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John Flanagan
ZWIADOWCY
MEGABESTSELLEROWA SERIA FANTASY!

Wydawana od 2009 roku seria o przygodach zwiadowcy Willa oraz jego 
mistrza Halta cieszy się niesłabnącą popularnością wśród coraz to nowych 
czytelników. Pełna ironicznego poczucia humoru, epicka opowieść o 
heroizmie i przyjaźni.

Pierwszy tom sprzedał się w ponad 150 tysiącach egzemplarzy, fani 
organizują kolonie pod szyldem Zwiadowców, a facebookowy fanpage 
Zwiadowcy liczy ponad 30 tysięcy fanów.

Seria składa się z 14 woluminów, autor napisał też dwa tomy prequelu. 

Polscy czytelnicy jako pierwsi na świecie mieli okazję przeczytać 
długo oczekiwane 13. i 14. tom z serii. 

Tom 1. Ruiny Gorlanu
Tom 2. Płonący most
Tom 3. Ziemia skuta lodem
Tom 4. Bitwa o Skandię
Tom 5. Czarnoksiężnik z północy
Tom 6. Oblężenie Macindaw
Tom 7. Okup za Eraka
Tom 8. Królowie Clonmelu
Tom 9. Halt w niebezpieczeństwie
Tom 10. Cesarz Nihon Ja
Tom 11. Zaginione historie
Tom 12. Królewski zwiadowca
Tom 13. Klan czerwonego lisa
Tom 14. Pojedynek w Araluenie
Prequel. Wczesne lata. Turniej w Gorlanie
Prequel. Wczesne lata. Bitwa na wrzosowiskach



John Flanagan
DRUŻYNA

Druga bestsellerowa seria autora „Zwiadowców”

Akcja serii rozgrywa się w Skandii, jej bohaterami są członkowie 
drużyny „Czapli”, choć pojawiają się też postacie występujące 
wcześniej w „Zwiadowcach”. Na dalekiej północy ludzie znają tylko 
jeden sposób na to, by młody mężczyzna stał się wojownikiem. 
Nastoletni chłopcy są dzieleni na grupy i wysyłani na 
trzymiesięczną wyprawę. Uczą się żeglarstwa, walki, taktyki, sztuki 
przetrwania… Drużyna przeciwko drużynie, wyzwanie za 
wyzwaniem. 

Jesienią 2019 ukaże się 8. tom serii.

Wiek 
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Tom 1. Wyrzutki
Tom 2. Najeźdźcy
Tom 3. Pościg
Tom 4. Niewolnicy z Socorro
Tom 5. Góra skorpiona
Tom 6. Nieznany ląd
Tom 7. Kaldera



Taran Matharu
Summoner. Zaklinacz 
Almanach Zaklinacza 

„Summoner. Zaklinacz” to jedna z najbardziej 
wciągających serii fantasy ostatnich lat!
Ekscytująca opowieść o Fletcherze, jego demonie Ignatiusie i dwójce 
przyjaciół z Akademii Vocanów: elfce Sylvi oraz krasnoludzie Othellu.
Imperium Hominum grozi niebezpieczeństwo. Nadciągają żądne krwi hordy 
orków. Ostatnią nadzieją na wygraną jest Akademia Vocanów, gdzie 
szlachetnie urodzeni uczą się sztuki przywoływania demonów. Tylko młodzi 
zaklinacze mogą odmienić losy Imperium.
Oryginalna historia, budząca sentyment wśród fanów Władcy Pierścieni, 
Harry’ego Pottera oraz byłych zbieraczy Pokemonów. Pokochali ją także 
zapaleni gracze League of Legends z całego świata.

„Almanach Zaklinacza” to wyjątkowe wydanie dla fanów serii o 

Summonerze z kompendium informacji o zaklęciach, magii i demonach. 
Zawiera nowe opowiadanie, kompletną demonologię, ilustracje. 

Seria SUMMONER ZAKLINACZ
Tom 1. Początek
Tom 2. Wyprawa
Tom 3. Bitwa
Tom 4. Rebelia
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premiera maj 2019



Taran Matharu
CONTENDER. ZAWODNIK 
Tom 1. Wybrany

Nowa trylogia Tarana Matharu, autora bestsellerowego cyklu 
„Summoner. Zaklinacz”.

Rozpoczyna się rozgrywka, w której stawką jest przetrwanie, a areną obcy świat, gdzie 
przeciwnicy czyhają dosłownie wszędzie. Zwycięzca może być tylko jeden. 

Historia ludzkości zna wiele przypadków niewyjaśnionych zaginięć. Grupa nastolatków wkrótce 
pozna ich tajemnicę. 
Cade Carter siedział na pokładzie samolotu i zastanawiał się, w jakim kierunku potoczy się jego 
życie, gdy niespodziewanie został przeniesiony do obcego świata, rojącego się od pamiątek z 
dziejów Ziemi. Bohaterowie natkną się na prehistoryczne zwierzęta, odnajdą pozostałości 
zaginionych cywilizacji, a także - co najbardziej niesamowite - spotkają osoby z odległej 
przeszłości. 
Oszołomiony, rzucony w nową, zagadkową rzeczywistość Carter nie dostanie wiele czasu na 
dojście do siebie. Niemal natychmiast zostanie zmuszony do walki o życie, którą stoczy w 
towarzystwie grupy nastolatków o szemranej przeszłości. Wszyscy staną się zawodnikami 
biorącymi udział w nie kończącej się, brutalnej rozgrywce, w turnieju kontrolowanym przez 
enigmatyczne istoty. 
Bohater stanie przed prostym wyborem: przystanie na reguły gry lub zginie. 
Czas szykować się do walki.

premiera maj 2019
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Holly Black
Okrutny książę
Zły król 

Trylogia o magicznym i okrutnym świecie elfów.
Siedemnastoletnia Jude została porwana do bajecznego Elysium. Aby 
przetrwać w królestwie opętanych żądzą władzy istot, w labiryncie 
intryg i ułudy, musi odkryć własną przebiegłość i zawalczyć o swoje 
prawa. 
Rozmiłowani w intrygach i władzy piękni, nieśmiertelni elfowie zdolni 
są do każdej podłości.
Siedemnastoletnia Jude wcale nie pragnie dorównać okrutnym elfom: 
zamierza ich przewyższyć... Czy dzięki pewnej niedostępnej magicznym 
istotom umiejętności zdoła przetrwać w obcym świecie i osiągnąć 
upragniony, nieosiągalny cel?

Holly Black to prawdziwa Królowa Elfów.
– Victoria Aveyard, autorka serii Czerwona Królowa

Książka niebezpieczna i nieokiełznana, mroczny literacki klejnot.
– Leigh Bardugo, autorka bestsellerowej Szóstki wron

Tom 1. Okrutny książę
Tom 2. Zły król
Tom 3. premiera w 2020 r. 
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Holly Black to autorka #1 na listach bestsellerów New York 

Timesa. Znana i ceniona wśród polskich czytelników autorka książek 
fantasy dla młodzieży (Kroniki Spiderwick), jedna z czołowych pisarek 
amerykańskich z ponad 10 milionami sprzedanych książek w 35 
krajach. 



Mindee Arnett
Onyx & Ivory

Piękny, pochłaniający i niebezpieczny świat fantasy, w którym nic 
nie jest takie, jak się wydaje. 

Kate jest królewską kurierką, a w służbie pocztowej przeżywają tylko najlepsi i najszybsi z 
jeźdźców, bo gdy zapada noc, na polowanie wychodzą gadźce - morderczo groźne smoki-
nieloty. Podczas jednej z misji dziewczyna natrafia na ocalałego z przeprowadzonej przez 
gadźce rzezi Corwina Thormane, syna władcy.
Corwin był pierwszą miłością Kate, przysięgła jednak wymazać go ze swej pamięci po tym, 
jak skazał jej ojca na śmierć. Teraz, gdy ich drogi znów się skrzyżowały, Kate i Corwin muszą 
zapomnieć o przeszłości, by stawić czoło mrocznej sile, mogącej zniszczyć cały znany im 
świat.

Powieść mistrzyni słowa Mindee Arnett wpada galopem na scenę, przynosząc ze sobą
wszystko, o czym marzysz: niewiarygodne zdrady, spiski pałacowe, mordercze walki,
zabójcze bestie, wspaniałe rumaki, tajemnice stare i nowe, a także magię, tę dziką i tę
poskromioną.
Liz Coley, autorka międzynarodowego bestselleru Pretty Girl-13

Jednocześnie świeża i klasyczna. Onyx&Ivory to niezmiernie wciągające połączenie 
potworów, magii i romansu.
Susan Dennard, bestsellerowa autorka Truthwitch
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Sara Holland
Everless

Czas jest więzieniem. Ona jest kluczem.
Bestseller New York Timesa dla fanek twórczości Holly Black, Leigh Bardugo, Victorii Aveyard, Kendare Blake, 
Stephanie Garber.

W królestwie Sempery walutą jest czas, który płynie w ludzkiej krwi, a będące w obiegu monety można 
rozpuścić i wypić, przedłużając sobie życie. Siedemnastoletnia Jules, próbując spłacić długi, postanawia 
zatrudnić się na dworze. Tam  poznaje groźną królową i odkrywa tajemnicę swego pochodzenia.

Sara Holland ma wybitny dar opowiadania. Everless nadaje nowe, przerażające znaczenie określeniu:  nasz 
czas dobiega końca. 
Stephanie Garber, autorka bestsellera New York Timesa, Caraval

W bogatym, wciągającym świecie opisanym przez Holland pod zewnętrzną powłoką piękna i wyrafinowania 
kryje się podskórny mroczny prąd.
Publishers Weekly

Tom 1. Everless – premiera w czerwcu 2019
Tom 2. Evermore – jesienią 2019

Wiek 
12+



John August 
Arlo Finch i Dolina Ognia

Magiczna przygoda w realnym świecie dla fanów Stranger Things, 
Harry’ego Pottera, Kronik Spiderwick i Baśnioboru.

NIEKTÓRE SZLAKI PROWADZĄ KU PRZYGODZIE. INNE KU NIEBEZPIECZEŃSTWOM.
Dwunastoletni Arlo Finch przeprowadza się do Pine Mountain w Kolorado. Odkrywa, że las 
otaczający miasto jest magiczny, a zamieszkujące go siły są bardzo niebezpieczne. Na szczęście 
zaprzyjaźnia się z Indrą i Wu, dzięki którym dołącza do patrolu Skautów. Dowiaduje się, jak 
poskromić dziką magię, która najwyraźniej czyha na jego życie. Wykorzystując nabyte 
umiejętności staje oko w oko ze swoim wyjątkowym przeznaczeniem i weryfikuje wartości, które 
są podstawą Przysięgi Skauta: lojalność, odwagę, życzliwość i prawdę.

Często marzymy o tym, że literatura zabierze nas w nieznane. Młodzi czytelnicy mogą na to liczyć 
dzięki powieści „Arlo Finch i Dolina Ognia”, otwierającej pełen sekretów i magii nowy cykl dla 
nastoletnich odbiorców.
To powieść o duchu walki, o gotowości do poświęcenia się ale też o wytrwałości i o tym, że 
praktyka czyni mistrza. 
To świetna książka dla wszystkich, którzy są na rozstaju, którzy wahają się, czy nie zboczyć z 
obranej wcześniej drogi. 
Autor motywuje bowiem do działania i pokazuje, że nigdy nie możemy się poddawać. 
Przegrywasz dopiero wtedy, gdy przestajesz próbować.
granice.pl
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Rafał Dębski 
ŻELAZNY KRUK

Pełna przygód i śmiertelnych zagrożeń wyprawa 
w poszukiwaniu gniazda Żelaznego Kruka.

Nastoletni Evah, syn myśliwego, prowadzi nas przez zgrabnie wykreowany
świat. Świat niby obcy, ale chwilami niepokojąco podobny do naszego.
Pewnego dnia wioskę, w której mieszka, pustoszą ludzie Żelaznego Kruka.
Nad grobem poległego w walce ojca chłopak poprzysięga zemstę. Tylko gdzie
szukać potwora, o którym nieliczni słyszeli, ale nikt go nigdy nie widział?
Bohater musi wyruszyć w długą podróż, która wiedzie go przez leśne ostępy
pełne zbójców, nawiedzone przez upiory bagna i miasta zamieszkałe przez
oszustów i rzezimieszków. Na długim szlaku pozna nowych przyjaciół, ale też
narazi się nowym wrogom i pozna smak zdrady. A każdy krok będzie go zbliżał
do prawdy…

Od lat postulowałem, że pora wreszcie zacząć pisać polską fantastykę dla 
młodzieży. Doskonała powieść Rafała Dębskiego godnie wypełnia tę lukę. 
Andrzej Pilipiuk

Dębski sprawdza swoje siły w młodzieżowej fantasy, jak zwykle prezentując
solidne pisarskie rzemiosło.
Rafał Śliwiak, Nowa Fantastyka

Tom 1. Wyprawa
Tom 2. Szalony Mag

Wiek 
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Rafał Dębski do tej pory znany był szerszemu gronu czytelników 

jako autor ponad dwudziestu powieści, przeznaczonych dla starszego
odbiorcy. Trylogia „Żelazny Kruk” to jego debiut w kategorii książek 
dla młodzieży i – co należy z satysfakcją podkreślić – debiut świetnie 
przyjęty przez czytelników!



