
Cykl WARTO PRZECZYTAĆ 

Heather Morris  

„Podróż Cilki” 

W 1945 r., po trzech latach przebywania w Auschwitz- Birkenau, Cilka Klein opuszcza obóz. 

Jednak nie oznacza to dla niej wolności. Zostaje oskarżona o kolaborację z Niemcami i 

zesłana na Syberię, gdzie ma spędzić 15 kolejnych lat w sowieckim łagrze. 

,,Podróż Cilki" to opowieść o kobiecie, która przeżyła piekło na ziemi, a mimo to przy każdej 

okazji próbowała pomagać innym, wykazując się przy tym olbrzymią odwagą. Heather 

Morris w poruszający sposób pokazuje, że nawet w obliczu niesprawiedliwości i 

okrucieństwa można znaleźć nadzieję i miłość, które dadzą siłę, by myśleć o przyszłości. 

Powieść jest kontynuacją bestsellerowego ,,Tatuażysty z Auschwitz". 

 

Leisa Rayven  

„Zły Romeo” 

"Czasami nie warto naprawiać tego, co zepsute. Lepiej zacząć od początku i zbudować coś nowego. 

Lepszego." 

Cassie i Ethan to aktorzy, którzy spotkali się po wielu latach podczas przygotowań do nowego 

przedstawienia. Znali się już wcześniej. Podczas studiów stanowili parę w życiu i na scenie. 

Dzięki rolom słynnej pary zakochanych - Romea i Julii zdobyli uznanie wśród wielu 

krytyków. Niestety niedługo potem Ethan złamał dziewczynie serce i ich drogi się rozeszły. 

Ponowne spotkanie przywołało wiele wspomnień. Czy kłamstwa z przeszłości przeszkodzą 

młodym aktorom ponowne zagrać w dramacie Szekspira? Czy dawne uczucie na nowo 

zagości w ich sercach? Aby poznać odpowiedzi na te pytania, sięgnijcie po książkę.  

 

 

Karen M. McManus  

„Jedno z nas kłamie” 

Podczas odbywania szkolnej kary dochodzi do tragicznego wypadku. Ginie Simon, twórca 

szkolnej aplikacji plotkarskiej. Cała szkoła jest wstrząśnięta i nikt nie potrafi wytłumaczyć, 

jak doszło do śmierci chłopaka. Podejrzenia padają na czworo uczniów, którzy feralnego dnia 

razem z Simonem zostali po lekcjach w szkole. Oni jednak uważają, że są niewinni i 

postanawiają wspólnie odnaleźć mordercę. Wkrótce wychodzi na jaw, że cała czwórka ma 

pewne mroczne tajemnice, o których wiedział jedynie Simon. Które z nich kłamie? A może 

celowo ktoś nimi manipuluje? Czy aby na pewno mogą sobie zaufać?  

Niepowtarzalny klimat powieści tworzą nieoczekiwane zwroty akcji, wskazówki 

niejednokrotnie wprowadzające w błąd i pojawiające się wciąż nowe sekrety. Ta powieść nie 

da o sobie szybko zapomnieć. 

 

Collen Hoover  

,,Coraz większy mrok” 

Lowen dostaje propozycję, aby dokończyć serię książek słynnej autorki thrillerów - Verity 

Crawford, która została sparaliżowana wskutek niewyjaśnionego wypadku. Lowen przyjeżdża 



do posiadłości pisarki, gdzie ma pracować. Pośród wielu notatek znajduje nieopublikowaną 

autobiografię Verity. Kobieta poznaje mroczne sekrety rodziny Crawfordów. Nie zdaje sobie 

sprawy z tego, że sama będzie świadkiem niesamowitych wydarzeń, historii pełnych 

manipulacji i obsesji, straszniejszych niż książki Verity. Serdecznie polecam. 


