
Prezentujemy dla Was cykl „Warto przeczytać”, w którym dziewczęta z Koła 

Przyjaciół Biblioteki polecają ciekawe książki. 

Kolejne tytuły pojawią się wkrótce. 

Zachęcamy do sięgania po literaturę piękną. 

 

Natasha Preston 

„Będziesz moja” 

,,Kwiatki na łące, chmury na niebie, pilnuj się lepiej, bo idę po ciebie…" 

Główna bohaterka książki pt. ,,Będziesz moja" - Lylah nie ma łatwego życia. Spotyka 

ją wiele nieszczęść. Zawsze jednak może liczyć na wsparcie przyjaciół i starszego 

brata. Wszystko powoli wraca do normy, kiedy pewnego dnia znajduje pod drzwiami 

anonimową kopertę z napisem: ,,Twoje serce będzie moje". Przyjaciele są 

przekonani, że to tylko głupi żart przed zbliżającymi się walentynkami. Gdy jednak 

ginie Jasper, wszyscy wiedzą, że są w niebezpieczeństwie. Lylah dostaje dużo 

tajemniczych widomości. Ma nadzieję, że dzięki nim odnajdzie prześladowcę. Ofiar 

jest coraz więcej, a wspomnienia z przeszłości wracają. Dziewczyna musi zrozumieć, 

że nie wszystkim można zaufać. Czytając książkę, razem z bohaterami rozwiązujemy 

zagadkę i ustalamy tożsamość mordercy. Powieść trzyma w napięciu do ostatniej 

strony. Fani dobrego kryminału będą zachwyceni. 

 

Claire Douglas 

„Siostry” 

W powieści ,,Siostry" nawet najbliżsi mają swoje mroczne sekrety. Główna 

bohaterka Abi nie potrafi dojść do siebie po śmierci siostry bliźniaczki, ponieważ 

czuje się winna spowodowania nieszczęśliwego wypadku. Pewnego dnia poznaje 

parę bliźniąt – Bee i Bena, z którymi zaczyna się spotykać. Niestety, dziewczyna nie 

zdaje sobie sprawy z tego, że relacje całej trójki od początku oparte są jedynie na  

kłamstwach, tajemnicach i manipulacji.  

 

 

Matthew Quick 

,,Poradnik pozytywnego myślenia"  

Głównym bohaterem powieści jest Pat Peoples. Mężczyzna, chociaż zostaje 

ciężko doświadczony przez los, to nie przestaje myśleć pozytywnie. Uważa, że jego 

życie to film, który pomimo smutnych wątków, skończy się happy endem. Musi 

jedynie trzymać się swoich zasad. Wkrótce na drodze Pata pojawia się atrakcyjna 

Tiffany, która podobnie jak on, ma „złamaną duszę”. Głównym przesłaniem powieści 

jest myśl, że nigdy nie wolno nam przestać myśleć pozytywnie.  

Warto dodać, że na podstawie książki powstała komedia romantyczna nominowana 

do Oscara. 

 



Rachael Lippincott 

„Trzy kroki od siebie” 

Opowieść o zakazanej miłości dwójki nastolatków. Nieuleczalna choroba - 

mukowiscydoza kradnie Stelli i Willowi normalne życie, staje na drodze do szczęścia 

i zmusza do walki. Jakby tego było mało, młodzi nawet nie mogą się dotknąć czy 

przytulić. Życie upływa im w szpitalu. Jednak Stella, aby móc spełnić swoje marzenia, 

postanawia złamać słynną „zasadę trzech kroków”. 

 Jeśli chcecie poznać dalsze losy bohaterów, przeczytajcie książkę. Ona nie da 

o sobie szybko zapomnieć.  

 

Mona Kasten 

„Save me” 

Ruby jest dziewczyną, która marzy o studiowaniu w Oksfordzie. Może to 

osiągnąć dzięki stypendium w elitarnej szkole Maxton Hall. Jest bardzo 

zorganizowana i nie lubi zwracać na siebie uwagi. James to jej zupełne 

przeciwieństwo. Pochodzi z bogatej rodziny, jest bardzo popularny i zależy mu 

wyłącznie na dobrej zabawie. Jednak pewnego dnia Ruby jest świadkiem 

wydarzenia, które odmienia jej życie. Poznaje sekret rodziny Jamesa i odtąd chłopak 

musi przypilnować, żeby nikt więcej się o tym nie dowiedział. Niestety nie jest to takie 

proste.  

