
Nicoli Yoon 

„Ponad wszystko” 

„Ponad wszystko” to wspaniała książka, która opowiada o nadziei i 

spełnieniu marzeń, ale również o pierwszej miłości. Główną bohaterką 

jest Maddy, osiemnastoletnia dziewczyna cierpiąca na tzw. „chorobę 

chłopca z bańki”. Swoje dzieciństwo spędziła w domu, nie wychodząc z 

niego nawet na moment. Pewnego dnia w jej życiu pojawił się Olly. Mimo, 

iż widzieli się tylko przez szybę, nastolatków połączyła silna więź. 

Bohaterka uświadomiła sobie, że jest gotowa umrzeć, aby móc przeżyć z 

tym chłopakiem wspaniałą przygodę. Jak skończyła się historia Maddy? 

Czy dowiedziała się, kim była przez całe swoje życie? Jeśli chcecie poznać 

zakończenie, to serdecznie zachęcam do lektury. Naprawdę warto!  
(Sylwia) 

 

Max Czornyj 

„Grzech” 

,,Grzech" - to idealna książka dla fanów dobrego, mocnego kryminału, 

której nie da się szybko zapomnieć. Jej akcja rozgrywa się w ciemnych 

zaułkach Lublina. Kobiety zostają porwane, a ich rodziny dostają tajemnicze 

wiadomości od tzw. Cztery Iksa. Detektyw Eryk Deryło próbuje rozwiązać 

sprawę. Nie jest to jednak proste. Tropy mnożą się, a krąg podejrzanych 

rośnie. Morderca jest zawsze o krok przed Erykiem. Bohaterami książki są 

psychopaci, członkowie sekt, młodzież z rozbitych rodzin oraz kobiety, które 

mają coś na sumieniu. Nic tu nie jest oczywiste. Wiele pytań wydaje się być 

bez odpowiedzi. Czytając ,,Grzech" możemy wyobrazić sobie, co czują 

ofiary. Przerażenie, ból i ciągła nadzieja. Powieść, aż do ostatniej strony 

trzyma w napięciu. Serdecznie polecam! (Ola) 

 

Blair Holden  

„Bad Boy’s Girl” 

Jeśli lubisz książki o typowych niegrzecznych chłopcach i 

nieśmiałych dziewczynach, to ta książka jest właśnie dla 

ciebie. Powieść ,,Bad Boy's Girl'' autorstwa Blair Holden 

ukazuje historię nietypowej miłości. Główna bohaterka- 

Tessa, odkąd pamięta, była prześladowana przez 

szkolnego przystojniaka. Dodatkowo zakochała się w 

jego przyrodnim bracie, Jay'u. Była wniebowzięta, gdy dowiedziała się, że jej wróg wyjeżdża do szkoły 

wojskowej. Miało być tak pięknie! Niestety najgorszy koszmar dziewczyny spełnił się - Cole WRÓCIŁ! 

Czy się zmienił? Czy Tessa wybaczy chłopakowi? Czy dwoje ludzi z różnych światów może być razem? 

Przekonasz się czytając książkę, która odniosła ogromny sukces zarówno w aplikacji Wattpad, jak i w 

wersji papierowej. (Zuzia) 



Alessio Puleo 

„Moje serce należy do ciebie” 

„Czasem tak już jest: wystarczy kogoś przytulić, by wymazać wszelkie ślady żalu i niechęci.” 

Historia o prawdziwej i wzruszającej miłości, która pokazuje, że nie 

każda historia ma szczęśliwe zakończenie… 

W klasie 18-letniego Alexa pojawia się nowa uczennica, Ylenia. 

Chłopak chce zbliżyć się do niej, ale dziewczyna postanawia trzymać 

Alexa na dystans, ponieważ ukrywa tajemnicę, o której nikt nie 

może się dowiedzieć. W końcu jednak Ylenia nie jest w stanie 

przeciwstawić się uczuciu, Alex też jest pewien, że ich miłość będzie 

wieczna. Jednak w dniu egzaminu maturalnego Alex odbiera telefon 

ze szpitala z informacją, że Ylenia jest umierająca. (Ala) 

 

 

Ali Novak 

„Miłość w stereo czyli Heartbreakers” 
„Na nic w życiu nie ma gwarancji. Czasami trzeba po prostu zaryzykować.” 

Wciągająca historia o trójce rodzeństwa, które jest w stanie zrobić dla 

siebie wszystko. Stella i Drew z okazji urodzin chcą sprawić swej chorej 

siostrze najlepszy prezent na świecie – zdobyć autografy członków 

uwielbianego przez nią zespołu. Mimo że Stella nie przepada za 

Heartbreakers, to postanawia poświęcić się dla siostry. Los sprawia, że 

dziewczyna spotyka wkrótce sympatycznego chłopaka z gitarą. To 

właśnie Olivier Perry – idol siostry! Tymczasem Stella nie ma o tym 

pojęcia... (Ala) 

 

 


