
Co czytać…propozycje. 
 

Gratka dla wszystkich miłośników 

Borejków i Jeżycjady – bez względu na 

wiek i płeć!  

W tej międzypokoleniowej książce 

znajdziecie wszystko, czego jeszcze nie 

wiecie o Jeżycjadzie, a co zawsze 

chcieliście wiedzieć.  

Sprawdźcie, jak wyglądał Ignacy Borejko 

w wieku chłopięcym i skąd się wziął 

serwis Nowakowskich, obejrzyjcie 

jedyną zachowaną fotografię Pieska 

Genowefy Bombke i zachwyćcie się 

detalami jeżyckiej architektury.  

Na Jowisza! Uzupełniam Jeżycjadę to 

ponad 130 alfabetycznie ułożonych haseł, 

kolorowe zdjęcia, nigdy dotąd 

niepublikowane ilustracje, ciekawostki, anegdoty, cytaty i powiedzonka. Wasza 

ukochana autorka uchyla rąbka niejednej tajemnicy! 

 

Masz prawo do szczęścia – zapewnia Sukanek 

- więc odważ się z niego skorzystać. 

Czujesz czasami, że nikt Cię nie rozumie? Że 

jesteś tylko problemem i byłoby lepiej, gdyby 

Cię nie było? Nie wiesz jak wypełnić pustkę, 

którą nosisz w środku? Wydaje Ci się, że 

czujesz się tak tylko ty? Sukanek świetnie zna 

te myśli – towarzyszyły jej, od kiedy tylko 

pamięta. Szczerze opowiada       o dorastaniu 

w rodzinie z problemem alkoholowym, o 

swoich nastoletnich zmaganiach z depresją, 

próbach samobójczych, pobytach w szpitalach 

psychiatrycznych,  autodestrukcyjnych 

myślach i uzależnieniu od miłości. Nie zawsze 

było jej łatwo. Ale jednego jest pewna - życie 

może jeszcze Cię pozytywnie zaskoczyć. Pozwól sobie pomóc. 



Najbardziej znane na świecie uniwersum 

Nocnych Łowców doczekało się porywającej 

serii o Magnusie i Alecu. Cassandra Clare 

powraca z opowieścią o parze shipowanej przez 

miliony czytelników! 

Jedyne, o czym marzył Magnus Bane, to podróż 

po Europie z Alekiem Lightwoodem – Nocnym 

Łowcą, który wbrew przeciwnościom losu         

w końcu został jego chłopakiem. Jednak gdy 

tylko para zadomawia się w Paryżu, przybywa 

stary przyjaciel z wiadomościami o sławiącym 

demona kulcie zwanym Szkarłatną Ręką. Kult 

został lata temu założony przez Magnusa dla 

żartu, teraz pod nowym przywództwem dąży do 

wywołania chaosu na całym świecie. Magnus     

i Alec wyruszają w pogoń po Europie, aby 

wyśledzić Szkarłatną Rękę i ich nieuchwytnego nowego przywódcę, zanim 

zgrupowanie spowoduje więcej szkód. Magnus i Alec będą musieli zaufać sobie 

bardziej niż kiedykolwiek – nawet jeśli oznacza to ujawnienie tajemnic, które 

chcieli zatrzymać tylko dla siebie. 

 

"Baśnie Barda Beedle’a" to zbiór pełen magii, 

poruszających opowieści, które wzruszają, 

bawią, a czasem przerażają i wywołują dreszcz 

lęku przed śmiercią. Przełożone z run 

antycznych przez Hermionę Granger                  

i opatrzone obszernym komentarzem Albusa 

Dumbledore’a, to przepiękne wydanie nadaje 

nowy blask klasycznym baśniom dla młodych 

czytelników. Zbiór ze wstępem J.K. Rowling     

i ilustracjami znakomitego chorwackiego 

artysty Tomislava Tomica przestraszy                 

i zachwyci zarówno mugoli, jak i czarodziejów. 

 

 

 



 

Czy wyobrażasz sobie, że się zakochujesz, 

choć nie wolno ci nawet dotknąć drugiej 

osoby? Jedyną szansą Stelli na przeżycie są 

nowe płuca. Życie dziewczyny to ciągłe 

pobyty w szpitalu, przyjmowanie leków          

i oczekiwanie na przeszczep. W tym czasie 

musi zachować bezpieczną odległość od 

wszystkich, żeby nie narażać układu 

odpornościowego osłabionego nieustanną 

walką z zakażeniami i antybiotykoopoornymi 

bakteriami. Bez żadnych wyjątków. 

