
 

 

 

 

 

 

 

" Czytanie dla 

umysłu jest tym 

czym gimnastyka dla ciała."  
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Przeczytaj 

,, Często, kiedy zapuszczała się w serce biblioteki, 
wiedziała, że podąża drogą, jakiej dotąd nie znała, 
przesmykiem między alejkami, brodząc po kostki w 
papierowym kurzu i wśród zapachu dawnych marzeń.’’ 

                                                                                     
Tim Lebbon  „Zmrok” 
 

 

Tim Lebbon Wydawnictwo: Amber Cykl: Noreela (tom 1) fantastyka, fantasy, science fiction  

 

Księga 1 mrocznej sagi, nagrodzona British Fantasy 

Society Award dla najlepszej powieści 2007.  

 

Magia umarła. Straszliwa wojna wygnała Magów z 

Noreeli, świat pogrążył się w barbarzyństwie. Lecz magia 

może się odrodzić - za sprawą wyjątkowego chłopca. 

Chłopca, którego trzeba chronić przed Czerwonymi 

Mnichami... i przed Magami, którzy nie cofną się przed 

niczym, by zapewnić sobie triumfalny powrót...  

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/52238/zmrok 

https://lubimyczytac.pl/autor/31902/tim-lebbon
https://lubimyczytac.pl/wydawnictwo/507/amber/ksiazki
https://lubimyczytac.pl/cykl/600/noreela
https://lubimyczytac.pl/ksiazki/k/41/fantastyka-fantasy-science-fiction
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/52238/zmrok


,,Najlepszymi książkami są te, które mówią nam, co 
już sami wiemy.’’ 
                                                         George Orwell „Rok 1984 

 

Klaustrofobiczny świat Wielkiego Brata, w którym każda sekunda 
ludzkiego życia znajduje się pod kontrolą, a dominującym uczuciem jest 
strach. Świat, w którym ludzie czują się bezradni i samotni, miłość uchodzi 
za zbrodnię, a takie pojęcie jak „wolność” i „sprawiedliwość” nie istnieją. 
Na kuli ziemskiej są miejsca, gdzie ten świat wciąż trwa. I zawsze znajdą 
się cudotwórcy gotowi obiecywać stworzenie nowego, który od wizji 
Orwella dzieli tylko krok. Niestety, piekło wybrukowane jest dobrymi 
chęciami. A dwa plus dwa wcale nie musi się równać cztery. 

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/241181/rok-1984 

 

George Orwell "1984" | audiobook 

https://www.youtube.com/watch?v=untB5mcoqHE 

 

Obejrzyj film 

Rok 1984 - Nineteen Eighty-Four - George Orwell /Lektor PL/ 

https://www.cda.pl/video/51297ef 

 

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/241181/rok-1984
https://www.youtube.com/watch?v=untB5mcoqHE
https://www.cda.pl/video/51297ef


Kiedy czytasz, świat przestaje istnieć, możesz udawać, że to, co jest 
w książce, jest rzeczywistością, albo że rzeczywistość po prostu znika. 

Możesz być tym, kim chcesz, dobrowolnym bohaterem książki. 

                                                 
                                                                   Dorotea de Spirito „Anioł” 
 

 
 

Zakazane uczucie dziewczyny-anioła rozdartej pomiędzy niebem a piekłem w 

powieści napisanej przez siedemnastolatkę. Najbardziej bała się, że nigdy się 

nie zakocha. Kiedy się zakochała, musiała zacząć się bać… Zabytkowe mury 

Viterbo kryją tajemnicę: istnienie aniołów – pięknych jasnowłosych istot, które 

od wieków żyją wśród śmiertelnych mieszkańców miasta. Siedemnastoletnia 

Vittoria jest inna: nie ma skrzydeł i czuje się obca nawet we własnej rodzinie. 

Wciąż zadaje sobie pytanie, do którego świata należy, choć jej życie płynie na 

pozór zwyczajnie, wypełnione szkołą, przyjaciółmi i kłótniami z siostrą. Ale 

kiedy do miasta przyjeżdża Guglielmo, tajemniczy chłopak o magnetycznych 

oczach, Vittoria odkrywa, że miłość, o której tak marzyła, może okazać się 

najgorszym z demonów… 

Miłość jest Demonem. 

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/70629/aniol 

 

 

 

 

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/70629/aniol


 
 

Bycie popularnym może oznaczać bycie samotnym. Łukasz okazał się 

tego świetnym przykładem. 

 

Dominika Smoleń – Bieg do gwiazd 
 

 

  

Nie należy się wstydzić lęku i zmartwień. 

                                            Julii Quinn, nazywana jest współczesną Jane Austin. 

 

 

Czy diagnoza lekarska – cukrzyca  przekreśli marzenia 
młodej dziewczyny?  Ada  bez wsparcia rodziców i przyjaciół 
coraz bardziej zamykała się w sobie, popadając w depresję. 
Po wyjściu ze szpitala psychiatrycznego dostała list od babci, 
który diametralnie zmienił jej nastawienie do rzeczywistości. 
Zapragnęła stać się normalną nastolatką, nawet jeśli 

oznaczałoby to walkę z własnymi słabościami.  
 
„Bieg do gwiazd” to wstrząsająca historia o dziewczynie, która 

uczy się żyć na nowo. Historia, obok której nie można przejść 
obojętnie.  