Milena Wójtowicz
Post Scriptum | Vice Versa
Wrota

„Post Scriptum” to humorystyczna urban fantasy
o nienormatywnych, czyli istotach nie całkiem oczywistych... strzygach,

wampirach, wilkołakach. Potwory prowadzą normalne życie, radzą sobie
przyzwoicie i nie afiszują się ze swoją odmiennością. Bohaterowie zostają
wplątani w intrygę kryminalną i próbują podjąć detektywistyczne śledztwo...
Dla fanów Autorki przygotowaliśmy również dodatkowe, nigdzie niepublikowane
opowiadanie „Memento Mori”, nawiązujące do wydarzeń przedstawionych w
„Post Scriptum”. W czerwcu 2019 ukaże się kolejny tom z tej serii: „Vice Versa”.

„Wrota” to przewrotna, pełna humoru i ironii bajka
o zadufanych w sobie książętach, wkurzonych na cały świat królewnach i Wrotach
do Piekieł, marzących o wolności. Idealna podróż do świata fantazji
przedstawionego w nieco krzywym zwierciadle.

O Bogowie, jak mi brakowało Mileny Wójtowicz. Nie pamiętam, i piszę to całkowicie 
szczerze, kiedy ostatni raz tak się śmiałam i cieszyłam przy książce, a niektóre fragmenty 
czytałam nawet kilkakrotnie, by rozkoszować się każdym słowem.
secretum.pl

To była bardzo przyjemna fantastyka z kryminalnym posmakiem i toną śmiechu, 
dokładnie to, co chciałabym czytać na plaży w upalny dzień. I każdemu polecam.
efantastyka.pl

Wiek 
14+

Milena Wójtowicz to autorka przezabawnych książek fantasy, 

serca fanów zdobyła lekkim stylem, poczuciem humoru i dość 
przewrotnym traktowaniem stereotypów.



Ewa Białołęcka
KRONIKI DRUGIEGO KRĘGU

Kultowa seria Ewy Białołęckiej, nazywanej Królową Polskiej 
Fantastyki. 

Po kilku latach milczenia Ewa Białołęcka, ośmiokrotnie nominowana do nagrody Zajdla, 
mistrzyni słowa, kreacji fantastycznych światów i mocnych, wiarygodnych bohaterów, 
zapowiada długo oczekiwane zakończenie cyklu o Tkaczach Iluzji.  Wznowienie 
poprawione, w nowej szacie graficznej z pewnością zachwyci nowe pokolenia 
czytelników.

Głuchoniemy Kamyk ‒ pseudonim Smoczy Jeździec, Nocny Śpiewak porośnięty długą 
sierścią, Jagoda albinoska ‒ każdy boryka się z własną niedoskonałością, ucieka 
przeznaczeniu i szuka indywidualnej drogi. Bohaterowie są obdarzeni magicznym 
talentem, jednak muszą za swoje uzdolnienia zapłacić kalectwem. 
Opowieść o przyjaźni, dorastaniu, odnajdywaniu przeznaczenia i odpowiedzialności.

Tom 1. Naznaczeni błękitem
Tom 2. Drugi krąg
Tom 3. Kamień na szczycie
Tom 4. Piołun i miód

Wiek 
11+



Młodzieżowa seria fantasy z bohaterami obdarzonymi 
niezwykłymi zdolnościami. Poprzez swoją wyjątkowość stawali się 
pożądanym i cennym nabytkiem dla handlarzy ludźmi.

Niepowszedni to dzieci obdarzone szczególnymi właściwościami: Bestiarka potrafi 
okiełznać każde dzikie zwierzę, Żniwiarka ma dar uleczania, Unik to wytrawny 
wojownik, Gwarek rozumie obcą mowę, a Wodniczka wytrzymuje pod wodą 
zadziwiająco długo. Przychodzą na świat niezwykle rzadko, są więc łakomym kąskiem 
dla handlarzy niewolników.

Porwana przez okrutnych bandytów gromadka, by odzyskać wolność, musi wykazać 
się odwagą i  sprytem. Dramatyczne przygody są jednak przede wszystkim próbą 
wzajemnego zaufania, przyjaźni i lojalności. 

W przygotowaniu nowa seria Autorki – „Ratownicy czasu”. 
Premiera tomu 1.  – we wrześniu 2019 r. 
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Seria NIEPOWSZEDNI
Tom  1. Porwanie
Tom 2. W potrzasku
Tom 3. Obława

Justyna Drzewicka
NIEPOWSZEDNI



Ałbena Grabowska
Nowy świat

Wyjątkowa opowieść o przyjaźni w świecie zdominowanym przez 
maszyny.

Nowa powieść autorki kilkunastu powieści dla dorosłych, w tym zekranizowanej sagi Stulecie winnych 
(emisja w TVP) oraz cyklu książek dla dzieci Julek i Maja.

Autorka wykorzystuje swoją naukową wiedzę z zakresu neurologii i fascynująco wplata w fabułę 
informacje o tajemnicach ludzkiego mózgu.

O człowieczeństwie nie mówi materiał genetyczny, a głęboko ludzkie odruchy.
Rzeczą najbardziej ludzką jest kochać, kiedy świat rozpada się na kawałki.

Sky, Estra i Maroon to przyjaciele, którzy osieroceni po buncie maszyn, dorastają razem w Kolebce, 
osobliwym domu dziecka. Przy pierwszej sposobności uciekają i ukrywają się wśród mieszkańców 
nizin społecznych. 
Estra, specjalistka od sieci informatycznych zajmuje się ochroną przyjaciół. Sky przenosi w umyśle 
dane, co pozwala przetrwać w Nowym Świecie. Maroon, pół hybryda, pół człowiek, pracuje w 
kopalni, aby zapewnić wszystkim byt. 
Po apokalipsie świat podzielił się na dwie części; niższe warstwy zamieszkują szeregowi pracownicy. 
Wyżynę zamieszkują niczego nieświadomi wybrańcy. Gdy pewnego dnia zostaje porwana córka 
prezydenta Wyżyny, spokojne życie trójki przyjaciół okazuje się iluzją. Jeśli nie chcą powrócić do 
dawnego życia, muszą udać się na Wyżynę. 
Co jest prawdą a co iluzją? Kto jest przyjacielem a kto wrogiem? Te kwestie muszą rozstrzygnąć, aby 
uratować swoje życie. 

Wiek 
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Veronica Roth
Spętani przeznaczeniem 
Naznaczeni śmiercią

Pełna niezwykłych wyobrażeń historia o nadziei, walce i 
miłości, rozgrywana w kosmicznym uniwersum. 

Dylogia autorki światowego bestsellera „Niezgodna”. 

Akos – syn podbitego narodu – jest sługą przeznaczonym księżniczce 
panującej nacji, Cyrze. Życiem dwojga od narodzin rządzi przeznaczenie, 
narzucone przez opływający galaktykę potężny nurt. 
Raz wypowiedziany los staje się nieodwracalny, a nad rodzącą się miłością 
ciąży fatum śmierci. 
W walczący o równowagę świat wkraczają dawne demony. Tyran – ojciec 
Cyry uważany za martwego – powraca z kosmicznej wędrówki, by zniszczyć 
życie mieszkańców planety Thuhve. 
Czy bohaterom uda się obalić bezduszną tyranię? I czy będą w stanie 
odmienić to, co nieodmienialne? 

Tom 1. Naznaczeni śmiercią
Tom 2. Spętani przeznaczeniem

Wiek 
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Veronica Roth – mając 21 lat, zadebiutowała cyklem NIEZGODNA, który 

stał się światowym hitem. Każda książka autorki gości na listach bestsellerów 
„New York Timesa”, „Wall Street Journal” czy „USA Today”. Wszystkie zostały 
przetłumaczone na ponad 30 języków i odniosły międzynarodowy sukces. 
Czytelnicy Goodreads dwukrotnie wybrali powieść Veroniki Roth ulubioną 
książką roku w kategorii Young Adult Fantasy & Science Fiction. Autorka już 
doczekała się trzech hollywoodzkich ekranizacji.



Jeff Wheeler
KRÓLEWSKIE ŹRÓDŁO

Fascynujący świat pełen magii, tajemnic i nadprzyrodzonych 
zdolności. To także świat, w którym walce o władzę towarzyszą okrucieństwo i 
zdrada. Nieprzeciętni bohaterowie i polityczne dramaty to mieszanka, która 
zachwyci zarówno dorosłych czytelników, jak i nastolatków.

Jeff Wheeler to fenomenalny autor młodzieżowego fantasy ze szczytów list 
bestsellerów Wall Street Journal, ponad 2000 recenzja na amazon.com.

Solidna porcja magii w sosie z intryg, miłości i walki o władzę. Sprawdzony przepis 
na fantasy.
Serię rekomenduje Justyna Drzewicka, autorka cyklu NIEPOWSZEDNI

Świetne połączenie fantastyki, romansu i książki detektywistycznej. Szczerze 
zachęcam, abyście udali się w podróż do Królewskiego Źródła i na własnej skórze 
poczuli moc Źródła i oddech szpiegów na karku.
Fb/Fantastyka, Mitologia, Magia

Przepadniecie na kilka godzin.
poszkole.pl

Wiek 
12+

Tom 1. Trucicielka królowej
Tom 2. Córka złodzieja
Tom 3. Królewski Zdrajca



Dave Rudden
RYCERZE POŻYCZONEGO MROKU

Pełna humoru opowieść o świecie żyjącego mroku, 
w którym czyha niewidzialny wróg.
Denizen Hardwick to osierocony chłopiec, który nagle dowiaduje się, że 
należy do tajnej armii, chroniącej świat przed rasą cienistych Potworów.
Na szczęście między ludzkością a cieniami stoją Rycerze Pożyczonego 
Mroku.
Na nieszczęście Denizen jest jednym z nich.

Denizen to po prostu zwykły chłopiec, na którego spada tajemnica. A on 
ciężar tej tajemnicy i konsekwencji, jakie za sobą niesie, będzie w stanie 
utrzymać. Bardzo ciekawa i wciągająca powieść dla młodzieży. Jest 
świeża, pełna magii, napięcia  i tajemnic. 
naszksiazkowir.blogspot.com

Są historie, które są tak dobre, że się nigdy nie nudzą. Oczywiście 
przykładów jest całe mnóstwo, zaczynając choćby od Adasia Niezgódki, a 
na Harrym Potterze bynajmniej nie kończąc. Dziś do tego typu postaci 
można dorzucić Denizena Hardwicka.
Dzikabanda.pl

Wiek 
11+

Tom 1. Rycerze pożyczonego mroku
Tom 2. Rycerze pożyczonego mroku. Wieczny dwór.



Anna Day
Fandom 

Pełna szybkiej akcji, łącząca wiele popularnych gatunków 
przygoda grupy fanów trafiających do uniwersum ulubionej 
powieści i filmu. 
Violet z bratem i przyjaciółkami należą do licznego grona fanów „Tańca na szubienicy”. 
W czasie Comic Conu zostają w tajemniczy sposób przeniesieni do uniwersum swej ulubionej 
historii.
Uwięzieni w mrocznym świecie, doprowadzają przypadkiem do śmierci Rose, głównej bohaterki 
oryginału. W tej sytuacji Violet ma tylko jedno wyjście – musi wejść w rolę Rose
i doprowadzić opowieść do końca.  
Mówi się, że dla fikcji nie warto umierać… czy aby na pewno?

Niesamowita, trzymająca w napięciu książka.
James Dashner, autor Więźnia labiryntu

Pomysłowa, genialnie napisana powieść.
Louise O'Neill, autorka Sama się prosiła

Jak to jest znaleźć się w świecie, który zna się z kart powieści? Anna Day zabiera nas w podróż, 
której nie da się zapomnieć. Oto książka od fanki dla fanów. Dobrze napisana, ciekawa i z 
nietuzinkowymi bohaterami. 
Monika Doerre, Ostatniatawerna.pl

Wiek 
12+



Wiliam Goldman
Narzeczona księcia
Nowe wydanie klasycznej powieści fantasy, która wyszła spod pióra
znanego scenarzysty Wiliama Goldmana, w tłumaczeniu Pauliny Braiter.

Pojedynki na szpady i umysły, ucieczki i pościgi, sześciopalcy zabójca, Urwiska Szaleństwa,
Ogniste Bagna, Zoo Śmierci, potworne maszyny tortur, wielka miłość i bezkresna nienawiść,
pasja, cuda i szaleństwo. Mistrzowsko skonstruowana baśń o prawdziwej miłości i wielkiej
przygodzie.