Will już dawno porzucił nadzieje na 

wyleczenie. Gdy tylko skończy osiemnaście 

lat i będzie mógł decydować o sobie, 

zamierza skończyć ze szpitalem, lekami         

i drenażem. Marzy o podróżach i poznawaniu 

świata. Stella wie, że powinna się trzymać od Willa z daleka. Wystarczy jeden 

oddech, jeden pocałunek, by jedno zaraziło drugie. Oboje są świadomi, że mogą 

umrzeć. Ale im więcej czasu spędzają w swoim towarzystwie na szpitalnych 

korytarzach, tym bardziej narzucony z góry dystans przypomina nieludzką karę. 

 

"Rywalki" to pierwsza część cyklu powieści dla 

młodzieży Kiery Cass. 

1 korona, 35 dziewcząt. Dla nich Selekcja jest 

szansą na wyrwanie się z ponurej 

rzeczywistości, w której panują kastowe 

podziały, a na porządku dziennym są głód         

i choroby. Selekcja to nadzieja na życie            

w pałacu, w bajkowej krainie jedwabi                

i klejnotów. Ale marzenia tylko jednej                

z dziewcząt zostaną spełnione. Selekcja ma 

wyłonić żonę dla czarującego i przystojnego 

księcia Maxona. 

Dla Amelii Singer Selekcja jest tragedią. 

Oznacza opuszczenie domu, rozstanie z jej 

sekretną miłością - Aspenem i konieczność 

udziału w morderczym wyścigu o koronę, na 

której wcale jej nie zależy.Jednak bezpośrednie spotkanie z Maxonem zmienia 



nastawienie Amelii. Dziewczyna zaczyna, zastanawiać się, czy naprawdę chce 

za wszelką cenę opuścić pałac... 

 

Nowe wydanie leksykonu towarzyszącego serii 

o Harrym Potterze z przedmową J.K. Rowling 

(występującej jako Newt Skamander), 

zawierające sześć nieznanych dotąd zwierząt! 

Mistrzowskie dzieło Newta Skamandera, które 

bawi i uczy czarodziejów od pokoleń, już        

w momencie wydania trafiło na listę 

podręczników Szkoły Magii i Czarodziejstwa 

Hogwart. "Fantastyczne zwierzęta i jak je 

znaleźć" są niezastąpionym wprowadzeniem do 

świata magicznych stworzeń. 

Liczne podróże i odkrycia Skamandera 

zaowocowały tomem o niezrównanym 

znaczeniu. Niektóre ze zwierząt, jak hipogryf, 

bazyliszek, rogogon węgierski, będą znane 

czytelnikom "Harry’ego Pottera". Inne 

zaskoczą nawet najgorliwszych amatorów magizoologii. 

Odkryj niesamowite zwyczaje magicznych zwierząt na pięciu kontynentach… 

 

Hazel choruje na raka i mimo cudownej terapii 

dającej perspektywę kilku lat więcej, wydaje 

się, że ostatni rozdział jej życia został spisany 

już podczas stawiania diagnozy. Lecz gdy na 

spotkaniu grupy wsparcia bohaterka powieści 

poznaje niezwykłego młodzieńca Augustusa 

Watersa, następuje nagły zwrot akcji i okazuje 

się, że jej historia być może zostanie napisana 

całkowicie na nowo. 

 

Wnikliwa, odważna, humorystyczna i ostra 

książka to najambitniejsza i najbardziej 

wzruszająca powieść Johna Greena, zdobywcy 

wielu nagród literackich. Autor w błyskotliwy 

sposób zgłębia ekscytującą, zabawną, a 

równocześnie tragiczną kwestię życia i miłości. 



Od wydawcy: 

„Piękna, głęboko poruszająca książka, która nie czołga czytelnika, ale daje do 

myślenia.” 

Joanna Olech, "Tygodnik Powszechny" 

 

„W bohaterach książki nie ma pretensji do świata, nie pytają »dlaczego ja?«, nie 

chcą, by się nad nimi litowano. Jedyne, czego chcą, to mieć jak najwięcej czasu, 

by przeżyć jak najwięcej pięknych chwil.” 

