
Jasper Kent „Dwunastu”  
 

Armia Napoleona wkracza do Rosji; liczna, bitna, 
doskonale zorganizowana francuska machina wojenna pod 
wodzą genialnego stratega wbija się w ogromne cielsko 
wschodniego kolosa. Czoła tej potędze stawić ma między 
innymi oddział, do którego należy narrator - i zarazem 
główny bohater – kapitan huzarów, Aleksiej 
IwanowiczDaniłow. Postać arystokraty i świetnego 
szermierza jest wypadkową szpiega i żołnierza sił 
specjalnych. Z równą łatwością fechtuje szablą, co 
słowem. Daniłow, wraz z trójką przyjaciół ma stanąć na 
czele grupy dwunastu najemników z okolic Wołoszczyzny, 
którzy walczą przy pomocy niekonwencjonalnych i bardzo 
skutecznych metod. Wkrótce okazuje się, że 
sprzymierzeńcy mogą być o wiele groźniejsi od francuskich 
najeźdźców. 

 

 
 

Carlos Ruiz Zafón „ Światła września”  

Jest rok 1936, Simone Sauvelle po śmierci męża 
zostaje praktycznie bez środków do życia. Dzięki 
pomocy sąsiada udaje jej się dostać pracę jako 
ochmistrzyni normandzkiej rezydencji 
LazarusaJanna, wynalazcy i właściciela fabryki 
zabawek. Pani Sauvelle wraz z dziećmi: 14-letnią 
Irene i młodszym Dorianem wyjeżdża do 
Normandii. Podczas pierwszej wizyty u 
gospodarza rodzina Sauvelle zostaje 
oprowadzone po części domu pełnego 
przedziwnych mechanicznych zabawek. 
Dowiaduje się również o dziwnej chorobie żony 
Lazarusa. 

Po pewnym czasie Irene zaprzyjaźnia się z 
Hannah, kucharką wynalazcy, dzięki której 
poznaje Ismaela. Kiedy Hannah zostaje 
odnaleziona martwa, Irene i Ismael postanawiają 
zgłębić tajemnicę jej śmierci. Aby tego dokonać, 
będą musieli rozwiązać szereg zagadek 



związanych z Lazarusem i jego żoną. 

John Grisham „Bractwo” 
 
Trzej byli sędziowie odsiadują wyrok w 
federalnym więzieniu o złagodzonym rygorze. 
Pewnego dnia obmyślają przebiegły plan, jak zza 
kratek zarobić fortunę. Wkrótce ich nielegalny 
proceder zaczyna przynosić dochody. Wszystko 
idzie świetnie do momentu, kiedy niechcący 
krzyżują plany CIA i nieopatrznie zaglądają za 
zamknięte drzwi Białego Domu... 

 

 

 

 

 

  

 

John Bellairs „JohnnyDixon i 
zaklęcie czaszki czarnoksiężnika” 

 

Profesor Childermass znika. 
Jedynym kluczem do rozwiązania 
zagadki jest domek dla lalek - 
miniaturowa replika pokoju, w 
którym został zamordowany wuj 
profesora. Właśnie w tym domku 
Johnny znajduje tajemniczą 
maleńką czaszkę. I nieświadomie 
uwalnia przerażającą moc - 
śmiertelnie groźną dla świata i dla 
niego samego... 
 
 
 



 
 
 
Anna Onichimowska 
„Samotne wyspy i storczyk” 
 
Chłopak kończy liceum, próbuje dostać się na 
ASP, przeżywa pierwsze miłosne uniesienia... I 
oczywiście staje przed wyborami, które mogą 
zaważyć na całym jego życiu. Czy decyzje, jakie 
podejmie, okażą się właściwe? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
DaveWolverton 
„Serce Faraona” 
 
Kleopatra była najbogatszą królową w historii 
Egiptu. Kiedy więc zostaje odkryty jej 
grobowiec, stawka jest wysoka. Oczywiście, 
wokół aż roi się od mumii. Oczywiście, źli 
faceci zamierzają zgarnąć skarb. I, oczywiście, 
w samym środku tego wszystkiego ląduje Alex 
O`Connell! 
  
 
 
 
 
 
 



 
 
 

„Dziewczynka w zielonym sweterku. W 
ciemności” Chiger Krystyna, Paisner Daniel 

Prawdziwa historia Krystyny Chiger – w czasie 
wojny żydowskiej dziewczynki, której życie ocalił 
Leopold Socha – polski kanalarz ze Lwowa. Przez 
14 miesięcy pomagał i dawał schronienie 
ukrywającej się w kanałach grupie uciekinierów z 
getta. To, co wydawało się okazją do zarobku, 
stało się jednak heroiczną walką o życie ludzkie… 
 
Tytułowa dziewczynka to ośmioletnia Krysia, 
która opowiada o pobycie w lwowskim getcie i 
codzienności ukrycia w cuchnących kanałach. Jej 
historia jest pełna kontrastów – między 
przedwojennym, opływającym w luksusy życiem 
rodziny Chigerów, a miesiącami spędzonymi w 
ciemności, brudzie i wilgoci. Ta książka jest 
zadziwiającym i budzącym nadzieję dowodem na 
siłę ludzkiego charakteru. 
 
Zielony sweterek istnieje do dziś. Jest eksponatem 
w waszyngtońskim Muzeum Holocaustu. 

 

 

Doris Lessing „Trawa śpiewa” 

Wybitna powieść psychologiczno-obyczajowa 
brytyjskiej noblistki, z akcją w Afryce Południowej 
czasów apartheidu. 