 

Cecilia Harcourt jest sierotą, a jej brat został ranny podczas wojny 

w koloniach. Teraz ma zamieszkać z nielubianą ciotką lub wyjść 

za mąż za podstępnego kuzyna. Wybiera… trzeci wariant: 

podróż przez Atlantyk, by pielęgnować brata, dopóki nie wróci do 

zdrowia. Po tygodniu poszukiwań znajduje jednak nie brata, ale 

jego najlepszego przyjaciela, przystojnego oficera Edwarda 

Rokesby’ego. Edward leży nieprzytomny i rozpaczliwie potrzeba 

mu troskliwej opieki. Cecilia postanawia, że uratuje żołnierzowi 

życie, nawet jeśli znajdzie się u jego boku jedynie dzięki 

pewnemu kłamstwu… Ryzykuje całą swoją przyszłość. Kiedy 

jednak prawda wyjdzie na jaw. 

 Edward może sprawić jej kilka niespodzianek…  

 

 



 

Nic dla mnie nie znaczy kolor skóry, ani to, kto jest ojcem, ani kto jest 
matką. Jesteśmy rodziną i dbamy o siebie nawzajem. Rodzina czyni nas 
silnymi, gdy nadchodzą kłopoty. Trzymamy się ze sobą i pomagamy sobie, 
kiedy trzeba. To jest prawdziwe znaczenie rodziny.  

Dom służących (Grissom Kathleen) 
 

 

Plany na przyszłość (Serra Màrius) 
 

Podejmują więc decyzję. Że każdego dnia będą decydować, co dalej. Żadnych 
zobowiązań. Żadnych wielkich planów. Samo życie, dzień po dniu. Powoli będą szli do 
przodu. Bez przymusu...Napewno im się uda.  

Lisa McMann - Koniec  

 

Powieść historyczno - obyczajowa pełna tajemnic 
i emocji, to trzymająca w napięciu powieść o tym 
jak ważna jest rodzina, w której miłość i lojalność 
triumfują. 

Przybycie małej białej dziewczynki na plantację 
pociąga za sobą tragedię, która wydobywa na 
światło dzienne to, co w ludziach, których nazywa 
swoją rodziną jest najlepsze i to, co najgorsze. 

 

Niezwykle uzdolniony chłopiec dotknięty chorobą, skrzętnie 
skrywane tajemnice i wyzwanie rzucone światu. 

Genialny umysł zamknięty w kalekim ciele, miłość, siła sióstr i 
rodzinne sekrety 

Oparta na faktach opowieść o poświęceniu, pokonywaniu 
barier i sile marzeń. Poruszająca jak Piękny umysł, Nietykalni 
i Buntownik z wyboru. Pełna optymizmu i wiary w ludzi. 

Czyta się świetnie! 

 

 

https://www.biblionetka.pl/book.aspx?id=314067
https://www.biblionetka.pl/author.aspx?id=86801
https://www.biblionetka.pl/book.aspx?id=373054
https://www.biblionetka.pl/author.aspx?id=95374
https://lubimyczytac.pl/autor/6331/lisa-mcmann
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/50996/koniec


 

Każdy ma swój Błękitny Zamek, tak mi się wydaje - powiedziała Cissy cichutko. - 

Tylko, że każdy nazywa go inaczej. Kto mógłby znieść życie, gdyby nie miał nadziei 

na śmierć. Strach jest największym grzechem. 

Błękitny zamek (Montgomery Lucy Maud) 

 

 

 

 

Pełne dzikości i zawiłe, jak korzenie, z których wyrastają wrzosowiska. 

Wichrowe Wzgórza Brontë Emily Jane  

Źródło: https://www.biblionetka.pl/patronates.aspx?p=1 

 

Zebrała i opracowała: Grażyna Szymczyk 

 

Valancy Striling ma ciężki los. W wieku dwudziestu 
dziewięciu lat ciągle mieszka z matką i ciotką, które 
traktują ją jak dziecko. Reszta krewnych dokucza jej z 
powodu staropanieństwa. Przed szarą rzeczywistością 
dziewczyna ucieka w świat fantazji – tam, w Błękitnym 
Zamku, adorują ją najprzystojniejsi rycerze. 

Czy odnajdzie miłość? To książka o ponadczasowych 
wartościach. 

 

Właściciel majątku Wuthering Heights (tytułowe Wichrowe 
Wzgórza), przywozi do domu bezdomnego, cygańskiego 
chłopca, którego znalazł na ulicach Liverpoolu i nakazuje 
własnym dzieciom traktować go jak brata. Pomiędzy 
przybyszem a małą Cathy rodzi się więź tak silna, że z 
czasem przestają się liczyć nie tylko z konwenansami, ale 
i z ludźmi, wśród których żyją. Namiętność Heathcliffa i 
Catherine obnaża mroczną stronę ludzkiej natury, jest 
mściwa, wszechogarniająca i dzika jak wrzosowiska 
Yorkshire. Bohaterowie powieści Brontë płacą za to 
najwyższą cenę, a za ich błędy musi odpokutować 
następne pokolenie… 

PIĘKNA KSIĄŻKA I PIĘKNY FILM ! 

https://www.biblionetka.pl/book.aspx?id=444
https://www.biblionetka.pl/author.aspx?id=85
https://www.biblionetka.pl/book.aspx?id=1753
https://www.biblionetka.pl/patronates.aspx?p=1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


