
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 dru żyny”  

 

,,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 

„Tatua żysta 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.  

 

 
Karen Gregory 
 

„Niepoliczalne” 
  

Niezwykła historia 17 – letniej dziewczyny, chorej na 
anoreksję. Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, 
kiedy nastolatka zachodzi w ciążę. Jest to dla 
dziewczyny ogromne zaskoczenie i jednocześnie 
wielki problem. Hedda musi podjąć mnóstwo 
trudnych decyzji i stanąć do walki już nie tylko o 
własne życie.   

 



Dana Heinhardt 

„Powiedz wreszcie prawd

 

 

Wszystkie książki można wypożyczyć w bibliotece szkolnej, a ich przeczytanie 

 

 

 

 

 

 

„Powiedz wreszcie prawd ę”  

 

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 odnaleź

postaci głównego bohatera cząstkę siebie. Ta 

historia ma jednak szczęśliwe zakończenie i 

pokazuje, że nie ma sytuacji bez wyjścia.

 

Wszystkie książki można wypożyczyć w bibliotece szkolnej, a ich przeczytanie 
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