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