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Opowieść 
z zaświatów
13 POWODÓW / JAY ASHER ; PRZEŁ.
ALEKSANDRA GÓRSKA.- POZNAŃ : DOM
WYDAWNICZY REBIS, 2017.

• „Istnieje trzynaście powodów
śmierci twojej przyjaciółki.
Ty jesteś jednym z nich”.
 
• tajemnica
• intryga
• samobójstwo
• trudna i gorzka prawda



życie nastolatki z rzadką chorobą
miłość, która nie zna granic
poświęcenie
walka z przekornym losem
refleksje o życiu
lekki i przyjemny humor

PONAD WSZYSTKO / NOCOLA YOON ;
TŁUM. DONATA OLEJNIK.- WROCŁAW :
WYDAWNICTWO DOLNOŚLĄSKIE, 2017. 

Wiara, nadzieja,
miłość...



(Nie) logiczna
układanka

 

Never Never / Colleen
Hoover, Tarryn Fisher ;
tłum. Piotr Grzegorzewski.-
Kraków : "Otwarte", 2016. 

tajemnicza amnezja
poszukiwanie tożsamości
życie jako zagadka
wiara w przeznaczenie



ŚWIATŁO, KTÓREGO NIE WIDAĆ /
ANTHONY DOERR ; TŁUM. TOMASZ
WYŻYŃSKI.- WARSZAWA :
"CZARNA OWCA", 2019. 

trauma dzieciństwa 
wojna i totalitaryzm
wątki sensacyjne i historyczne
miłość, przyjaźń, odwaga, pasja

Fabularna
łamigłówka



 

Detektywistyczna
zagadka
 

 

 

 

 

KOBIETA W BIELI / WILKIE
COLLINS ; TŁUM. EUGENIA
ŻMIJEWSKA.- WARSZAWA : MG,
2018. 

kryminał i sensacja w jednym 
fikcja detektywistyczna na
najwyższym poziomie
realia obyczajowo-społeczne XIX-
wiecznej Anglii
spiski, występki, zbrodnie

 



"(…) Nic nie jest takie,
jakie się wydaje”

WŚROD NOCNYCH CISZ /
MAŁGORZATA HAYLES.-
WARSZAWA : "PRÓSZYŃSKI
MEDIA", 2018. 

thriller psychologiczny i dramat
obyczajowy 
tajemnicza sceneria 
rodzinne dramaty
żałoba i szaleństwo, 
smutek i obsesja
trudne do opanowania emocje

 



"Las rzeczy" 
Silva Rerum / Kristina

Sabaliauskaitė.- Kraków :
"Znak",. 2015. 

wielokulturowe XVII-wieczne Wilno
zmysłowy, barokowy styl
rodzinne dramaty
bogactwo historycznego szczegółu
wątki mistyczne i tajemnicze
skryte namiętności 
panorama przeżyć i uczuć

 



TWÓJ SIMON / BECKY ALBERTALLI ;
PRZEŁ. DONATA OLEJNIK. - SŁUPSK :

"PAPIEROWY KSIĘŻYC", 2018.

"(...) w tym wszystkim
chodzi o to, by znaleźć
brzeg, do którego warto
będzie dopłynąć."

 
temat tabu - orientacja seksualna
szantaż emocjonalny
trud dojrzewania
szkolne środowisko
niebanalne historie 
lekki humor

 



Trochę

magii...
 

Biały kruk / J. L. Weil. ; tłum.
Edyta Świerczyńska.- Warszawa ;
"Wydawnictwo Kobiece", 2018. 

paranormalny romans
nadprzyrodzone istoty i zjawiska 
nagłe zwroty akcji
miłość
ciepły humor



Zainspiruj się  

www.wielkibuk.com/
www.czytaj.pl
www.czytamrecenzuje.pl
www.biblionetka.pl
www.czytamwruchu.pl
www.czytamwszedzie.pl
www.regalnowosci.pl
www.zaginamrogi.pl
www.polecampoczytac.pl
www.jaczytam.pl
www.ksiązki.magazyndoczytania.
www.ryms.pl 

 



Opracowane na podstawie: 
 • rekomendacji Polskiej Sekcji
IBBY(International Board on Books for Young
People) 
Fundacji ABC Cała Polska Czyta Dzieciom 
(Złota Lista ; Przewodnik po dobrych książkach
dla młodzieży) 
recenzji z czasopism Ryms oraz Biblioteka w
Szkole
wortali, blogów i stron internetowych dot.
książki młodzieżowej (m.in. www.wielkibuk.pl ;
www.czytaj.pl) 
księgozbioru PBW w Krośnie
znajomości rynku wydawniczego



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
 
 

oprac .  Sabina  Szklarska

 


