
 
 
Tym razem na blogu pojawią się e-booki, które można przeczytać za 
darmo. ,,Wattpad" to darmowa aplikacja, gdzie można napisać swoją 
opowieść i przeczytać czyjąś. Aplikacja jest naprawdę dobrze zrobiona, nad 
rozdziałami można wstawić muzykę pasującą do danej sceny, ponadto 
można czytać nie tylko na białej stronie, ale i czarnej i kremowej. Jednak co 
to za blog książkowy bez opisów książek? Poniżej znajdziecie kilka 
ciekawych e-booków z wattpada. 
 
 

 
 
 
,,Wpuść mnie" autorstwa One Damn Good Mistake, niegdyś Mystery Loves 
company  
 
Książka jest co prawda jeszcze nie jest skończona, ale to wspaniałe uczucie, kiedy trzeba 
poczekać na kontynuację, następny rozdział. Rozdziałów jest już ponad 120, więc jest co 
czytać, a rozdziały są bardzo długie.  
 
Lena została wyrzucona z domu rodzinnego po tym, jak zerwała zaręczyny, a jej rodzice 
dowiedzieli się, że dziewczyna jest lesbijką. Młoda dziewczyna przeprowadza się do innego 
miasta, aby zacząć wszystko od nowa. Tam poznaje Alex- skrzywdzoną przez los, zamkniętą 
na jakiekolwiek uczucia dziewczynę. Początkowo ich relacja jest burzliwa. Najbardziej 
pozytywną postacią jest jednak Amanda, która, mimo że jest postacią drugoplanową okazuje 
się bardzo potrzebna, wprowadza masę humoru. 
 
Polecam starszej młodzieży. 
 
 
 



 
 

,, Little Secrets" autorstwa Rosalie C. Clars 
 
Victoria przeprowadza się z mamą do małego miasteczka, mają prowadzić spokojne życie... 
Przepełniona humorem opowieść na podstawie serialu ,,Teen wolf". Jest to pierwsza część 
cyklu składającego się z trzech tomów. Jeśli chcecie poznać odpowiedzi na pytania: Dlaczego 
Victoria z mamą się przeprowadziły? Co działo się w ich życiu po przeprowadzce do małego 
miasteczka? Zapraszam do aplikacji: Wattpad - opowieści tętniące życiem. 
 
 

 

,,Dwa oblicza", autorką jest KasiaAS 
 
 Ciekawa historia o młodej agentce, która musi pogodzić szkołę, watahę i pracę agentki. 
Opowieść zawiera zagadki, żarty, gry słowne, ale i poważne problemy, z którymi mierzy się 
młodzież w świecie realnym. Mimo że opowieść zalicza się do fantastyki, można zobaczyć w 
niej świat z prawdziwego życia, taki jakim jest naprawdę. 
 
 

 
,,Zabójcza Gra", autorstwa AngelGirl854. 
 
Świetny romans pomiędzy Neve i Cameronem. 
On wysportowany, nie wierzący w miłość z mrocznym sekretem, ona porzucona, wręcz 
błagając o śmierć. On potrzebuje jej pomocy, ona pocieszenia. Co wyniknie z połączenia tej 
dwójki? Romantyczny romans, czy krótka burzliwa znajomość? Autorka ma w planie wydać 
swoją opowieść, więc radzę się śpieszyć zanim zniknie z wattpada! 
 
Mam nadzieję, że radzicie sobie w tym ciężkim czasie…. 
 
 
 
 
 