Pełna zwrotów akcji i humoru opowieść o prawdziwej miłości.
The New York Times

Ze świecą szukać drugiej takiej książki – oryginalnej, wciągającej, absurdalnej i nieokiełznanej.
ostatniatawerna.pl

Połączenie baśni, przygody, fantastyki, powieści awanturniczej, komedii i romansu. Plejada
nietypowych, wręcz dziwacznych bohaterów, lekkie pióro i liczne wtrącenia. Oraz anegdoty
autora pisane (jak sam mówi) śmieszną kursywą, wszechobecny humor i prześmiewczy ton - to
wszystko stanowi o niepowtarzalności tej powieści.
magicznyswiatksiazki.pl

Wiliam Goldman jest wybitnym scenarzystą filmowym (Maratończyk, Wszyscy ludzie
prezydenta, O jeden most za daleko, Misery). Nagrodzony Oscarami za scenariusze Butch Cassidy
i Sundance Kid (z Paulem Newmanem i Robertem Redfordem) oraz Wszyscy ludzie prezydenta (z
Robertem Redfordem, Dustinem Hoffmanem i Jasonem Robardsem). Napisał również kilka
powieści, z których największą popularność zdobyła Narzeczona księcia.

Wiek 
12+



Joseph Delaney
KRONIKI WARDSTONE

Kultowa seria angielskiego mistrza grozy.

Wciągająca trzynastotomowa seria, której bohaterem jest 
piętnastoletni chłopak, siódmy syn siódmego syna, który ma 
wyjątkowy dar wyczuwania istot z Mroku oraz wyjątkową 
odporność na ich moc. Tom odbywa kilkuletnią praktykę u 
stracharza Johna Gregory’ego, ucząc się, jak pokonać czarownice, 
boginy, skelty i inne przerażające stwory. 

Na podstawie pierwszego tomu nakręcono film pt. „Siódmy syn”. 

Wiek 
11+

Tom 1. Zemsta czarownicy
Tom 2. Klątwa z przeszłości
Tom 3. Tajemnica starego mistrza
Tom 4. Wiedźmi spisek
Tom 5. Pomyłka stracharza
Tom 6. Starcie demonów
Tom 7. Koszmar stracharza
Tom 8. Cień przeznaczenia
Tom 9. Jestem Grimalkin
Tom 10. Krew stracharza
Tom 11. Wijec
Tom 12. Alice
Tom 13. Zemsta stracharza
Bestiariusz



Joseph Delaney
KRONIKI GWIEZDNEJ KLINGI

Kontynuacja kultowej serii KRONIKI WARDSTONE

Joseph Delaney na prośbę czytelników uzupełnił serię Kroniki Wardstone o 
trylogię zatytułowaną „Kroniki Gwiezdnej Klingi”, gdzie opisał dalsze losy  
głównego bohatera Toma Warda, który po śmierci swojego mistrza Johna 
Gregory’ego zostaje nowym stracharzem. Teraz to on musi bronić Hrabstwa przed 
istotami z Mroku.

Tom Ward przejął funkcję stracharza, jest teraz jedyną osobą, która może 
uchronić swoją okolicę przed krwiożerczymi sługami ciemności. Jednak Tom ma 
dopiero siedemnaście lat, a jego nauka została przerwana, gdy stary mistrz zginął 
w walce, przez co nikt nie chce zaufać w umiejętności chłopca dopóki nie 
udowodni, że jest godny sprawowania nowej funkcji. Niespodziewanie do Toma 
zgłasza się Jenny – siódma córka siódmej córki, która chce zostać pierwszą 
uczennicą nowego stracharza. Wkrótce Tom i Jenny będą musieli zmierzyć się z 
wielkim niebezpieczeństwem.

Wiek 
11+

Tom 1. Nowy mrok
Tom 2. Mroczna armia
Tom 3. Mroczna zemsta



Joseph Delaney
ARENA 13

Arena 13. To tutaj zmagają się ze sobą najlepsi 
wojownicy, których nigdy nie opuszcza widmo śmierci.

W Gindeen, mieście położonym na terytorium otoczonym przez Barierę, 
ulubioną rozrywką jest oglądanie walk wojowników oraz ich 
zaprogramowanych laków  na legendarnej Arenie 13. Walki są tym bardziej 
ekscytujące, że w każdej chwili na arenie może pojawić się Hob, groźna i 
okrutna bestia, która sprawuje władzę nad losem każdego stającego do walki 
mężczyzny.

Leif pragnie tylko jednego: chce stać się najlepszym wojownikiem na Arenie 13 
i zemścić się na okrutnym Hobie, który doprowadził do śmierci całej jego 
rodziny. Ma zamiar podjąć walkę, nawet jeśli przypłaci ją życiem.

Wiek 
11+

Tom 1. Arena 13
Tom 2. Arena 13. Rytuał
Tom 3. Arena 13. Wojownik



Joseph Delaney
ABERRATIONS. Bestia się budzi 

Mrożąca krew w żyłach walka ludzi z rozprzestrzeniającym się złem w 
hrabstwie Lancashire, miejscu akcji Kronik Wardstone.

Sprytek nie pamięta czasu przed Szolem – tajemniczą plamą mroku zbierającą przerażające żniwo. 
Ci, którzy zostali uwięzieni w jej wnętrzu, zginęli lub zostali odmienieni w łaknące krwi potwory –
aberracje. Sprytek prawie od roku tkwi w piwnicy rodzinnego domu, jedynym bezpiecznym 
miejscu, gdzie towarzyszą mu tylko szepty zmarłych braci oraz przyjazna aberracja, Królowa 
Bagien. 

Życie Sprytka zmienia się, gdy ojciec postanawia zaprowadzić go do zamku i zgłosić na stanowisko 
pomocnika bramomantów, którzy przy pomocy specjalnych portali mogą zaglądać do wnętrza 
Szolu i prowadzić niezbędne badania. To bardzo niebezpieczna praca, podczas której zginęli bracia 
Sprytka. Żeby przetrwać, chłopiec będzie musiał w pełni wykorzystać swą przebiegłość, nie 
zważając na cenę, jaką przyjdzie mu za to zapłacić.

Wiek 
12+



Soman Chainani
AKADEMIA DOBRA I ZŁA

Baśniowy świat, w którym zwyczajni młodzi ludzie mogą być 
bohaterami i złoczyńcami jednocześnie.
Seria adresowana do fanów Rywalek.

Najlepsze przyjaciółki Sophie i Agatha trafiają po skończeniu trzynastu lat do legendarnej 
Szkoły Dobra i Zła. Tutaj zwyczajni chłopcy i zwykłe dziewczynki są szkolone by zostać albo 
bajkowymi bohaterami, albo wielkimi złoczyńcami, a jedynym sposobem na znalezienie 
wyjścia z baśni jest… jej przeżycie. 

Zdecydowanie jedna z lepszych młodzieżowych pozycji fantasy, jakie ukazały się w 
ostatnich latach.
miye.eu

Opowieść o świecie baśni w całkiem innym wydaniu. Burząca wyobrażenia o pięknych 
księżniczkach i złych wiedźmach. Niosąca ze sobą wartości wszystkim dobrze znane, lecz 
wciąż tak bardzo aktualne. Walka Dobra ze Złem nigdy nie pozostaje stłumiona i wciąż 
przynosi dramatyczne skutki. Przedstawiona w łatwy sposób uświadamia, co tak naprawdę 
oznacza być dobrym i jak łatwo oszukać samego siebie.
Molencja18, lubimyczytac.pl

Wiek 
11+

Tom 1. Akademia dobra i zła
Tom 2. Akademia dobra i zła. Świat bez książąt
Tom 3. Akademia dobra i zła. Długo u szczęśliwie
Tom 4. Akademia dobra i zła. Droga do sławy



Virginia Boecker
THE WITCH HUNTER. Łowczyni
THE KING SLAYER. Królobójczyni

Znakomita opowieść fantasy, której akcja rozgrywa 
się w średniowiecznej Anglii. 

Główna bohaterka dylogii jest prawą ręką nadwornego łowcy 
czarownic. Wkrótce odkrywa, że najważniejsze osoby w królestwie 
zamieszane są w potężny spisek, a jej samej grozi płonący stos!
Virginia Boecker to autorka wielu bestsellerów New York Timesa.  

Wiek 
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Tom 1. Łowczyni
Tom 2. Królobójczyni



Claudia Grey
FIREBIRD

Fantastyczna, pełna niespodziewanych przygód i 
zaskakujących zwrotów akcji powieść przygodowa z 
młodzieńczą miłością w tle. 

Podróże w inne wymiary, a w każdym inna ty oraz… inny ON!
Główna bohaterka za pomocą wynalazku swoich rodziców - Firebirda wyrusza w 
podróż do innych wymiarów śladami Paula, który jest podejrzany o zamordowanie 
jej ojca.
Losy całego multiwszechświata spoczywają w rękach Marguerite. Dziewczyna, 
przenosząc się do świata równoległego, trafia w samo centrum przerażającego 
spisku. Z każdą kolejną podróżą coraz lepiej poznaje cel i metody działania Triadu i 
dochodzi do wniosku, że tylko ona jest w stanie uratować życie milionów ludzi.

Trylogia Firebird to niezwykła podróż po złożonych zakrętach alternatywnych 
światów i osobowości, gdzie los jest nieunikniony, prawda nieuchwytna, zaś miłość 
pozostaje największą z tajemnic.

Wiek 
14+

Tom 1. Tysiąc odłamków ciebie
Tom 2. Dziesięć tysięcy słońc na tobą
Tom 3. Milion światów z tobą



Kategoria 
Young adult



Kiera Cass
RYWALKI 

Romans. Przygoda. Spisek. Rywalizacja. Światowy 

bestseller.
Młody książę ogłasza konkurs na towarzyszkę życia. Do pałacu przybywa 

35 kandydatek, po jednej z każdej prowincji. 

Kilkustopniowe eliminacje mają wyłonić najpiękniejszą i najmądrzejszą.

Stary król ma na względzie  przede wszystkim dyplomację i dobro 

królestwa, szczęście syna ma dla niego drugorzędne znaczenie.

Ale książę Maxon postanawia iść za głosem serca, choć nie jest to 

proste. Kandydatek jest wiele, a dodatkowo nie wszystkie grają z nim 

fair. Amy nie pochodzi z ustosunkowanego rodu, ale z całą pewnością 

jest mądra i odważna. To świetna kandydatka na przyszłą królową, tyle 

że jej serce skradł już ktoś inny.

Trudne wybory i baśniowy świat pięknych sukien i pałacowych wnętrz 

– wszystko to, co dziewczyny lubią najbardziej. 

Seria wielokrotnie gościła na młodzieżowych TOP-kach, wkrótce 

możemy spodziewać się ekranizacji.

Wiek 
11+

Tom 1. Rywalki
Tom 2. Elita
Tom 3. Jedyna
Tom 4. Następczyni

Tom 5. Korona
Tom 6. Książę i gwardzista
Tom 7. Królowa i faworytka
Rywalki kolorowanka



Marisha Pessl
Neverworld Wake

Pięcioro przyjaciół. Tylko jedno z nich może przeżyć. 
Komu uda się wyrwać z koszmarnej otchłani? Jaką cenę będzie musiał zapłacić?
Wyjątkowy, porywający thriller, w którym czas zapętlił się w wiecznym powtórzeniu.

Beatrice i pięcioro jej najlepszych przyjaciół tworzyli świetną ekipę. Ale wszystko zmieniła tajemnicza 
śmierć Jima, chłopaka Beatrice. 
Bee czuje, że nigdy nie pozna prawdy, jeśli nie spotka się z przyjaciółmi. Nie rozmawiała z nimi przez rok 
od dramatycznych wydarzeń. Podejrzewa, że wiedzą znacznie więcej, niż chcą zdradzić. 
Jadąc do domu jednego z nich, młodzi ludzie cudem unikają zderzenia z ciężarówką. Rankiem, po burzy, 
do drzwi posiadłości puka tajemniczy mężczyzna. Oznajmia, że jest Stróżem, a oni znajdują się pętli 
czasowej. Żeby przeżyć, muszą zagłosować. Ale przeżyć może tylko jedno z nich, a głosowanie musi być 
jednomyślne. 
Jak sobie poradzą bohaterowie postawieni w tak niezwykłej sytuacji? Czy uda im się wyrwać z 
niekończącego się, wciąż powtarzającego dnia? Czy zrozumieją reguły rządzące tym miejscem? Czego 
dowiedzą się o sobie samych?

Wyjątkowy, porywający thriller autorki Nocnego filmu i Wybranych zagadnień z fizyki katastrof. 
Prawa do produkcji serialu na podstawie książki zakupiła wytwórnia Netflix. Ekranizacja w 2019 r.
Konstrukcja powieści to gotowy scenariusz do filmu. Krótkie rozdziały, suspensy i tajemnice potęgujące 
napięcie. 

Wiek 
14+



Cara Delevingne
Mirror, mirror

Cara Delevingne stworzyła thriller doskonały.
Przyjaźń. Zdrada. Ofiara. Tajemnica.

