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Przyzwyczaić się do czytania książek - to 
zbudować sobie schron przed większością 

przykrości życia codziennego. 

William Somerset Maugham 

Każda znajdująca się tu książka, każdy tom, 

posiadają własną duszę. I to zarówno duszę 

tego, kto daną książkę napisał, jak i dusze 

tych, którzy tę książkę przeczytali i tak 

mocno ją przeżyli, że zawładnęła ich 

wyobraźnią.  
 

Carlos Ruiz Zafón , Cień wiatru 

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/bajki/146952-dziewczyna-z-anime


Książki- Romanse Kiery Cass  

Jedyna -   Kiera Cass 

Złam mi serce. Złam je tysiąc razy, jeśli zechcesz. Możesz z nim zrobić, co chcesz, bo należy 
do ciebie. [...] Będę cię kochał do ostatniego tchnienia. Każde uderzenie mojego serca jest 
twoje.[...]. 

 

Nie jesteś światem, ale jesteś tym, co sprawia, że ten świat jest dobry. 
Bez ciebie wciąż żyję, ale to wszystko co jestem w stanie robić. 

Rywalki -   Kiera Cass 

...pierwsza miłość zostaje z tobą na całe życie. 

 

 

Jeśli twoje życie naprawdę stanęło na głowie, to znaczy, że ona musi gdzieś tu 
być. Prawdziwa miłość zwykle jest okropnie niewygodna.  

Kiera Cass, Rywalki  

America jest jedną z czterech dziewcząt, które utrzymały się w ścisłej 

czołówce Eliminacji. Ukochana przez zwykłych ludzi, znienawidzona przez 

obecnego króla, dziewczyna wciąż nie jest pewna swych uczuć. A jednak 

nadchodzi moment ostatecznego wyboru, tym trudniejszego, że cały los Illei 

może spoczywać właśnie w rękach Ami. Czy dziewczyna powróci do swej 

dawnej miłości, czy zdecyduje się zostać królową i podjąć walkę o lepszy 

świat dla siebie i wszystkich mieszkańców Illei? 

Dla trzydziestu pięciu dziewcząt Eliminacje są szansą ich życia. To 

dzięki nim mają szansę uciec z ponurej rzeczywistości. Ze świata, w 

którym panują kastowe podziały, wprost do pałacu, w którym będą 

spełniane ich życzenia. Z miejsca, gdzie głód i choroby są na 

porządku dziennym, do krainy jedwabi i klejnotów. Celem Eliminacji 

jest wyłonienie żony dla czarującego i przystojnego ksiecia Maxona. 

Każda dziewczyna marzy o tym, by zostać Wybraną. Każda poza 

Americą Singer. 
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Następczyni -   Kiera Cass 

Wydaje mi się, że nikt nie wie na pewno, czego szuka, dopóki tego nie znajdzie.  

 

Mam tylko jedno serce i muszę się z nim obchodzić ostrożnie.  

Kiera Cass, Następczyni  

Elita -  Kiera Cass 

Jak to jest być zakochanym? (...) 

 

- To najcudowniejsza i najokropniejsza rzecz, jaka ci się kiedykolwiek 
może przydarzyć – powiedziała po prostu. – Wiesz, że znalazłaś coś 
niesamowitego i chcesz zatrzymać to na zawsze, a każda sekunda, 
przez którą to posiadasz, to coraz większy strach, że możesz to stracić. 

Kiera Cass, Elita  

Dwadzieścia lat temu America Singer wzięła udział w 

Eliminacjach i zdobyła serce księcia Maxona. Teraz nadszedł 

czas, by swoje Eliminacje zorganizowała księżniczka Eadlyn. 

Eadlyn nie oczekuje, że jej Eliminacje będą choć odrobinę 

przypominać bajkową historię romansu jej rodziców. Jednak 

gdy rozpoczyna się rywalizacja, dziewczyna odkrywa, iż 

znalezienie szczęśliwego zakończenia nie jest tak niemożliwe, 

jak zawsze się spodziewała. 

Drugi tom "Rywalek". Do pałacu przybyło trzydzieści pięć dziewcząt. 

Teraz zostało ich tylko sześć. Ami i książę Maxon stają się sobie 

coraz bliżsi, jednak dziewczyna wciąż pamięta o Aspenie, chłopaku, 

którego darzyła szczerą miłością jeszcze zanim trafiła do pałacu. 
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Książki  przygodowe – Simon Scarow – seria Orły Imperium 

 

Orły Imperium: Podbój 
 

 

Orły Imperium: Polowanie 
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Zebrała i opracowała: Grażyna Szymczyk 

Jest zima roku 44 naszej ery. Po serii krwawych bitew celtycki 

gród Camulodunum poddaje się rzymskim najeźdźcom. W 

czasie gdy Aulus Plaucjusz, naczelny wódz armii, planuje 

nową kampanię, jego żona i dzieci wpadają w ręce klanu 

druidów, żądających w zamian za ich życie uwolnienia swoich 

pobratymców. Dwaj ochotnicy z legionów rzymskich muszą 

udać się w głąb wrogiego terytorium, aby uratować 

zakładników, zanim zostaną złożeni w ofierze okrutnym 

bogom. Czy Macro i Katon odnajdą uwięzioną rodzinę 

Plaucjusza? I czy zdołają ją uratować, nim będzie za późno? 

Kiedy centurion Lucjusz Korneliusz Macro stawia po raz 

pierwszy nogę na wybrzeżu Brytanii jako żołnierz armii 

inwazyjnej cesarza Klaudiusza w 43 r. p.n.e., zaczyna 

rozumieć, że czeka go najcięższa kampania długiego i 

spędzonego na walce życia. Mimo tak wielu doświadczeń 

okazuje się nieprzygotowany na zaciętą brutalność i 

uporczywe męstwo brytyjskich wojowników. 

W serii krwawych potyczek niedobitki Rzymian z drugiego 

legionu, w tym Macro i jego młody podwładny optio Katon, 

muszą pokonać wroga, zanim ten odzyska siły i poważnie 

zagrozi władaniu Rzymu w Brytanii. 

Jednakże Brytyjczycy nie stanowią jedynego zagrożenia, 

jakiemu muszą stawić czoło Macro i Katon.  

https://lubimyczytac.pl/ksiazki/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


