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Ten jest najszczęśliwszy z ludzi, komu 

zapału do ksiąg nikt nie ostudzi 
Jan Kasprowicz 

 

 

 
 

Życie jest krótkie , a listy 

książek do przeczytania 

bardzo długie. 

 

https://mojkajecik.pl/index.php/2019/03/04/czytanie-ksiazek-w-xxi-wieku/


,,Nie ma jej ‘’  – Joe Fielding 

 

 

 

Siedem minut po północy  - Ness Patrick 

 

 

 

 

Caroline  wraz z mężem Hunterem i dwiema 

córeczkami, Michelle i Samanthą wyjeżdża do 

snobistycznego kurortu Baja w Meksyku, żeby 

uczcić rocznicę ślubu. Namówiona przez męża 

zostawia dziewczynki bez opieki w apartamencie 

hotelowym i schodzi z Hunterem na kolację. Po 

powrocie dokonuje przerażającego odkrycia: 

dwuletnia Samantha zniknęła. 

Pewnego dnia otrzymuje telefon. Głos młodej 

dziewczyny w słuchawce oznajmia: „Chyba jestem 

pani córką”.  

 

To pełna psychologicznego napięcie i ludzkiego 

dramatu opowieść o rozdartej rodzinie i szokującej 

prawdzie, która kryje się w zgliszczach tej rodziny. 

 

Książka dla wrażliwego czytelnika, która uczy empatii 

i humanizmu. 

Wyjątkowa opowieść o miłości i stracie, o chłopcu, 
który musi stawić czoła prawdzie oraz potworach, 
które czasami goszczą w naszym życiu, zmieniając je 
na zawsze. Książka pełna czarnego humoru i 
poruszająca. Opowieść o chłopcu , jego ciężko chorej 
matce i niezapowiedzianym, potwornym gościu.  
Potwór z jego podwórka jest inny. Sędziwy. I dziki. I 
chce czegoś od Conora. Czegoś niebezpiecznego i 
przerażającego. Żąda prawdy. powieść o 
nieszczęściu i stracie, a także o potworach: tych 
realnych i tych wyobrażonych. 

 

 

 

 

 

 

https://www.biblionetka.pl/book.aspx?id=294170
https://www.biblionetka.pl/author.aspx?id=83689
https://www.ravelo.pl/siedem-minut-po-polnocy-patrick-ness,p100531458.html


Dom służących  - Kathleen Grissom 

 

 

 

 

 

 

Łabędzi śpiew: Księga 1 -  McCammon Robert 

 

 

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. 

Siedmioletnia Lavinia zostaje osierocona na pokładzie 
statku płynącego z Irlandii. Na plantacji tytoniu, do której 
zostaje zabrana i gdzie ma pracować, trafia do domu 
niewolników. Będąc pod opieką Belle, nieślubnej córki 
właściciela, Lavinia zżywa się ze swoją przybraną rodziną, 
chociaż dzieli ich kolor skóry. 

W końcu właściciele plantacji przygarniają Lavinię do 
swojego domu, gdzie pan jest wciąż nieobecny, a pani 
zmaga się z uzależnieniem od opium. Lavinia jest rozdarta 
pomiędzy dwoma domami. Kiedy zostaje zmuszona do 
dokonania wyboru, jej lojalność zostaje podważona, 
tajemnice zostają wyciągnięte na światło dzienne, a ludzkie 
życie znajduje się w niebezpieczeństwie. 

 

W odpowiedzi na bezprecedensowo wrogi atak rząd decyduje 

się użyć broni atomowej. Ameryka, jaką znaliśmy, przestaje 

istnieć. Teraz wszyscy, od prezydenta USA po nowojorskich 

bezdomnych, będą walczyć o pozostanie przy życiu. 

Na pustyni rządzonej przez strach i agresję, zaludnionej przez 

potwory i samozwańcze armie, każdy z tych, którzy przeżyli 

Apokalipsę, zostanie uczestnikiem ostatniej bitwy między 

dobrem a złem - bitwy która zadecyduje o losach ludzkości. 

 

https://www.biblionetka.pl/book.aspx?id=312664
https://www.biblionetka.pl/author.aspx?id=1010


 

Łabędzi śpiew: Księga 2 - McCammon Robert 

 

 

  

 Miasto ślepców - Saramango José - audiobook 

https://www.youtube.com/watch?v=C_-c_3SqQu0 

 

Źródło: https://lubimyczytac.pl/ksiazka/295336/labedzi-spiew-ksiega-i 

https://www.biblionetka.pl/ 

 

To  literatura postapokaliptyczna i niezwykła epopeja grozy, 
swoim rozmachem przypominająca słynny „Bastion” 
Stephena Kinga. Uznawana jest za jedną z najlepszych 
powieści o zagładzie ludzkości w historii literatury. 

Trzy grupy ocalałych dążą do miejsca wskazanego im przez 
przeznaczenie; miejsca, w którym rozegra się ostatnia bitwa 
między zagładą a życiem. Przeżyli, choć nie mieli prawa 
przeżyć. Teraz dopiero zaczyna się prawdziwy koszmar. 

 

 

Pewnego dnia na nienazwane miasto w nienazwanym kraju 

spada epidemia białej ślepoty. Bez ostrzeżenia dotyka ludzi 

zajętych zwykłymi, codziennymi sprawami, nie oszczędzając 

nikogo – starców, dzieci, kobiet, mężczyzn, osób prawych i z 

prawością mających niewiele wspólnego, słabych i silnych. 

 

Władze w pośpiechu zamykają pierwszą grupę w nieczynnym 

szpitalu psychiatrycznym. I tylko jedna osoba wie, że nie 

wszyscy są ślepi. 

 

Ta powieść jest wstrząsającym studium kondycji ludzkiej. 

https://www.biblionetka.pl/book.aspx?id=312664
https://www.biblionetka.pl/author.aspx?id=1010
https://www.youtube.com/watch?v=C_-c_3SqQu0
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/295336/labedzi-spiew-ksiega-i
https://www.biblionetka.pl/


 

Filmy: 

Epidemia ( 1995)  

https://www.cda.pl/video/487230829 

Epidemia ( 2018)  

https://www.cda.pl/video/551002a4 

 

Zebrała i opracowała: Grażyna Szymczyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cda.pl/video/487230829
https://www.cda.pl/video/551002a4


 

 

 