Pisarski debiut słynnej top modelki i aktorki.
Red, Leo, Rose i Naomi to czwórka młodych przyjaciół. Są inni od pozostałych rówieśników, są odmieńcami. Nie 
wiedzą, kim są i kim chcą być. Zbliża ich muzyka. Wspólnie zakładają kapelę Mirror Mirror. Ale nie nacieszą się 
długo wspólną pasją. Naomi zostaje wyciągnięta nieprzytomna z rzeki. Pozostając w śpiączce, walczy o życie. Policja 
twierdzi, że była to nieudana próba samobójcza. 
Ale jej przyjaciele wcale nie są tego pewni. Każde inaczej reaguje na dramatyczne wydarzenia. Czy Naomi się 
obudzi? Co zaprowadziło ją na granicę życia i śmierci? A może pytanie powinno brzmieć: kto? 

Powieść poleca Justyna Drzewicka, autorka serii Niepowszedni:
Delevingne daje czytelnikom solidną powieść o dorastaniu rozumianym szeroko, nie tylko jako burza hormonów i 
typowy sprzeciw wobec świata rodziców. To kreślony zdecydowaną kreską oraz dosadnym językiem obraz 
dojrzewania do przyjaźni, do wybaczania, do akceptowania strat, do stawiania granic, do szukania siły w sobie 
samym. Powieść ukazuje okres adolescencji tak, jak widzą go szesnastolatkowie – szczerze, boleśnie, dramatycznie. 

Cara Delevingne to nie tylko aktorka i top modelka. To przede wszystkim niezwykła osobowość, która stała się 
inspiracją dla dziesiątek milionów ludzi. Poruszany przez nią temat własnej biseksualności pomógł osobom na 
całym świecie w zrozumieniu siebie i innych. 
Cara walczy o prawa zwierząt, nagłaśnia też problem depresji, z którą sama zmaga się od piętnastego roku życia. To 
wszystko sprawia, że trafia na wszystkie listy najbardziej wpływowych młodych osób. Znajduje się też w grupie 25 
najbardziej popularnych instagramerów – jej konto śledzi ponad 41 milionów osób. 

Wiek 
13+



Kirsten Smith
Trinkets

Pełna humoru i ciepła historia o trzech dziewczynach, które połączyło 
wspólne hobby – kradzież drobiazgów z markowych sklepów. Pozornie błaha 
historia ma jednak swoją głębię. 

Powieść uznanej hollywoodzkiej scenarzystki (m. in. Legalna blondynka).
Ekranizacja TV w 2019 r. - Netflix ogłosił adaptację serii opartą na książce!

Spotkania grupy anonimowych kleptomanów to nie miejsce dla porządnych nastolatek. A jednak tam 
właśnie trafiają dwie dziewczyny, którym niczego w życiu nie powinno brakować. 
Tabitha Foster ma wszystko, czego można pragnąć: pieniędzy jak lodu, tłum przyjaciół, popularność, 
najprzystojniejszego chłopaka w szkole... Brakuje jej tylko dreszczyka emocji. Tego samego, od którego jest 
uzależniona Elodie Shaw, cicha i nierzucająca się w oczy dziewczyna. Za to obecność Moe w takim miejscu 
nie powinna dziwić - wszyscy wiedzą, że to zadymiara, trzymająca się z najgorszymi szkolnymi 
szumowinami.
Tabitha, Elodie i Moe: królowa szkoły, dziewczyna-cień i twardzielka - takiego trio nikt nie potrafiłby sobie 
wyobrazić razem. A jednak rzucone przez Tabithę wyzwanie sprawia, że zaczyna je łączyć dziwna nić 
porozumienia. Od porównywania skradzionych fantów tylko krok do rozmów o wszystkim... Czy także o 
powodach, dla których zaczęły szukać tego rodzaju mocnych wrażeń?

Poetyckie, ale nie pretensjonalne… Zabawna, inteligentna i błyskotliwa książka.
wyróżniona recenzja Publishers Weekly

Komiczne i pełne mądrości Trinkets sprawiły, że powróciłam myślami do licealnych czasów z piekła rodem. 
Pokochałam te trzy dziewczyny – trudności, z jakimi muszą się zmagać, są tak bardzo realistyczne i 
cudownie wzruszające.
Anna Faris, odtwórczyni głównej roli w filmie Króliczek

Wiek 
14+
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Trish Cook
W blasku nocy

Wielka miłość, śmiertelna choroba, trudne wybory. Wzruszająca 

opowieść o miłości, stracie i jednym, prawie idealnym lecie.

Na podstawie powieści powstał film. 
Ekranizacja w doborowej obsadzie, w rolach głównych Bella Thorne i Patrick 
Schwarzenegger.

Jeśli słońce ma zaświecić w środku nocy, to wyłącznie za sprawą miłości.
Siedemnastoletnia Katie cierpi na groźną chorobę: nie może mieć kontaktu ze słońcem. 
Dlatego na dwór wychodzi wyłącznie po zmroku. Co noc gra na gitarze w podziemiach 
lokalnej stacji kolejowej. Pewnego razu spotyka Charliego, w którym kiedyś skrycie się 
podkochiwała. Rozpoczyna się romans, a dziewczyna 
za wszelką cenę usiłuje ukryć przed Charliem chorobę. 

"W blasku nocy" jest jedną z historii, które po opisie kojarzymy z takimi pozycjami jak 
"Ponad wszystko" czy "Gwiazd naszych wina". Jeśli podobały Wam się tamte historie, to ta 
zapewne też przypadnie Wam do gustu. Chociaż nie wychodzi poza utrwalone schematy, to 
wyciska łzy lepiej niż jakikolwiek dramat. Niewiele czytałam książek, które tak szczerze, z 
ogromną prostotą by mnie wzruszyły. To nie tylko opowieść o miłości, ale bliskiej relacji 
ojca z córką, stracie, dojrzewaniu, przyjaźni, marzeniach i muzyce. Piękna, życiowa, 
ciepła i smutna, ale dająca nadzieję. 
Insta/sunreads1
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Ava Dellaira
Jak krople w oceanie

Poruszająca opowieść o miłości, stracie i poszukiwaniu tożsamości.
Równoległe historie matki i córki, obu w wieku siedemnastu lat. Marilyn opowiada o lecie, w 
którym się zakochała. Historia Angie dotyczy poszukiwań jej nieznanego ojca. 
Ava Dellaira to autorka znana polskim czytelnikom z wydanej w 2015 powieści Kochani, 
dlaczego się poddaliście.

Siedemnastoletnia Angie widzi w swojej matce przede wszystkim ciężko pracującą, zamkniętą w 
sobie samotną kobietę. Zupełnie jakby zapomniała, że Marilyn też była kiedyś młoda…
Kiedy Marilyn miała siedemnaście lat zakochała się w Jamesie, który został ojcem jej dziecka. 
Angie nigdy jednak nie zdążyła go poznać. Wie tylko, że zmarł zanim się urodziła. Gdy 
przypadkiem trafia na ślad brata Jamesa, w jej sercu rodzi się nadzieja: a co jeśli ojciec nadal 
żyje? 
Angie, w tajemnicy przed matką, wyrusza w podróż do Los Angeles, by wreszcie poznać prawdę 
o sobie i swojej rodzinie.
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Bina Lee
K-POP od A do Z

K-Pop to najmodniejszy aktualnie gatunek muzyczny na świecie!
K-pop zdobywa szturmem świat! Wpadająca w ucho i wibrująca energią koreańska muzyka pop wciąż jeszcze jest 
nowością na Zachodzie, ale z zawrotną prędkością zdobywa nowych fanów. Z tej książki dowiesz się wszystkiego 
o slangu, kulturze i największych gwiazdach k-popu. Dzięki temu leksykonowi zaskoczysz swoich przyjaciół 
wiedzą prawdziwego „koreaboo”!

Dianne Pineda
K-POP Style
Wszystko, co warto wiedzieć o modzie i stylu związanym z koreańską muzyką pop!
W tej książce znajdziecie sposoby naśladowania wyglądu i stylu ubierania waszych ulubionych piosenkarzy 
i piosenkarek k-popowych.
Makijaż, dodatki, stylizacje – wszystko, czego potrzebujecie, by wyglądać, jak należy!
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Beatrix Gurian
Wielka miłość i mroczne tajemnice w pałacowych wnętrzach. 
Pełna napięcia, porywająca dylogia dla dorastających fanek serii RYWALKI.

Roziskrzonenoce
TAJEMNICE SKRYWANE POD MASKAMI. MIŁOŚĆ, KTÓRA WSZYSTKO PRZEZWYCIĘŻY
Matka siedemnastoletniej Phili wychodzi za mąż za hrabiego Frederika von Rabena i cała rodzina przeprowadza się do 
pałacu na północy Danii. Życie zaczyna przypominać bajkę. Od pierwszego dnia dziewczyna odnosi jednak wrażenie, że coś 
w tym wszystkim jest nie tak. W końcu natrafia na ślad mrocznej rodzinnej tajemnicy, skrzętnie skrywanej przez 
mieszkańców pałacu. Phila musi postawić wszystko na jedną kartę, żeby uratować nie tylko własną rodzinę, lecz także 
wielką miłość…

Blask nocy letniej
KIEDY TWOJE SNY OŚLEPIAJĄ CIĘ JAK TYSIĄCE LŚNIĄCYCH GWIAZD…
Życie Kati nie jest takie samo od czasu potwornego wypadku. Jej twarz szpeci okropna blizna, a z Lukiem, swoim 
najlepszym przyjacielem, nie zamieniła ani słowa. Podłamana wyjeżdża jako au pair do Los Angeles, gdzie jej życie 
odmienia się w magiczny wręcz sposób. Kati znajduje nowych przyjaciół: przebojowe rodzeństwo – Jeffa i Lucy. Nagle 
zdaje się, że wszystkie jej najwspanialsze sny mają szansę się ziścić. Jednak ten świat ociekający blichtrem kryje w sobie 
pewną tajemnicę – i dopiero z pomocą Luke’a Kati odkrywa, że naprawdę od dawna tkwi w koszmarze.
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Wielu autorów, m.in. John Green, Melisa de la Cruz, 
Emily Lockhardt, Sarah Mlynowsky
Mój pierwszy bal

Cudowne i straszne wspomnienia pierwszego dorosłego 
balu autorstwa uwielbianych przez młodzież pisarzy!

Dwudziestu popularnych amerykańskich pisarzy na czele z kochanym przez nastolatki Johnem 
Greenem opisuje to jedyne w swoim rodzaju wydarzenie. Jest to niezwykły zbiór opowiadań, z 
których każde zaskoczy, wzruszy, a nawet przerazi czytelnika. 
Wspaniałe kreacje, niezapomniane przeżycia, wielkie nadzieje – pierwsze dorosłe szkolne bale 
zawsze budzą wiele emocji. Jednak dla niektórych bywają także rozczarowaniem lub nawet 
katastrofą. 

Autorzy opowiadań:
Jodi Lynn Anderson • Holly Black • Libba Bray • Rachel Cohn • Elizabeth Craft • Melissa de la 
Cruz • Daniel Ehrenhaft • Aimee Friedman • John Green • Brent Hartinger • Will Leitch • 
David Levithan • Emily Lockhart • Leslie Margolis • Billy Merrell • Sarah Mlynowski • Lisa Ann 
Sandell • Ned Vizzini • Cecily von Ziegesar • Adrienne Maria Vrettos
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Kristin Cashore
Nieskończone światy Jane

Bestsellerowa autorka New York Timesa! Brawurowa powieść dla nastolatków.

Jeden dom. Nieskończenie wiele możliwości.
Jane daje się porwać Kiran Thrash, atrakcyjnej i kapryśnej znajomej, która nagle pojawia się w jej życiu i
prosi, by Jane wybrała się z nią na galę do Tu Reviens, położonej na wyspie rodowej posiadłości Kiran.
Jane nie wie, że Tu Reviens da jej możliwość dokonania wyborów, które w ostatecznym rozrachunku
zadecydują o jej życiu. Jednak w Tu Reviens każdy wybór wiąże się z nagrodą lub z ceną, jaką trzeba za
niego zapłacić.

Niektórzy autorzy potrafią opowiedzieć dobrą historię, inni dobrze piszą. Cashore należy do tych
nielicznych pisarzy, którzy potrafią jedno i drugie.
New York Times

Z tej lektury emanuje magia na sto różnych sposobów, a okładka idealnie to odwzorowała; czary krążą
nad całą opowieścią, dodając jej tajemniczości.
secretum.pl

Niezwykle absorbująca, zaplanowana w najdrobniejszym szczególe i porywająca opowieść szkatułkowa.
To literacki majstersztyk!
opetaniczytaniem.pl

Cashore popuszcza wodze fantazji do granic pisarskich możliwości. Całe to szaleństwo wchłania się
niezwykle przyjemnie.
dzikabanda.pl
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A.V. Geiger
Ktoś mnie obserwuje

Widzę Cię. Pragnę Cię. Kocham Cię.

