
 

 

,, Sierota, bestia, szpieg" autorstwa Matta Killeena 

 

 

Książka jest absolutnie przewspaniała! Fabuła niezwykle wciągająca, zapiera dech w piersi. Cała historia 

opiera się na faktach, ale autor również dorzucił coś od siebie. Mimo, że Sara i jej towarzysz są 

wymyśleni, to wcale nie znaczy, że tego typu osób nie było. Autor po stworzeniu tych postaci dowiedział 

się o istnieniu identycznych osób, które żyły naprawdę. 



Cała historia dzieje się za czasów II Wojny Światowej. Sara jest Żydówką wyglądającą jak mała ,,bestia". 

Mimo, iż dziewczyna ma 15 lat, wygląda jak 10- 11 latka, co spowodowały lata niedożywienia. Nie ma co 

się rozpisywać - tę książkę trzeba po prostu przeczytać. Dla osób zainteresowanych poznaniem losów 

Sary mam jedną radę: delektujcie się każdym słowem, bo nawet nie zauważycie, kiedy dotrzecie do 

końca powieści. 

 

 

,,Zjazd absolwentów" - autorstwa Guillaume Musso  

 

Historia pełna zwrotów akcji z zaskakującym zakończeniem. Książka niesamowicie wciąga i zadziwia od 

samego początku. 

,, Są momenty, kiedy prawda nie jest ani piękna, ani dobra" 

~Anthony Burgess 

Książka zawiera cytaty przed każdym rozdziałem, ale nie są one przypadkowe, ich zadaniem jest 

podkreślić sytuację, która ma miejsce w danym rozdziale. Cytaty, moim zdaniem, świetnie spełniają 

swoje zadanie. 

 



 

,, Pas Deltory. Puszcze Milczenia"- autorstwa Emily Rodda 

 

 

Pas deltory to świetna seria składająca się z 11, krótkich, tomów. 

Mimo że historia jest krótka, to jest w niej zawrotna akcja. 

Zadaniem głównych bohaterów serii jest znalezienie wszystkich magicznych kamieni szlachetnych, które 

wchodzą w skład tytułowego ,,Pasa Deltory" żeby za jego pomocą przewrócić spokój w Deltorze. W 

,,Puszczach Milczenia" główni bohaterowie ruszają na poszukiwanie pierwszego z klejnotów oraz zyskują 

nową towarzyszkę podróży - Jasmine. 

Ta seria jest potwierdzeniem, że dobra książka wcale nie musi być gruba. 

 

 

 



,,Uratuj mnie" autorstwa Anny Bellon 

 

 

Świetna książka o miłości, stracie i muzyce. Książka pochodzi z aplikacji wattpad, ale autorka stwierdziła, 

że opowieść jest tak dobrze odbierana, że postanowiła ją wydać. W całej książce obecne są tytuły 

piosenek oraz ich wykonawcy, które świetnie wpasowują się w treść. 

Maia straciła brata trzy lata przed poznaniem Kylera, który sprawił, że dziewczyna znowu zaczęła się 

uśmiechać. Pierwsza część trylogii ,, The last regret" jest po prostu świetną mieszanką humoru, zadumy i 

czystej przyjemności czytania. 

 

 

 

 



,, U4 - Korydwen" autorstwa Yvesa Greveta 

 

 

Historia o wirusie, który zdziesiątkował dorosłych na całej planecie. Główną bohaterką pierwszej części 

serii jest tytułowa Korydwen. Babcia dziewczyny była znachorką i nie tylko... Kobieta wiedziała, jaki los 

czeka jej wnuczkę i żeby jej ułatwić życie, przekazała jej swoje zioła, książki oraz inne rzeczy; dzięki nim 

dziewczyna mogła tworzyć lekarstwa oraz różne mikstury, które okazały się być bardzo przydatne. 

Każdą z czterech części serii pisał inny autor, ale prawie wcale nie widać różnicy charakterów pisma, więc 

nie ma się czym martwić, że nie będzie się mogło przeczytać dalszego ciągu. Każda książka U4 zawiera tę 

samą historię przedstawioną z innego punktu widzenia. 

 

 

 



,, Spirit Animals - Zwierzoduchy"- autorstwa Brandona Mulla 

 

 

Cztery Wielkie Bestie poległy przed laty w wielkiej bitwie, żeby ocalić ludzi. Teraz powracają w formie 

zwierzoduchów. Abeke, Conor, Rollan oraz Meilin i ich zwierzoduchy: lamparcica Uraza, wilk Briggan, 

sokolica Essix oraz panda Jhi. Losy świata zależą od tej ósemki. 

 

MIŁEGO CZYTANIA! 

 


