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Ken Kesey 

„Lot nad kukułczym gniazdem” 

Można przypuszczać, że akcja powieści rozgrywa się w połowie XX wieku w jednym 

ze szpitali psychiatrycznych. Niepodzielną władzę w szpitalu sprawuje Wielka Oddziałowa, 

mająca obsesję na punkcie kontroli całego oddziału. Według niej wszystko musi „chodzić jak 

w zegarku”, nie znosi żadnego sprzeciwu i podporządkowuje sobie nie tylko pacjentów, ale 

także personel szpitala. Szczególnie uciążliwe okazuje się dla niej pojawienie się nowego, 

jakże różniącego się od innych swoim temperamentem McMurphy’ego, który skutecznie 

burzy panujące układy.  

Niewiarygodne historie dziejące się na terenie szpitala psychiatrycznego opowiadane 

są  przez jednego z pacjentów - Bromdena. Indianin, udający głuchoniemego, poznaje wiele 

tajemnic, gdyż personel szpitala swobodnie przy nim rozmawia o najbardziej poufnych 

sprawach. Bohater wtajemnicza czytelnika w coraz to mroczniejsze, przerażające i 

niewiarygodne opowieści oraz sekrety szczelnie skrywane w murach szpitala. 

Ta zaskakująca i świetnie napisana powieść zwraca uwagę na dramatyczny i 

zamknięty świat ludzi chorych psychicznie. Stanowi również metaforę współczesnej 

rzeczywistości, w której silne jednostki manipulują słabszymi i wykorzystują je do osiągania 

własnych celów. Książka stała się inspiracją do nagrodzonego Oscarem głośnego filmu w reż. 

Miloša Formana pod tym samym tytułem.  

 

Colleen Hoover i Tarryn Fisher 

„Never never”  

Co by się stało, gdybyście nagle obudzili się i nic nie pamiętali ze swojej przeszłości? 

Nie wiedzielibyście nawet tego, kim jesteście. 

To właśnie przydarzyło się dwojgu nastolatkom: Charlie i Silasowi. Na nowo musieli 

odkrywać, co tak naprawdę się wydarzyło. Stracili pamięć, ale szybko zorientowali się, że za 

całą sprawą kryje się coś więcej. Oglądając pomięte notatki i fotografie, stopniowo poznawali 

tajemnice i uczucia, które ich połączyły. Nie zdawali sobie nawet sprawy, że prawda potrafi 

być szokująca i bardzo mroczna. 

W kategorii Literatura młodzieżowa powieść „Never never” została Książką Roku 

2016. 

 

Kate Morton 

„Córka zegarmistrza” 

,,Ludzie cenią błyszczące kamienie i talizmany, zapominają jednak, że najpotężniejszymi 

talizmanami są historie, które opowiadają sobie i innym." 

 



Dlaczego życie świetnie zapowiadającego się artysty, niezwykle utalentowanego i 

pełnego pasji malarza Edwarda legło w gruzach? Kto dokonał okrutnego morderstwa? Gdzie 

zaginęła rodowa pamiątka – Błękit Radcliffów? Co wydarzyło się w tajemniczej posiadłości 

Birchwood 150 lat wcześniej, zanim archiwistka  Elodie Winslow znalazła w Londynie w 

starym magazynie pudło z fotografią pięknej kobiety i szkicownikiem zapełnionym 

rysunkami krajobrazu?  

Na te wszystkie zagadkowe pytania zna odpowiedź Birdie Bell – córka zegarmistrza, 

która była świadkiem i uczestnikiem dramatycznych wydarzeń z XIX wieku. Jej opowieści 

pełne ciekawostek i szczegółów działają na wyobraźnię i emocje, pokazują inną 

rzeczywistość i przenoszą do innych czasów.  

W powieści Kate Morton obok wątków obyczajowych pojawiają się elementy 

kryminalne, a nawet fantastyczne w postaci duchów i legend. Książka jest niezwykle 

klimatyczna i zręcznie łączy przeszłość z teraźniejszością.  

 

 

Colleen Hoover 

„Maybe someday” 

Opowieść o emocjach ukrytych w dźwiękach. Sydney i Ridge – dwoje młodych 

bohaterów w pewnym momencie swojego życia staje w obliczu trudnej decyzji, a każde 

rozwiązanie wydaje się być niewłaściwym. Chłopak jest muzykiem. Niestety od pewnego 

czasu cierpi na niemoc twórczą i nie potrafi napisać tekstu do swoich utworów. Codziennie 

ćwiczy na balkonie. Pewnego dnia słyszy, że dziewczyna z domu obok śpiewa do granej 

przez niego melodii. Ridge postanawia poprosić nieznajomą o pomoc. Ich współpraca powoli 

przeradza się w coś więcej niż przyjaźń i miłość do muzyki.  

Kolejna bestsellerowa powieść dla młodzieży autorstwa amerykańskiej pisarki, której 

książki cieszą się niesłabnącą popularnością wśród czytelników. 

 