Świat Tessy jest bardzo mały – ogranicza się jedynie do jej pokoju. Dla dziewczyny, która cierpi

na agorafobię, jedynym kontaktem ze światem zewnętrznym jest internet. Tessa, oddana fanka

nastoletniego piosenkarza Erica Thorna, wpada w najbardziej oczywistą pułapkę – nawet przez

chwilę nie zastanawia się, kto faktycznie odpowiada na jej posty na Twitterze.

Historia opisana przez A.V. Geiger jest tym bardziej przerażająca, że może przydarzyć się

każdemu z nas...

Ten thriller trzyma w napięciu od pierwszej do ostatniej strony.

Anna Todd, bestsellerowa autorka serii After

Mądra historia o tym, że w życiu nic nie jest oczywiste.

thievingbooks.blogspot.com

Uwielbiam tę książkę za napięcie, które wzrasta dosłownie od pierwszej strony.

kosmetyczny-bzik.blogspot.com

Nie dajcie się zwieść. To nie powieść, która jest przewidywalna. To historia, która wpływa na

psychikę i powoduje dreszcze... To książka, która jest przerażająco autentyczna.

ksiazkomaniacyrecenzje.blogspot.com
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Tom Ellen i Lucy Ivison
Ten pierwszy rok

Luke i Phoebe znają się jeszcze z liceum; ona już wtedy się w nim podkochiwała, ale zbliży ich 
dopiero wspólny pobyt na uczelni... Tylko czy coś z tego będzie? Czy możliwa jest miłość w 
akademiku? Czy budząca się namiętność przetrwa, gdy na jaw wyjdzie brzydki sekret legendarnej 
ściany wstydu?

Oczami Phoebe i Luke'a oglądamy szalone melanże, przeżywamy razem z nimi przyjaźnie – stare 
oraz nowe, a także radości i żenady, sukcesy oraz wtopy i wpadki. Co dziwne, to wszystko okazuje 
się tak naprawdę bardzo śmieszne.

To książka, która sprawi, że poczujesz się jak student, zobaczysz jak wygląda studenckie życie
i spędzisz naprawdę miłe chwile.
recenzjeklaudii.blogspot.com

Ten pierwszy rok to zabawna i odprężającą opowieść, która zachwyci tak nastoletniego, jak i 
starszego czytelnika. Otóż lektura tej pozycji siłą rzeczy budzi nasze studenckie wspomnienia, 
przywołując na twarzy uśmiech, a nierzadko i łzę wzruszenia.
opetaniczytaniem.pl
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Robert Muchamore
Mad&Bad
Autor bestsellerowego Cheruba powraca w znakomitej formie z nową
odważną serią o młodych muzykach.

Konkurs talentów w Londynie, jak każda tego rodzaju impreza, przyciąga tysiące młodych ludzi
pełnych pasji, ale też desperacko próbujących odnieść sukces.
Po setkach godzin ćwiczeń w małych i większych miasteczkach, przyjeżdżają by wykorzystać swoją
być może jedyną szansę. Dla jednych to szansa na nowe życie gwiazdy, dla innych jedynie
niebezpieczna przygoda. Czy uda im się wykorzystać tę wyjątkową okazję, by odnieść wymarzony
sukces?
Książka dla czytelników prawie dorosłych. Wciągająca, dynamiczna opowieść o pasji, dla której
można poświęcić wszystko.

Robert Muchamore uczynił z muzycznego konkursu pojemny tygiel, w którym pomieścił marzenia i 
namiętności czternastolatków wszelkiej maści – są tu dresiarze, outsiderzy, neurasteniczne dzieciaki 
z problemami, genialne świruski i celebryccy „książęta". 
Eliminacje do telewizyjnego reality show obfitują w drobne katastrofy, wpadki i kolizje – pierwszy 
tom serii to jedynie zapowiedź kolejnych nieuchronnych kryzysów, na które czekamy niecierpliwie.
Joanna Olech, Wyborcza.pl

Jest w niej wszystko, co powinna mieć genialna powieść młodzieżowa.
recenzje-panny-indyviduum.blogspot.com

Szaleństwo i talent, tego tej książce nie brakuje. 
czytaniejestspoko.blogspot.com
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Jessica Pennington
Piosenki o miłości oraz inne kłamstwa

Lato, droga i muzyka. I miłość, od której nie można uciec.

Znajomość Cama i Virginii szybko przeradza się we wzajemną fascynację, jednak ich relacja
nie jest do końca szczera, lecz pełna skrywanych tajemnic. Gdy w miasteczku pojawia się
była dziewczyna Cama, Virginia zrywa z chłopakiem.
Dwa lata później spotykają się ponownie podczas trasy koncertowej zespołu, którego Vee
jest menagerką. Czy tym razem uda im się stworzyć relację, jakiej od siebie oczekują? Czy
Cam zdobędzie się na odwagę i ujawni swoje bolesne tajemnice? Czy Virginia będzie w
stanie ponownie zaufać chłopakowi?

Zabawna i ciepła powieść, z bohaterem, który skradł moje serce!
Katie McGarry, autorka Przekroczyć granice

Idealny poprawiacz nastroju. Niewymagająca, urocza, prosząca się wręcz o ekranizację z 
genialnym soundtrackiem.
amandaasays.blogspot.com
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Matthew Laurence
Freja

Ekscytująca seria o starożytnej bogini miłości we współczesnym
świecie.

KIM JEST FREJA? Freja jest mitem. Jest legendą.
W okresie swojej świetności była nordycką boginią miłości, seksualności, magii, piękna, wojny i
śmierci. Dowodziła armiami i podbijała królestwa. Była kochana, szanowana i czczona.
Lecz czasy się zmieniły i stała się historią. Teraz zamieszkuje w szpitalu psychiatrycznym na
Florydzie i czeka, aż ktoś znowu w nią uwierzy.
Czy Freja XXI wieku znów znajdzie wyznawców, okazję do zaistnienia i zdobycia sławy?

Sara Vanadi jest kimś więcej niż mogłoby się wydawać. W swych najlepszych latach była Freją,
starożytną boginią Normanów - boginią miłości, wojny i śmierci. Teraz ma do dyspozycji już
wyłącznie życie. Jej moc bierze się z wiary, a w XXI trudno starożytnym bogom zdobyć
prawdziwych wyznawców. Przez dekady żyła w spokoju, starając się nie rzucać w oczy. Nagle
otrzymała ofertę od tajemniczej korporacji: albo dołączy do nich i zyska nieograniczoną moc
(wraz z wiernymi), albo zostanie zniszczona. Sara nie ma najmniejszego zamiaru dokonywać
wyboru spośród takich możliwości i wraz ze swym przyjacielem Nathanem decyduje się na
ucieczkę. Nowa potęga rośnie w siłę i jej celem jest podporządkowanie sobie wszystkich boskich
istot. Sara postanawia walczyć o swą wolność, najpierw jednak potrzebuje nowych ciuchów...
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Erin Beaty
Pocałunek zdrajcy
Pocałunek szpiega

Gra o tron w wersji Young Adult. Romantyczno-szpiegowska seria fantasy. 

Sage Fowler, w której ojciec rozbudził pasję do książek i której wpajał, że sama może decydować o sobie, jest 
inteligentna, odważna i nie zamierza wychodzić za mąż. Przyjmuje więc propozycję swatki i zaczyna szpiegować 
potencjalnych kandydatów na mężów dla wpływowych panien. Kiedy podczas jednej z tajnych misji spotyka księcia, 
sprawy się komplikują.

Pełna akcji i krzyżujących się intryg opowieść z doskonałą główną bohaterką i porywającym wątkiem miłosnym.
Publishers Weekly

Świetni bohaterowie, nieprzewidywalna i zaskakująca historia, znakomicie stworzony świat – czego chcieć więcej?
Sztukater.pl

Powieść Erin Beaty zaskakuje, przede wszystkim odmiennym od utartego schematu podejściem do literatury 
młodzieżowej dla płci pięknej.
Dzikabanda.pl
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Tom 1. Pocałunek zdrajcy
Tom 2. Pocałunek szpiega



Amy Ewing
KLEJNOT

Piękno i blask pomieszane z okrucieństwem w dystopijnej opowieści o wyimaginowanym 

świecie, w którym bogate arystokratki kupują dziewczyny z biednych dzielnic, zmuszając je do 

spełniania swoich najdziwniejszych zachcianek, nie pozostawiając im miejsca na ich własne życie.

Otoczone dzikim oceanem Samotne Miasto podzielone jest na pięć położonych koncentrycznie 

dzielnic. Najbiedniejszy, zewnętrzny krąg to Bagno. Centralny, zamieszkały przez elitę, nosi 

dumną nazwę Klejnot.

Mieszkanki Klejnotu, które pragną mieć zdrowego potomka, kupują na dorocznych Aukcjach 

surogatki – obdarzone nadzwyczajnymi Auguriami dziewczęta, pochodzące z uboższych kręgów 

miasta.

Violet Lasting jest jedną z nich. Kupiona przez Diuszesę Jeziora dziewczyna trafia do pięknego 

pałacu i szybko przekonuje się, że za olśniewającą fasadą kryje się świat dalece bardziej okrutny, 

niż mogłaby sobie wyobrazić. Odziana w piękne suknie lecz pozbawiona wszelkich praw Violet 

jest tylko zabawką w rękach okrutnej szlachcianki, która nie cofnie się przed niczym, by osiągnąć 

cel. Jedyną nadzieją Violet jest niespodziewana przyjaźń, która wkrótce przerodzić się ma w 

zakazany romans. A w Klejnocie za nieposłuszeństwo grozi śmierć…
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Tom 1. Klejnot
Tom 2. Biała róża
Tom 3. Czarny klucz
Tom 4. Dom kamienia
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Mona Kasten
MAXTON HALL

Nowa seria Mony Kasten, autorki entuzjastycznie przyjętej
przez polskie czytelniczki serii Again.

Pochodzą z różnych światów, a jednak są sobie przeznaczeni.
Pieniądze, luksusy, imprezy i władza – dla Ruby Bell to wszystko nie ma najmniejszego
znaczenia. Odkąd dzięki stypendium może uczęszczać do elitarnego liceum Maxton Hall,
robi co w jej mocy, by nie rzucać się w oczy innym uczniom.
A zwłaszcza Jamesowi Beaufortowi, nieformalnemu przywódcy szkolnej elity. Jest zbyt
arogancki, zbyt bogaty, zbyt przystojny. O ile największym marzeniem Ruby są studia w
Oksfordzie, on zdaje się żyć od imprezy do imprezy.
Jednak pewnego dnia Ruby poznaje starannie skrywaną tajemnicę; dowiaduje się o
czymś, co zniszczyłoby reputacje rodziny Jamesa, gdyby ta informacja trafiła do opinii
publicznej. I nagle James nie może jej dłużej nie zauważać. I choć Ruby nigdy nie chciała
należeć do jego świata, ani James, ani jej uczucia nie zostawiają jej żadnego wyboru.
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Tom 1. Save me
Tom 2. Save you
Tom 3. Save us

Jeżeli jeszcze nie znacie twórczości Mony Kasten to wiedzcie, że to królowa współczesnych 
romansów młodzieżowych!
camilleshade-books.blogspot.com



Mona Kasten
AGAIN

Bestseller Der Spiegel!

Trzymające w napięciu, magnetyczne i pikantne historie miłosne, w których
bohaterowie muszą zmierzyć się z demonami przeszłości.
Każdy tom to osobna opowieść o dwójce bohaterów z grupy przyjaciół, którzy
przyjechali na studia do Woodshill.

Mona Kasten napisała książki, od których nie można się oderwać.
Anna Todd, autorka bestsellerowej serii After

Mona Kasten kupiła mnie swoim stylem od pierwszych stron. Pisze lekko i przyjemnie,
kusząc czytelnika barwnym językiem i niezwykle płynną historią.
duzeka.pl

Duży ładunek emocjonalny oraz genialny warsztat pisarski - ta książka ma wszystko,
by stać się bestsellerem.
amandaasays.blogspot.com
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Tom 1. Begin again
Tom 2. Trust again
Tom 3. Feel again



Pola Rewako
Chilli

Czasem trzeba coś zburzyć, by zbudować coś od nowa.
Głos nowego, zbuntowanego pokolenia, pragnącego zbudować
świat po swojemu.

Mea, studentka pierwszego roku psychologii, zakłada anarchistyczną Grupę Demolka.
Przepełnieni ideałami młodzi ludzie wychodzą na ulice Gdańska, pragnąc wykrzyczeć
całemu światu to, co ich boli. Nie chcą żyć dłużej w egoistycznym społeczeństwie
nastawionym wyłącznie na materialny sukces.
Przeprowadzają kilka kontrowersyjnych akcji, by wyrwać ludzi z letargu, zatrzymać ich w
gonitwie za kolejnym nowym porsche i zmusić, by zaczęli doceniać najprostsze lecz
najważniejsze wartości. By zaczęli żyć naprawdę.
Mea dobrze wie, czego chce, do pewnego momentu wie też, jak osiągnąć swój cel.
Ale sytuacja wymyka się spod kontroli…
Czy uda jej się zbudować nowy wymarzony świat?