Powieść otwiera trzytomowy cykl, serdecznie polecam.  

 

 

Alex Michaelides 

„Pacjentka” 

Główna bohaterka - Alicia Berenson, młoda i zdolna artystka ma przed sobą 

wielką karierę. Wszystko byłoby pięknie, gdyby nie to, że właśnie przebywa w 

szpitalu psychiatrycznym z powodu zabójstwa własnego męża. Kobieta od dnia 

przestępstwa nie wypowiedziała ani jednego słowa. Nie broni się, nie zeznaje. Jej 

terapię prowadzą różni lekarze, jednak nikomu nie udaje się sprawić, aby 

opowiedziała o wydarzeniach z tamtego dnia, kiedy zginął jej mąż. Przypadek Alicii 

ciekawi młodego lekarza Theo, który postanawia pomóc pacjentce. Jaki sekret 

skrywa Alicia i czy Theo będzie potrafił namówić ją do ujawnienia prawdy? Jeżeli 

zainteresowała Was historia, sięgnijcie po tę książkę.  

 

 

Siobhan Vivian 
,,Fatalna lista” 

 

,,To, jak odniesiesz się do listy, będzie miało przełożenie na to, jak odbiorą ją twoi 

rówieśnicy.” 



Co roku ktoś wybiera dwie dziewczyny z każdego rocznika. Jedna zostaje 

okrzyknięta najpiękniejszą, druga - najbrzydszą. Wybrane nagle znajdują się w 

centrum uwagi całej szkoły. Na liście są nazwiska ośmiu dziewcząt. Po tym, jak 

znalazły się na fatalnej liście, ich życie już nigdy nie będzie takie samo. 

 

 

Miranda Kenneally 

,,Dziewczyna z drużyny” 

 

,,Czasem musisz sobie coś odpuścić, by dojść do czegoś większego” 

Niesamowita powieść o pogoni za marzeniami i stawianiem czoła 

rzeczywistości. 

Jordan - to dziewczyna całkiem inna niż wszystkie wokół. Nie interesują jej 

chłopcy, makijaż czy ubrania. Dla niej liczy się tylko futbol. Wszystko jednak zmienia 

się, gdy do jej drużyny dołącza Tyler. Nie dość, że może on dziewczynie odebrać 

tytuł kapitana w drużynie i szansę na prestiżowe stypendium, to może też złamać 

serce… 

 

 

Heather Morris 

„Tatuażysta z Auschwitz” 

Tatuażysta z Auschwitz" to wspaniała, poruszająca historia prawdziwej 

miłości.  

Kiedy w roku 1942 Lale Sokołow trafił do obozu w Auschwitz, jego zadaniem 

było tatuowanie więźniów. Mężczyzna został  tzw. "Tätowierer" i cieszył się większą 

swobodą od reszty. Jednak widząc cierpienie więźniów, starał się im pomagać. 

Dzielił się jedzeniem, a chorym dostarczał leki. Wiele razy narażał swoje życie i 

zdrowie. Dla bohatera drugi człowiek był najważniejszy. W obozie poznał również 

miłość swojego życia - Gitę. Dzięki ukochanej nie tracił nadziei na lepsze jutro. Każdą 

wolną chwilę spędzali razem. Lale obiecywał, że uciekną z tego strasznego miejsca. 

Niestety nie było to proste. Przebywający w obozowej rzeczywistości nigdy nie 

wiedzieli, czy doczekają jutra… 

Czytając tę książkę możemy wyobrazić sobie strach i cierpienie bohaterów. 

Powieść uświadamia nam, jak wielką siłę ma miłość. Jest to bardzo wzruszająca 

lektura, którą polecam każdemu.  

 

 

Dana Heinhardt 

„Powiedz wreszcie prawdę” 

Historia 17-letniego zagubionego we współczesnym świecie nastolatka, który 

im bardziej próbuje wyjść na prostą, tym jeszcze bardziej popada w tarapaty. 

Czytając tę powieść, można z łatwością odnaleźć w postaci głównego bohatera 



cząstkę siebie. Ta historia ma jednak szczęśliwe zakończenie i pokazuje, że nie ma 

sytuacji bez wyjścia. 

 


