
       

 

 

,,Chłopak taki jak ty” 

Autorem jest Ginger Scott. Wspaniała 

książka, pełna zwrotów akcji! 

Zakończenie mogłoby być bardziej 

dopracowane i mówić więcej o 

przyszłości głównej bohaterki, ale dzięki 

faktowi, iż niedługo powstanie druga 

część można to przeboleć. Jest to 

powieść idealna dla wszystkich. Historia 

jest wzruszająca, a zarazem potrafi 

rozbawić. Porywająca opowieść, która nie 

jest typowym romansem! Wątek miłosny 

nie jest tym głównym, mimo, że jest dość 

istotny w tej opowieści. Zachwycająca 

powieść. 

Cytat z książki: 

,,W dzieciństwie uratowała jej życie, a 

później z niego zniknął. Czy bohater z przeszłości wróci, aby ocalić ją ponownie?”   

Tej książki się nie czyta, ją się przeżywa. 

     ,,Wirus” 

Tę wyjątkowo dziwną opowieść napisał Graham Masterton. 

,,Dziwną’’, ponieważ walka krwiożerczych ubrań i policji… 

jest rzeczywiście dziwna.  Więc… No cóż… Nie rozumiem o 

co chodzi w fabule tej dziwnej historii. Osobom lubiącym 

historie nietypowe, czy po prostu zawiłe serdecznie 

polecam ,,Wirusa’’. 



 

     ,,Ja diablica’’ 

Wreszcie książka polskiej autorki. Tą cudowną opowieść napisała 

Katarzyna Berenika-Miszczuk. Historia jest przezabawna. Treść 

książki bardzo wciągająca i trudno się do niej oderwać. Jest to 

pierwsza część serii, więc można liczyć na dalszą część losów 

głównych bohaterów i jeszcze więcej humoru! 

 

 

 

 

 

„Pegaz ogień życia’’ 

Pozycja książkowa autorstwa Kate 

O’Hearn. Książka jest udaną mieszkanką 

współczesnej fantastyki i mitologii. 

Powieść jest całkiem ciekawa (w 

zależności, kto co lubi). Autorka ma 

ciekawy styl pisania, a pisze na jeszcze 

ciekawsze tematy. Zdradzając mały 

fragment opowieści nie da się uchylić 

nawet rąbka tajemnicy, jaką niesie. Nad 

tą książką nie warto się rozpisywać, ją po 

prostu trzeba przeczytać. Jednak warto 

wspominać, iż komplikacje w życiu Emily 

- głównej bohaterki zaczęły się podczas 

burzy… ,,Nagle niebo rozbłysło oślepiając 

i rozległ się potężny grzmot. Antena 

Empire State Builoling eksplodowała, 

wyrzucając na wszystkie strony deszcz 

elektrycznych iskier i 

niezidentyfikowanych metalowych części.”       

  

 



 

,,Wojownicy- Ucieczka w dzicz’’ 

Pierwsza część serii idealnej dla wielbicieli kotów. Książka została 

napisana prze Erin Hunter (tak jak cała seria). Historia jest 

naprawdę ciekawa. Mimo że styl pisania Erin jest specyficzny to i 

tak warto przeczytać tę opowieść. 

,,Ostatni raz sprawdził położenie ofiary, wybił się mocno na  

zadnich łapach i skoczył, kopnięciem wyrzucając w górę opadłe 

liście.”. Niech ten cytat będzie dla Was zachętą do lektury! 

    

 