Zacząłem czytać „Chilli” – i nie przestałem, aż skończyłem. Był to jeden z tych miłych
przypadków, kiedy miało się poczucie obcowania z czymś przekraczającym typową jakość
szeregowego debiutu.
Pola Rewako przekonująco, sprawną ręką urodzonej fabularzystki pokazuje spory kawałek
zbiorowego życiorysu najmłodszego polskiego pokolenia.

Tadeusz Nyczek, krytyk literacki, wieloletni przewodniczący jury nagród NIKE
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Bianca Iosivoni
FIRST

Łobuzerska, dowcipna i seksowna - opowieść do kochania!
Serię poleca Mona Kasten, autorka serii Again i Maxton Hall.

Emery Lance rozpoczyna studia i ma tylko jedno marzenie. Chce po prostu studiować;
bez plotek na swój temat i potępiających spojrzeń nieprzyjaznych ludzi. Nastawia się
na nowy początek i jest gotowa naprawdę dużo znieść – na przykład wytrzymać w
jednym pokoju z najbardziej denerwującym gościem wszech czasów.

Ale sytuacja się komplikuje: najlepszy przyjaciel jej współlokatora, Dylan Westbrook,
jednym spojrzeniem przyprawia ją o szybsze bicie serca. Przy czym jest to rodzaj
faceta, od jakich Emery zawsze starała się trzymać z daleka: za przystojny, za miły i
zdecydowanie zbyt zabawny. Jej serce jest znowu w niebezpieczeństwie…

Wiek 
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Tom 1. First last look
Tom 2. First last kiss
Tom 3. First last night
Tom 4. First last song

Bianca Iosivoni porusza bardzo ważne tematy. Kwestię mediów społecznościowych. W 
jaki sposób i jak łatwo można zniszczyć komuś życie i najlepsze lata dojrzewania. 
Kwestię zaufania i odnajdywania się w nowym otoczeniu po trudnościach przeszłości.
Instagram.com/Bookliszek



Blair Holden
BAD BOY’S GIRL

Fenomen wattpada trafił na listy bestsellerów w kilkunastu
krajach!
Prawa filmowe sprzedane ‒ Collective Digital Studios!

Każda dziewczyna marzy o księciu na białym koniu, ale to bad boy kocha najbardziej!
Tessie ma problem: jej przyjaciółka zaczyna spotykać się z Jasonem, wielką miłością
Tessie. Dziewczyna ma prosty plan na przetrwanie ostatniego roku w liceum: nie
wychylać się.
Jednak pewnego dnia w mieście zjawia się Cole Stone, który kiedyś uprzykrzał jej
życie, i w życie Tessie wkracza totalny chaos.

W lekkiej i przystępnej formie porusza kilka istotnych kwestii – znęcania się w szkole,
rozpadu rodziny, dla której liczą się tylko pozory, konieczności przedwczesnego wejścia
w dorosłość czy ucieczki od życia w alkohol.
Ewa Jemioł, lubimyczytac.pl, oficjalna recenzja

Blair Holden zachwyca mnie tym, jak pisze, jak pod płaszczykiem niepozornej historii
miłosnej opowiada o uczuciach, odnajdywaniu siebie i pokonywaniu swoich słabości.
zapatrzonawksiazki.pl

Będziecie się śmiać, będziecie się wzruszać i będziecie chcieli więcej.
booksbymags.blogspot.com
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Anna Lewicka
TRYLOGIA MOCY I SZAŁU

Miłość kontra złowrogie przeznaczenie.
Na kartach trzech tomów poznamy losy trzech sióstr, różniących się od siebie niemal w
każdym calu, z diametralnie innym podejściem do życia. Od ośnieżonych Bieszczad,
przez zabieganą Warszawę, plaże Lizbony i wietrzną Islandię, przebędziemy z nimi
podróż, która pozwoli im odkryć miłość i poznać swoje dziedzictwo. Zmuszone do
stawienia czoła mrocznym potęgom będą musiały zajrzeć w głąb siebie, znaleźć siłę i
zaufanie w uczuciach, które zaczynają się w nich rodzić. Czy zdołają przełamać fatum?

Romans połączony ze słowiańskimi wierzeniami, magią i szałem berserkerów tworzy coś 
całkowicie nietypowego wśród polskich książek dla młodych dorosłych. 
amandaasays.blogspot.com

To lekka, przyjemna opowieść, która łączy mitologię słowiańską z ludowymi wierzeniami 
i tworzy klimat, od którego nie można się oderwać.
thievingbooks.blogspot.com

Moc – trzeci tom Trylogii Mocy i Szału - premiera w listopadzie 2019

Wiek 
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Tom 1. Więź
Tom 2. Szał
Tom 3. Moc



Bonnie-Sue Hitchcock
Zapach domów innych ludzi

Książka uhonorowana wieloma nagrodami w kategorii literatury
młodzieżowej, m. in. nagrodą Peter Pan Prize przyznawaną przez
szwedzką sekcję IBBY.

Alaska – miejsce, gdzie dorastanie wygląda zupełnie inaczej.
Ruth skrywa tajemnicę, która w końcu i tak wyjdzie na jaw. Dora nie jest pewna, czy kiedykolwiek
ucieknie przed demonami własnego domu. Alyce próbuje pogodzić swoją pasję do tańca z
tradycjami swojej rodziny. Hank wraz z braćmi szukają bezpieczeństwa w ucieczce z domu – w
efekcie, jednemu z nich grozi straszliwe niebezpieczeństwo.
Ścieżki tych czworga młodych ludzi wkrótce się przetną. Zapach domów innych ludzi jest powieścią
o ludziach, którzy próbują sobie pomóc – także o tym, że wbrew przewidywaniom, niekiedy się to
udaje.
Niezwykły debiut Bonnie-Sue Hitchcock to książka głęboko poruszająca i niebywale autentyczna.
Koleje losów tej czwórki ludzi, opowieść o przeżywanych przez nich miłościach i tragediach, o
spotykających ich niesamowitych zbiegach okoliczności mogła opisać jedynie pisarka o wyjątkowym
talencie.

Wybitny debiut. Hitchcock zdołała spleść opowieści czwórki młodych ludzi w płynną i niezmiennie
zaskakującą historię ryzyka, miłości, ocalenia, nieszczęść i poświęcenia.
Wall Street Journal
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Karen Gregory
Niepoliczalne

Debiutancka powieść Karen Gregory opowiada o miłości i rozpaczy,
o ludzkim uporze oraz o nadziei. A także o tym, że tego, co
najważniejsze, nie da się policzyć.

Siedemnastoletnia Hedda ma zaburzenia odżywiania. Choroba ma charakter obsesyjny i
jedyne, co ją uspokaja, to obsesyjne liczenie wszystkiego, co da się policzyć.

Gdy Hedda odkrywa, że jest w ciąży, nie wierzy, że w ogóle mogłaby się zajmować dzieckiem.
Liczby nie chcą się zgadzać. Jest młodziutka, a zaburzenia odżywiania wpływają na każdy
aspekt jej codziennego życia. Nadała imię chorobie – Nia. Hedda podejmuje decyzję: zawrze z
Nią rozejm do czasu urodzenia się dziecka. Siedemnaście tygodni, sto dziewiętnaście dni,
trzysta pięćdziesiąt siedem posiłków. Uda jej się, jeśli tylko będzie sobie z tym radziła dzień po
dniu.
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Kathleen Glasgow
Dziewczyna w rozsypce

Głupia dziewczyna. Wściekła dziewczyna.
Lekarze: dać jej leki.
Leniwa dziewczyna. Po lekach ma w głowie papkę.
Matka bije dziewczynę. Dziewczyna się kurczy.
Dziewczyna cichnie. Cicha w domu. Cicha w szkole. Cicha myszka.
Dziewczyna znajduje nóż. Robi się mała, coraz mniejsza. Świat znika.
Na pewno jest zła, więc się tnie. Zła dziewczyna. Świat znika.

Charlie zdecydowanie zbyt wcześnie doświadcza okrucieństw losu. Ukochany ojciec popełnia
samobójstwo, a dziewczynka nie znajduje oparcia w pogrążonej w żałobie i niemocy matce. Zostaje
sama z lękiem i bólem, z ciężarem nie do udźwignięcia. Ucieka w głąb siebie, milknie i wraz z
upływem lat staje się całkowicie samotną, smutną dziewczyną. W szkole skrzętnie ukrywa blizny po
samookaleczeniach. Zupełnie nie pasuje do wesołych, pewnych siebie rówieśników. I oto pewnego
dnia nowa koleżanka zwraca na nią uwagę; szybko rodzi się bliska przyjaźń. Po pewnym czasie
Charlie traci przyjaciółkę w tragicznych okolicznościach. Dziewczyna rozsypuje się na milion
kawałków, rozpacz wygania ją na ulicę i niemal doprowadza do unicestwienia. Zostaje jednak w porę
uratowana i trafia do kliniki pełnej dziewczyn takich jak ona – karzących siebie same za to, że nie
potrafią być szczęśliwe. Wkrótce Charlie zaczyna wierzyć, że jej życie ma wartość, a bolesne
doświadczenia mogą stać się źródłem siły. Bo nawet kiedy jesteśmy na samym dnie, nie należy tracić
nadziei…
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Jeff Zentner
Goodbye Days

Poruszająca powieść Jeffa Zentnera, dotykająca problemu odpowiedzialności za
los swój i innych oraz radzenia sobie ze stratą.

„Gdzie jesteście, chłopaki? Odpiszcie.”
Naciskając „wyślij”, Carver Briggs nie miał pojęcia, że jego SMS wywoła łańcuch reakcji, które doprowadzą do
tragicznej śmierci Marsa, Eliego i Blake’a.
Książka opowiada o strasznej tragedii, ale też o tym, jak sobie z nią radzić, jak wybaczyć innym, jak wybaczyć sobie.
Pokazuje, że nigdy, nawet gdy wydaje się, że to już koniec, nie jesteś sam. Niesie nadzieję. Mimo wszystko.

Wielokrotnie nagrodzona, brutalnie szczera opowieść o nastolatkach i przyjaźni,
która pozwala przetrwać.
Jeden z trzech najlepszych debiutów 2016 wg Publishers Weekly!

Ponure, zaściankowe miasteczko na południu Stanów Zjednoczonych. Młodzieńcze życie Dilla nie jest łatwe. Nie dość,
że czuje się napiętnowany przez trudną rodzinną sytuację, to dodatkowo w szkole traktowany jest jak odmieniec.
Jedynym antidotum na cały ten wszechogarniający jad, jest jego przyjaźń z innymi wyrzutkami Travisem i Lydią. Historia
wzlotów i upadków trójki przyjaciół, którzy za wszelką cenę chcą wyrwać się z tego nieprzyjaznego dla nich miejsca.

Wiek 
14+

Jeff Zentner
Król Węży



Katja Millay
Morze spokoju

Najlepsza książka 2013 roku według „School Library Journal”!
Historia, która złamie ci serce i sklei je na nowo.

Żyję w świecie, pozbawionym magii i cudów. W tym miejscu nie ma jasnowidzów ani
zmiennokształtnych, nie przybędą ci na pomoc anioły ani chłopcy, obdarzeni ponadnaturalnymi
mocami. W tym miejscu ludzie umierają, muzyka rozpada się i generalnie wszystko jest do dupy.
Czasami rzeczywistość tak mocno przyciska mnie do ziemi, że dziwię się, jakim sposobem nadal
jestem w stanie oderwać od niej stopy.

Dwa i pół roku – tyle minęło od tragedii, która zamieniła Nastyę w cień samej siebie. Dziewczyna
właśnie przeprowadziła się do innego miasta i chce za wszelką cenę ukryć swoją przeszłość.
Nastya jest mistrzynią w trzymaniu ludzi na dystans. Ale jej plan działa tylko do momentu, w
którym spotyka kogoś równie odizolowanego jak ona.

Historia Josha nie jest tajemnicą. W wieku siedemnastu lat został zupełnie sam. Kiedy twoje imię
wydaje się być synonimem śmierci, ludzie zazwyczaj dają ci święty spokój. Tylko Nastya
przekracza niepisaną granicę i stara się za wszelką cenę poznać każdy aspekt jego życia. Gdy
trudna przyjaźń powoli przeradza się w uczucie, Josh zaczyna się zastanawiać, czy kiedykolwiek
pozna sekret dziewczyny – i czy w ogóle tego pragnie.

