NOWOŚCI Z BIBLIOTECZNEJ PÓŁKI
Książki podarowane przez czytelników dla biblioteki szkolnej.
Bardzo dziękujemy !

Forman Gayle : Zostań, jeśli kochasz
Bohaterka książki, Mia, podczas wypadku traci wszystkich swoich bliskich.
Będąc w śpiączce musi podjąć decyzję o dalszej walce lub poddaniu się
i odejściu ze świata. Pozycja ta przyniesie wiele wzruszeń i refleksję nad tym,
co w naszym życiu jest najważniejsze.
●

Forman Gayle : Wróć, jeśli pamiętasz
Ciąg dalszy losów Mii i Adama, bohaterów „Zostań, jeśli kochasz”.
Minęły trzy lata od tragicznego wypadku, który na zawsze zmienił życie Mii.
Chociaż dziewczyna straciła rodziców i młodszego brata, postanowiła żyć dalej.

Michalak Katarzyna : Dla ciebie wszystko
Czy potęga miłości wystarczy, aby odmienić czyjeś życie?
Okaleczony, porzucony przez matkę chłopczyk i ścigany przez policję haker. Los
postawi na ich drodze uroczą, młodą i bardzo wrażliwą panią doktor. Czy tak
różni ludzie, mogą w ogóle mieć ze sobą coś wspólnego?

●

Czarnota Krzysztof : Niosąca radość
Bohater powieści przypomina ślepca, który nie potrafi zobaczyć tego, co
najcenniejsze w życiu, choć znajduje się to w zasięgu ręki. Pewne wydarzenie
zmieni jego życie. To książka o przebudzeniu i znalezieniu radości
w najprostszych, codziennych sprawach.

Poppek Anna : Obrączki. Opowieść o rodzinie Marii i Lecha
Kaczyńskich
Książka, wychodząc od atmosfery społecznej po śmierci prezydenta RP, opisuje
rodzinne korzenie Lecha Kaczyńskiego i jego żony, ich własną historię rodzinną
(dzieciństwo, młodość, narzeczeństwo, małżeństwo, czasy działalności
opozycyjnej i wolnej Polski, życie w Pałacu Prezydenckim).

●

Szubrycht Jarosław : Wariatka tańczy. Maryla Rodowicz
Przyjmijcie od Maryli Rodowicz zaproszenie w szaloną podróż przez jej życie,
a partnerują jej m.in. Agnieszka Osiecka, Czesław Niemen, Seweryn Krajewski,
Daniel Olbrychski, Włodzimierz Wysocki i... Fidel Castro. "Wariatka tańczy", bo
takie życie to bal jest nad bale.

Scull Luke : Ponura drużyna
Militarna saga fantasy w stylu George’a R.R. Martina i Glenna Cooka.
Bogowie nie żyją, a świat potrzebuje bohaterów. Zamiast nich dostaje tylko
Ponurą Drużynę: podstarzałych żołnierzy, kiepskiego maga, dwójkę sierot
i sługę o dziwnych umiejętnościach. Czy ta dziwaczna zbieranina zdoła zagrozić
despotycznemu tyranowi?
●

Roberts Nora : Czarne wzgórza
W malowniczej Dakocie Południowej, pośród gór i dzikich zwierząt, rozgrywa
się akcja tej pięknej powieści. Wychowana na farmie Lil poznaje Coopa,
nowojorskiego chłopca, będącego na wakacjach. Spotkają się po latach, będą
już innymi ludźmi.