Malwina Sławińska, lubimyczytac.pl 
 

„Gręen pokazuje nam prawdziwą miłość - dwoje nastolatków pomaga sobie i 

akceptuje siebie w najtrudniejszych wyzwaniach natury fizycznej i emocjonalnej 

- i jest to o wiele bardziej romantyczne niż jakikolwiek zachód słońca na plaży.” 

Natalie Standiford, "New York Times" 

 

„John Green (...) zaprasza czytelników do serc i umysłów dwojga nastolatków 

zastanawiających się nad życiem, śmiercią, miłością i dziwnym pięknem 

wszechświata, w którym jest miejsce na pomarańczowe tulipany, sorbet z 

groszku i butlę tlenową imieniem Philip.” 

Mary Quattlebaum, "Washington Post" 

 

Felix, Net i Nika oraz teoretycznie możliwa 

katastrofa to pełna doskonałego humoru                    

i trzymająca w napięciu sensacyjna powieść dla 

młodych czytelników. Bohaterowie, (ich 

wcześniejsze przygody opisuje książka Felix, Net 

i Nika oraz Gang Niewidzialanych Ludzi), 

uczniowie pierwszej klasy warszawskiego 

gimnazjum, wpadają w wir niezwykłych zdarzeń. 

Spotykają wielką, mięsożerną roślinę, niechcący 

uruchamiają tajemniczą maszynę, od lat ukrytą 

głęboko pod ziemią, próbują zapobiec katastrofie 

lotniczej i odbywają podróż latającym 

żaglowcem. To tylko kilka z niesamowitych 

przygód, w jakich uczestniczą. Jednocześnie, by 

móc wrócić do domu, muszą rozwiązać pewną 

niezwykle skomplikowaną zagadkę. Nie jest to 

łatwe, bowiem są ścigani przez tajemnicze zjawy. 

W wyjściu cało z kolejnych opresji pomagają im wynalazki Felixa, niezwykła 

intuicja Niki oraz talent matematyczny Neta. Towarzyszy im Manfred, 

zaprzyjaźniony program sztucznej inteligencji. 

 



Bohaterką jest Cesia Żakówna, mająca 

kompleksy na tle własnej urody. Trudno ich 

nie mieć, gdy ma się superatrakcyjną siostrę   

o romantycznym imieniu Julia, piękne 

koleżanki i w dodatku musi się znosić dziwne 

spojrzenia kolegi z klasy - Jerzego Hajduka. 

Zapewne są to spojrzenia krytyczne... Do 

tego dochodzą jeszcze klasówki z matmy       

i wybryki kuzynka o niespożytej energii - 

Bobcia, który z uśmiechem na ustach... 

podpala balkon albo rysuje wizerunki Hitlera 

na wielkanocnych pisankach. A jednak do 

domu Żaków z przyjemnością się wraca. 

Zawsze czeka tam liczna rodzinka i pyszne     

a niedrogie potrawy, przygotowane przez 

mamę Żakową. 

 

 

Nowa przygoda dla fanów "Dziennika 

29". 

Nikt do końca nie wierzył w jego 

istnienie. Marynarze nie chcieli nawet 

wymawiać tej nazwy. Legendarny 

dziennik pokładowy z wyprawy morskiej 

z 1907 roku owiany był tajemnicą… aż 

do dziś. Rozrzucone po całym świecie 

zaginione strony zostały odnalezione       

i połączone w całość. Potwory z głębin, 

mroczne sny i koszmary, wiadomości      

z innych wymiarów. Nadszedł czas, aby 

odkryć, jaki sekret skrywa ten owiany 

mroczną sławą dziennik… 

"Dziennik. Wyprawa 1907" to 

interaktywna gra książkowa. Krok po 

kroku czytelnik zagłębia się szczegóły tajemniczej podróży, rozwiązując 

jednocześnie kolejne zagadki i łamigłówki. Niecodzienne połączenie gry z 

książką sprawia, że trudno oderwać się od tej niesamowitej historii, która rzuca 

wyzwanie, wciąga i trzyma w napięciu aż do finałowej zagadki. 

  
 
Wszystkie opisy książek pochodzą od wydawców. 