„Morze spokoju” to poruszająca i pięknie napisana historia o samotnym chłopaku, kruchej
emocjonalnie dziewczynie i cudzie drugiej szansy.
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Dana Reinhardt
Powiedz wreszcie prawdę

Czy miłość może być uzależnieniem?
Gdzie przebiega granica pomiędzy wzajemnym oddaniem a
całkowitym wyrzeczeniem się własnej osobowości?
Siedemnastoletni River nie jest typem superbohatera, wręcz przeciwnie. Wrażliwy, łagodny i
trochę wycofany, łatwo poddaje się woli innych, zwłaszcza swojej dziewczyny, Penny. Kiedy ta
zdecydowanym posunięciem zrywa ich związek, czuje się wprawdzie skrzywdzony, ale i tak
zrobiłby wszystko, żeby ją odzyskać. Nawet kosztem własnej godności.
Tymczasem złośliwy los i przypadkowe sytuacje wplątują go w sieć kłamstw i zmuszają do
fantazjowania, zapętlając życie coraz dotkliwiej.
A dokoła ważne sprawy, prawdziwe problemy innych ludzi, starzy i nowi przyjaciele wyczuwający
nieszczerość, zatroskana rodzina i rodzące się nowe uczucie…

Każda miłość potrzebuje drugiej szansy. Zakochacie się w Riverze Deanie pomimo tego, że jest
kłamcą, stalkerem, nie umie tańczyć i nie ma prawa jazdy. Bo przede wszystkim jest
zabawny i prawdziwy.
E. Lockhart, autorka książki Byliśmy łgarzami

Szczery do bólu obraz młodego pokolenia. Inteligentna narracja przepełniona ironią. Bohatera nie
sposób nie lubić, mimo że ma szereg wad i słabości.
A może lubi się go właśnie dlatego, że ma ich tak wiele…
Publishers Weekly
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Cath Crowley
Graffiti moon

Wielokrotnie nagradzana (6 prestiżowych nagród!), entuzjastycznie przyjęta przez
czytelników (ponad 16 000 opinii na goodreads.com) liryczna opowieść o
szaleństwach młodości.
Lucy jest zakochana w tajemniczym malarzu graffiti. Ed myślał, że zakochał się w Lucy, dopóki ta nie złamała mu nosa.
Dylan kocha Daisy, ale obrzucanie jej jajami prawdopodobnie nie było najlepszym sposobem, by to okazać. Jazz i Leo
powoli zbliżają się do siebie. Intensywne i pełne radości 24 godziny z życia czworga nastolatków u progu dorosłości,
odkrywania, kim są i kim chcą być.

Wiele lat temu Rachel zakochała się w Henrym. Dzień przed przeprowadzką napisała do niego list i schowała w swojej
ulubionej książce w księgarni, która należała do jej rodziny. Czekała. Ale Henry nigdy nie przyszedł.
Teraz Rachel wraca do miasta i do księgarni, by pracować razem z chłopakiem, którego wolałaby już nie zobaczyć. Ale
po przykrych przeżyciach, które spotkały jej najbliższych, Rachel potrzebuje choć chwili zapomnienia. Brat Rachel
utonął kilka miesięcy temu i dziewczyna pogrążona jest w smutku.
Henry i Rachel pracują obok siebie – otoczeni książkami, obserwują rozwijające się historie miłosne, wymieniają listy
między stronami. Dzięki temu znajdują w sobie nadzieję. Spoglądają w przyszłość dzięki książkom. Pozwalają sobie
uwierzyć, że dostaną od losu drugą szansę.
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Cath Crowley
Słowa w ciemnym błękicie



Jennifer Echols
NIEZWYKLI

Tom 1. Flirt roku
Tia po prostu chce się bawić. Ciężko
pracowała na swoją reputację duszy
towarzystwa. Chce wychodzić ze
znajomymi i spotykać się z fajnymi
chłopakami. I to jest pierwszy i
najważniejszy punkt w jej planie na ten
rok. A może jednak miedzy nią, a
nowopoznanym Willem obudzi się
uczucie?

Tom 2. Para idealna
Harper jest odpowiedzialna za coroczny
pamiątkowy album szkolny. Umieszcza w
nim piękne zdjęcia i zatrzymuje cudowne
wspomnienia. Jednak jej własne życie nie
jest kolorowym obrazkiem. Rodzice się
rozwodzą i wszystko zdaje się za chwilę
zawalić…

Tom 3. Skazani na sukces
Wiceprzewodnicząca szkolnego samorządu,
Kaye, świetnie wie, jak ważny jest porządek.
To właśnie dlatego zarówno ona, jak i jej
chłopak, Aidan, przyszłość mają już
zaplanowaną: będą studiować razem, zrobią
karierę w bankowości, a potem wezmą ślub.
Sawyer jest kompletnym przeciwieństwem
Kaye, kocha zabawę i planowanie ma w
nosie.
Tych dwoje powinno się nie znosić, a jednak
coś zaczyna ich łączyć.
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Jennifer Echols to uznana przez czytelniczki w kilkudziesięciu krajach autorka
literatury popularnej dla dziewczyn. Książki w serii to przyjemne opowieści                       
o uczuciowych perypetiach dorastających dziewczyn i młodych kobiet. 



Tammara Webber
MIĘDZY WIERSZAMI 

Reid Alexander dobrze wie, czego oczekuje od życia. Kolejnego kasowego filmu, dobrej
zabawy i gorących dziewczyn. Jego status gwiazdy zazwyczaj wszystko to mu
zapewnia… Teraz rozpoczyna zdjęcia do współczesnej adaptacji „Dumy i uprzedzenia”.
W roli jego ekranowej miłości ma wystąpić Emma Pierce, dla której występ w tym
filmie może być wstępem do wielkiej kariery. Kiedy Reid i Emma spotykają się na
planie, zaczyna iskrzyć. Ale sytuacja daleka jest od idealnej. Po pierwsze, jedną z ról gra
była dziewczyna Reida. Po drugie, byłą dziewczynę Reida coś łączy z Grahamem
Douglasem. Po trzecie Graham Douglas wyraźnie klei się do Emmy. Po raz pierwszy w
życiu jego aktorska gwiazdorskość, Reid Alexander musi walczyć o względy dziewczyny,
na którą ma ochotę. A to mu się wcale nie podoba…

Tom 1. Między wierszami
Tom 2. Tam gdzie ty
Tom 3. Dobrze ci tak!
Tom 4. Świat bez ciebie
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Autorka bestsellerowej serii TAK BLISKO. Jej książki gościły 
wielokrotnie na listach bestsellerów w swojej kategorii.



Barbara Sęk
Nowakowie tom 2.

Drugi tom sagi o współczesnej rodzinie, która doświadcza rozpadu. Niebanalna historia miłości
wystawionej na próbę i rodziny, o którą trzeba zawalczyć. Co kryje się za piękną fasadą pozornie
kochających się bliskich? Pełna napięcia, odarta ze stereotypów opowieść o próbach stworzenia
patchworkowej więzi.

Wiara w ideały bywa niebezpieczna. Czasami wystarczy odkrycie jednej tajemnicy, by pozornie
idealne życie okazało się ułudą. Nowakowie to wciągająca, niebanalna historia miłości wystawionej
na próbę i rodziny, o którą trzeba zawalczyć. Polecam z całego serca.
Magdalena Kordel

Wzruszająca, pełna emocji książka o trudnych wyborach i krętych ścieżkach współczesnej rodziny.
Napisana pięknym językiem opowieść o porzucających i porzucanych, o skrywanych namiętnościach
i obowiązku wobec rodziny. Lekcja o tym, co znaczy kochać. Tutaj nic nie jest takie, jak się na
początku wydawało.
Gabriela Gargaś

Wspaniała, wielowątkowa opowieść o życiu zbudowanym na kłamstwie. To się czyta!
Magdalena Majcher
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Dav Pilkey
DOGMAN

Nowe dzieło twórcy Kapitana Majtasa: Dogman,
numer 1 na liście bestsellerów New York Timesa.

Sześć tomów wyśmienitej zabawy dla dzieciaków uwielbiających
komiksy i nieskomplikowany humor!

W bebechy zbrodni wgryza się glina idealny: pół pies, pół człek i CAŁY
BOHATER!
George i Harold wykreowali nowego herosa, który wygrzebuje spod
ziemi ścierwo korupcji, chwyta za portki zmykających złoczyńców,
rabusiom pokazuje kły wymiaru sprawiedliwości.
Gdy policyjny pies Buras i aspirant Nać ulegli wypadkowi podczas
pełnienia służby, epokowy zabieg chirurgiczny zmienił bieg dziejów: tak
oto narodził się Dogman. Ten niestrudzony tropiciel występku ma
prawdziwego nosa do trudnych śledztw! Tylko czy jego psi instynkt
zdoła podkulić ogon wobec powołania, jakim jest służba prawu?
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Tom 1. Dogman
Tom 2. Dogman. Bierz go!
Tom 3. Dogman. Opowieść o dwóch kotach
Tom 4. Dogman i superkot



Dav Pilkey
KAPITAN MAJTAS
Seria książek o KAPITANIE MAJTASIE to historia przyjaźni dwóch pomysłowych i 
sprytnych czwartoklasistów, którzy niechcący zmieniają swojego wrednego 
dyrektora w Kapitana Majtasa – superbohatera, którego wymyślili...
Pierwsza książka ukazała się w 1997 roku. 

Serię przetłumaczono na ponad 40 języków i sprzedano ponad 80 milionów 
egzemplarzy. W 2017 roku seria doczekała się ekranizacji! 

Główni bohaterowie to George Beard i Harold Hutchins – najlepsi kumple, którzy 
uwielbiają przesiadywać w domku na drzewie i rysować komiksy o Kapitanie 
Majtasie. Gdy pewnego dnia dyrektor szkoły grozi, że przeniesie jednego z nich do 
innej klasy, hipnotyzują go i myśli, że jest... Kapitanem Majtasem.

Wiek 
5+

Tom 1. Przygody Kapitana Majtasa
Tom 2. Kapitan Majtas. Inwazja krwiożerczych klozetów
Tom 3. Kapitan Majtas. Inwazja nieprawdopodobnie nikczemnych kucharek z kosmosu
Tom 4. Kapitan Majtas. Przerażający plan profesora Pofajdanka
Tom 5. Kapitan Majtas i szał strasznej superkobiety
Tom 6. Kapitan Majtas. Wielka bitwa z zasmarkanym cyborgiem. Część 1: Noc obrzydliwych 
glutów z nosa
Tom 7. Kapitan Majtas. Wielka bitwa z zasmarkanym cyborgiem. Część 2: Rozróba głupkowatych 
roboglutów
Tom 8. Kapitan Majtas i kretyńskie kombinacje kosmitów z karmazynowego kibelka
Tom 9. Kapitan Majtas i straszliwy spisek Stefana Spodniosika
Tom 10. Kapitan Majtas i raptowny rewanż radioaktywnych robo-bokserek
Tom 11. Kapitan Majtas i okrutny odwet Turboklozetu 2000
Tom 12. Kapitan Majtas i sensacyjna saga o sir Śmierdzisławie



Alice Pantermüller i Daniela Kohl
PAMIĘTNIK ZUZY-ŁOBUZY

Zuza chodzi do piątej klasy Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego. Ma 
dwóch młodszych braci bliźniaków, którzy wciąż działają jej na nerwy, rodziców, 
którzy wciąż czegoś od niej chcą, oraz żółwia Wacka, który ciągle plącze się pod 
nogami.

Na szczęście Zuza ma też dwoje sprawdzonych przyjaciół: Zośkę i Pawełka, z 
którymi tworzą bandę Wściekłe Króliki. W szkole jest jeszcze banda Bereniki 
Beresteckiej - Lamerki, które nic tylko oglądają kolorowe pisma i kupują różowe 
błyszczyki… Fuj!

Książki są bardzo śmieszne i bardzo wciągające. Dodatkową 
atrakcją są korespondujące z tekstem rysunki autorstwa 
Zuzy! 

Wiek 
7+Tom 1. Inwazja królików 

Tom 2. Banda do bani                         
Tom 3. Zaklęte robale   
Tom 4. Szpanerskie hobby
Tom 5. Misja specjalna 
Tom 6. Niech was łoś kopnie 
Tom 7. Francja-elegancja
Tom 8. Wycieczka nad Bałtyk
Tom 9. Pełna profeska
Tom 10. Impreza na zamku



Franca Düwel
JULIA

Książki o przygodach trzynastoletniej Julii 
napisane są w formie pamiętnika, przez co 
narracja jest bardzo autentyczna. 

Julia to zwyczajna dziewczynka, która wciąż popada w różne 
tarapaty i która wbrew temu, co sądzą o niej najbliżsi, okazuje się 
bardzo rozsądna, odważna i samodzielna. Ale jak tu nie być 
samodzielnym, kiedy mama zajęta jest maleńką siostrzyczką Julii i 
przeżywa baby blues, tata boryka się z kłopotami w pracy, jedna 
babcia szuka ukojenia duszy w buddyjskim klasztorze, a druga wraz z 
dziadkiem podróżuje po dalekich morzach. Trzeba sobie jakoś radzić. 
Zawsze może być jeszcze gorzej!