 
Przejmująca historia Mary Turner: pełnej życia 
dziewczyny z miasta, która wychodzi za mąż bez 
miłości i osiada na farmie u boku męża, 
niepraktycznego idealisty. Oboje pogrążają się w coraz 
większym ubóstwie, niezrozumieniu i degrengoladzie 
psychicznej.  
Wnikliwe studium rozpadu więzi międzyludzkich i 
utraty marzeń na szerokim tle nienawiści rasowej, 



wpajanej białym od dzieciństwa, która prowadzi do 
bezsensownej zbrodni. 

Nicola Kraus , Emma McLaughlin  

“Reality show” 

 

Osiemnastoletnia Jesse zostaje wytypowana do 
obsady „dokumentu” o życiu nastolatków 
kręconego w jej szkole przez modną stację 
telewizyjną. Wcale nie marzy o byciu gwiazdą, ale 
pieniądze, które zarobi, pozwolą jej pójść do 
college'u, więc pokusa jest ogromna. Cena, którą 
przyjdzie jej zapłacić - również: udawane przyjaźnie, 
manipulacje producentów i pogoń za coraz większą 
oglądalnością sprawią, że życie Jesse wywróci się do 
góry nogami. Reality show to więcej niż lekka 
opowieść o przyjaźni, miłości i telewizji - to także 
świat obłudy, gry pozorów i bezlitosnej walki o 
widownię. 

 

 

 

 

Małgorzata Gutowska-Adamczyk „110 ulic” 

Główny bohater - Michał żyje bez stresu. Wśród 
kolegów, rodziny i nauczycieli cieszy się 
zasłużoną opinią luzaka, w dodatku - dzięki 
zamożnym rodzicom - ma styl, gest, markowe 
ciuchy i szpanerskie wakacje. Niestety nic nie 
trwa wiecznie. Nagłe kłopoty zawodowe 
rodziców powodują, że z dnia na dzień ląduje w 
mieścinie oddalonej całe lata świetlne od stolicy. 
Przybywa tam pełen najgorszych przeczuć. Czy 
się sprawdzą? 

 

 



 

„Karolina XL zakochana”  Marta Fox 

- Nie kłamiesz i na pewno wrócisz? - zapytałam 
wystraszona. 
- Wrócę - powiedział - na tym polega chodzenie z 
dziewczyną, by wracać, nawet jak coś nie gra, to tym 
bardziej trzeba wrócić, by dogadać i ustalić, co zrobić, by 
grało. 
Bardzo mi się to spodobało, co Szczurek powiedział i 
powiem wam, że po raz pierwszy poczułam się tak, 
jakbym naprawdę miała chłopaka. Po raz pierwszy 
poczułam się spokojnie i bezpiecznie. 
 
Karolina XL zakochana to dalszy ciąg przygód wrażliwej 
dziewczyny, która poszukuje zrozumienia dla swojej 
inności, naiwnego spojrzenia na świat i prawa do 
popełniania błędów. To opowieść o przyjaźni, zakochaniu, 
a także o sposobach walki z przemocą. 

 

 

 

„Kaśka Podrywaczka” Marta Fox 

- Gdzie idziesz? – zapytała pół roku temu mama. 
- Na dyskotekę – powiedziałam zgodnie z prawdą.  
No i zaczęło się. 
Bo dorośli i tak wiedzą lepiej. I wiedzą wszystko. 
- Najpierw pokaż mi dzienniczek uwag – zarządziła.  
Pokazałam, czemu nie, w naszej budzie ciągle takie cudo 
istnieje. A jak już pokazałam, to się okazało, że nic więcej 
pokazywać nie muszę . 
Mama założyła babcine okulary i zaczęła czytać: 
 -Córka Państwa, Katarzyna bezcześci eksponaty w pracowni 
biologicznej wkładając cietrzewiowi w dziób papierosa. 
Mama czytała powoli, z wielkim namaszczeniem, niczym 
ksiądz słowa Ewangelii, a ja dostałam głupawki ze śmiechu, 
bo od razu przypomniałam sobie minę Patyczkowej, kiedy 
weszła do pracowni i zobaczyła cietrzewia z petem w 
dziobie. .. 
 



 

Szymon Hołownia „Monopol na zbawienie” 

 
Szymon Hołownia w nietypowy sposób zachęca nas do zmagań z Kościołem i własną wiarą. Książka 
odpowiada zarówno na pytania tych, którzy o Kościele wiedzą niewiele, a chcieliby wiedzieć więcej - 
np. dlaczego pościć w piątek i czemu Kościół nie lubi wróżek, jak i tych, którzy są na wyższym 
poziomie wtajemniczenia. Dla nich będą interesujące rozważania o jałmużnie, wpływie kościelnej 
formacji na tembr głosu księży czy godzeniu zła w świecie z Bożą dobrocią. Możemy sprawdzić swoją 
religijną wiedzę, a także zastanowić się nad rzeczami, o których wcześniej nie mieliśmy okazji 
pomyśleć. Hołownia odkurza zapomnianych świętych, pokazuje, jak dziś można przestrzegać 10 
przykazań lub je łamać. Książka zawiera mnóstwo anegdot i ciekawostek związanych mniej lub 
bardziej z religią i Kościołem, obficie czerpie zarówno z popkultury, jak i z klasyków duchowości. 

 

 

 

O szóstej rano dziecko budzi cię na roraty: 
a) Idziesz, a po powrocie szukasz stron w 
Internecie z poradami, jak uśmiercić 
katechetkę,  

b) Idziesz, a po powrocie chwalisz dziecko, 
że jest takie religijne, 

 c) Nie idziesz - jeśli Bóg cię kocha, z 
pewnością nie chciałby, żebyś wstawał tak 
wcześnie. 

 

 