Wiek 
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Tom 1. Julia i Królewna Śnieżka                                                  
Tom 2. Julia i Czarne Owce                                                    
Tom 3. Julia i miłosne tarapaty
Tom 4. Julia i ósme niebo                                                           
Tom 5. Julia i pytanie: czego chcą chłopcy



Honest Lee i Metthew J. Gilbert
PECHOWA KLASA NR 13

Zabawne i mądre opowieści o przygodach uczniów pewnej 
bardzo pechowej klasy. 
Zarówno dla fanów Kapitana Majtasa i Dzienników 
cwaniaczka, jak i dla dzieci, które nie przepadają za 
czytaniem.

Nauczycielka Jolanta Szczęsna to wyjątkowo pechowa osoba. Pewnego dnia, po serii 
nieszczęśliwych wypadków, kupuje kupon loteryjny. Nie wierzy w wygraną, ale 
obiecuje, że gdyby jednak szczęście jej dopisało, podzieli się pieniędzmi ze swoimi 
uczniami. Wygrywa, dotrzymuje słowa i wypisuje dwadzieścia sześć czeków na 
1,037,037,037,04 zł. 

Każdy kolejny rozdział pierwszego tomu opowiada o tym, na co uczniowie przeznaczają 
swoją pulę pieniędzy. A ponieważ  dziecięca wyobraźnia nie zna granic, możemy 
poznać historię Jasia Jerza Jęckiego, który kazał się sklonować, Ximeny, która tak 
bardzo chciała pokazać swojej babci najważniejsze zabytki, że sprowadziła je do 
staruszki, która nie mogła już podróżować, czy Darka, który zawsze chciał żyć w grze 
komputerowej.

Wiek 
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Tom 1. Przegrane wygrane 
Tom 2. Nieszczęsne życzenia
Tom 3. Sława słaba sprawa



Isla Fisher
NIANIA MANIA

Przezabawna seria dla dzieci. Mania to psotna niania. 
Ma włosy w kolorach tęczy, robi niezłe zamieszanie i nie 
zawsze jest całkiem grzeczna. 

Nowa opiekunka Jaśminki i Jasia wygląda nieciekawie. Jest bardzo poważna i ma 
surową minę. 
Lecz gdy tylko rodzice wychodzą z domu, Mania uśmiecha się figlarnie, zdejmuje 
wełnianą czapkę i rozpuszcza swoje długie, tęczowe włosy. 
Dzieci patrzą ze zdziwieniem, ale już wiedzą, że czeka je wielka przygoda.

Wiek 
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Tom 1. Niania Mania
Tom 2. Niania Mania i Piraciątko
Tom 3.  Niania Mania przybywa na ratunek



Max Brallier
OSTATNIE DZIECIAKI NA ZIEMI

Prześmieszna seria, pełna błaznujących dzieciaków i zwariowanych gadżetów. Idealne
połączenie Dziennika cwaniaczka z Żywymi trupami. Zapasu zombiaków i gigantycznych
potworów wystarczy dla każdego! Idealna seria dla każdego dziecka, które marzyło o tym, by
zagrać w swoim własnym komiksie lub grze wideo.

Ekranizacja w Netfixie w październiku 2019!

Max Brallier to bestsellerowy autor New York Timesa, twórca ponad trzydziestu książek i gier.
Seria trafiła na listę bestsellerów "The New York Times" i "USA Today"; wydrukowano ponad
dwa miliony egzemplarzy!

Rekomendacja Jeffa Kinney’a, autora Dziennika cwaniaczka:
Przerażająco zabawna! Dostarcza dreszczyku emocji i jeszcze więcej śmiechu!

Zabawne przygody grupki dzieciaków, które przetrwały apokalipsę. Wyposażone w zapas
cukierków i szalone pomysły, walczą z potworami i zombiakami. Komiksowe ilustracje i duża
dawka humoru.
Cała historia ukazana jest w postaci tekstu przemieszanego z czarno-białymi ilustracjami – to
doskonała książka dla każdego dzieciaka, który marzył o wystąpieniu w stworzonym przez
siebie komiksie lub grze wideo.

Wiek 
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Tom 1. Ostatnie dzieciaki na Ziemi
Tom 2. Ostatnie dzieciaki na Ziemi. Parada Zombiaków
Tom 3. Ostatnie dzieciaki na Ziemi i król koszmarów
Tom 4. Ostatnie dzieciaki na Ziemi



Kategoria
Komiks dla dzieci



Shannon Hale, LeUyen Pham
Prawdziwe przyjaciółki

Autorka jest laureatką prestiżowej nagrody w literaturze dziecięcej Newbery Honor.
LeUyen Pham to bestsellerowa ilustratorka New York Timesa.

Graficzna opowieść o tym, jak trudno jest znaleźć swoich prawdziwych
przyjaciół i dlaczego warto próbować.

Kiedy najlepsze przyjaciółki nie są na zawsze…
Shannon i Adrienne przyjaźnią się od wczesnego dzieciństwa. Ale pewnego dnia Adrienne zaczyna spędzać
coraz więcej czasu z Jen, najbardziej lubianą dziewczyną w klasie. Jen ma swoją paczkę i wszystkie dziewczynki
chcą być jej najlepszą przyjaciółką, za wszelką cenę… nawet jeśli to oznacza prześladowanie innych.
W życiu Shannon każdy dzień przypomina teraz przejażdżkę na rollercoasterze. Czy dalej zdoła przyjaźnić się z
Adrienne? Czy potrafi walczyć o siebie? I czy należy do paczki, czy jednak nie?

Prawdziwe przyjaciółki to szczera, poruszająca opowieść, która pokocha każdy, kto kiedykolwiek poczuł się
samotny. A grafika zapiera dech w piersiach.
Victoria Jamieson, autorka bestsellera New York Timesa Roller Girls

Cudownie ożywcze i boleśnie prawdziwe. Brawo!
Jennifer L. Holm, autorka bestsellerów New York Timesa i współtwórczyni serii Sunny Side Up.

Świeża i zabawna.
New York Times Book Review
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Jorge Aguirre
Strzeżcie się, olbrzymy!
Strzeżcie się, smoki!
Claudette ma w życiu jeden cel: walczyć z olbrzymami! Dlatego podstępem namawia swoją przyjaciółkę Marie
(przyszłą księżniczkę) oraz młodszego brata Gastona (obiecującego adepta sztuki cukierniczej), by wraz z nią
udali się na niebezpieczną wyprawę. Opuszczają spokojne miasteczko i wyruszają po przygodę, ścigani przez
większość mieszczan!
Jednak co innego znaleźć olbrzyma, a co innego – zabić go. Claudette może stanąć przed zadaniem
przekraczającym jej możliwości.

Oto komiks pełen przygód i śmiechu, który zawojuje Wasze serca i rozbawi Was
do łez!
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Tom 1. Strzeżcie się, olbrzymy!
Tom 2. Strzeżcie się, smoki!

W obrazowy, a przy tym przesympatyczny i nienachalny sposób walczy ze stereotypami i pokazuje, że prawdziwy 
bohater może kryć się w każdym z nas. Doskonała pozycja, od której dzieci mogą rozpocząć przygodę z komiksem.
secretum.pl

Urocza i niegrzeczna komedia fantasy, z której mógłby powstać całkiem niezły hit kinowy.
„Strzeżcie się, olbrzymy!”, pierwszy tom serii, w której główna bohaterka mierzyć się będzie z najróżniejszymi 
potworami, to kawał dobrego komiksu. Coś, co warto kupić młodym, ale jednocześnie przeczytać samemu. 
Ciekawe komu bardziej się spodoba.
dzikabanda.pl



Jennifer L. Holm
Matthew Holm
Głowa do góry, Sunny. Tom 1

Pierwszy tom zabawnej i poruszającej dylogii dla dzieci.

Sunny Lewin zostaje wysłana na lato do mieszkającego na Florydzie dziadka. Początkowo ma
nadzieję, że będzie się dobrze bawić – ostatecznie właśnie na Florydzie mieści się Disney World.
Jednakże miejsce, w którym mieszka dziadek, nie przypomina wesołego miasteczka. Jest pełne…
starych ludzi. Ale takich naprawdę starych.
Na szczęście Sunny nie jest jedynym dzieciakiem w okolicy. Poznaje Buzza, chłopca mającego bzika
na punkcie komiksów, i wraz z nim zaczyna przeżywać przygody. Będzie miała do czynienia z
piłkożernymi aligatorami, zbiegłymi kotami i tajemniczo znikającymi sąsiadami. Pozostaje jednak
najważniejsze pytanie: dlaczego Sunny w ogóle przyjechała na Florydę? Odpowiedź kryje się w
rodzinnej tajemnicy, która niebawem przestanie być dla Sunny tajemnicą.

Ten wzruszający i pełen nadziei komiks pozwoli rozwiać nawet najczarniejsze chmury.
Rekomendacja Rainy Telgemeier, autorki komiksów Smile i Sisters
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Kategoria
Gry



Jason R. Rich
FORTNITE

W poradnikach „Fortnite: Battle Royal. Hacks” fani gry Fortnite
odnajdą największe sekrety gry oraz mogą poznać tajne strategie
ułatwiające przetrwanie.

Znalazły się tu również sprawdzone metody prowadzenia skutecznej walki przy
wykorzystaniu broni, narzędzi, surowców i budynków!

Co prawda nie ma dwóch takich samych rozgrywek, ale „Fortnite: Battle Royal. Hacks”
pomoże opanować ofensywne i defensywne strategie walki, co znacząco poprawi szanse
gracza na przetrwanie.

„Światowy fenomen” – Verge
„Najbardziej pożądana gra wśród nastolatków” – Guardian
„Nie jest trudno dostrzec, dlaczego młodzi ludzie (czy raczej ludzie w każdym wieku) mają
lekką obsesję na punkcie tej gry” – Forbes
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Tom 1. FORTNITE  Battle Royale Hacks 
Tom 2. FORTNITE  Battle Royal Hacks SECRETS OF ISLAND
Tom 3. FORTNITE Battle Royal Hacks ADVANCED STRATEGIES



Christina Majaski
Nieoficjalny poradnik do ROBLOXA

Wyjątkowy i wyczerpujący przewodnik po świecie Robloxa.
Dla początkujących i doświadczonych graczy.

Niezależnie od tego, czy jesteś hardcore’owym graczem dążącym do perfekcji w nowej grze, 
debiutantem w wirtualnym świecie czy też rodzicem, w tej książce znajdziesz wszystko, co powinieneś 
wiedzieć o Robloksie. Nauczysz się podstaw, a potem zagłębisz się w mało znane szczegóły dotyczące 
tej współtworzonej przez użytkowników sieciowej platformy społecznej. Będziesz się lepiej bawił, kiedy 
nauczysz się:
- bezpiecznie instalować i grać w Robloxa na pececie, macu, Xboksie, Oculusie oraz systemach iOS i 
Android
- tworzyć i udostępniać innym użytkownikom własne trójwymiarowe światy i gry
- projektować i tworzyć przedmioty, zbierać surowce, handlować i walczyć
- zmieniać swój awatar i dla zabawy modyfikować jego wygląd
- wykupić członkostwo w Builder’s Club i zyskać dodatkowe przywileje
- zarabiać i wydawać robuxy
- bawić się olbrzymią ilością gier, od tycoonów przez strzelaniny po produkcje RPG itd.

Dzięki kolorowym ilustracjom i szczegółowym wyjaśnieniom lektura Nieoficjalnego poradnika do 
Robloxa pomoże ci w przyjemny sposób poznać ten wirtualny plac zabaw. 
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Cube Kid
MINECRAFT

Nieoficjalna opowieść ze świata Minecraft.
Pamiętnik młodego mieszkańca minecraftowej wioski, który ośmiela się zostać
wojownikiem Minecraft!

12-letni wieśniak, który stał się wojownikiem musi wykorzystać swe umiejętności,
by zmierzyć się z nowym zadaniem. Tym razem, by ocalić Villagetown, Runt
wyrusza na niebezpieczną wyprawę poza mury miasta.

Petarda dla fanów Minecrafta! Mieszanka absurdalnego humoru rodem z
„Kapitana Majtasa” i szkolnego życia z „Dziennika Cwaniaczka”, które wrzucono
do kanciastego świata uwielbianego przez tysiące dzieciaków.
silesiadzieci.pl

Runt może stać się przewodnikiem dla każdego miłośnika tej gry, przy okazji
przekonując go, że czytanie może być naprawdę fajne, śmieszne i
niewiarygodnie fascynujące.
mamao.pl
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Tom 1. Pamiętnik 8 – bitowego wojownika
Tom 2. Pamiętnik 8 – bitowego wojownika. Od ziarna do miecza
Tom 3. Pamiętnik 8 – bitowego wojownika. Craftingowe sojusze
Tom 4. Pamiętnik 8 – bitowego wojownika. Ścieżka diamentu
Tom 5. Pamiętnik 8 – bitowego wojownika. Tryb misji
Tom 6. Pamiętnik 8 – bitowego wojownika. Kuźnia przeznaczenia


