
          
O pierwszej części (Posłaniec burzy): 

Zane Obispo spędza niemal każdy dzień na badaniu wulkanu drzemiącego za jego domem. 
Wulkan, zwany przez niego „Bestią”, to jedyne miejsce, w którym chłopiec może się schronić 
przed innymi dzieciakami – często się z niego naśmiewają, bo Zane kuleje i musi chodzić o 
lasce. 

Pewnego dnia w kraterze Bestii rozbija się dwusilnikowy samolot, a wkrótce potem Zane’a 
zaczepia tajemnicza dziewczyna o imieniu Brooks. Chce, by chłopak spotkał się z nią na 
osobności – zdradzi mu wówczas straszliwą tajemnicę. Zane godzi się, choć głównie dlatego, 
że śliczne dziewczęta zwykle się do niego nie odzywają… 

Brooks wyjawia mu, że wulkan jest w rzeczywistości istniejącym od stuleci więzieniem boga 
śmierci Majów, którego los jest bezpośrednio związany z przeznaczeniem Zane’a. „Co za 
bzdury”, myśli Zane. Jest przecież tylko lekceważonym przez wszystkich trzynastolatkiem i 
nieważne, jakie jest jego przeznaczenie – on, Zane, nie chce mieć z tym nic wspólnego, 
zwłaszcza jeśli ma to związek z jakimś bogiem śmierci. 

Ale Brooks otwiera mu oczy: magia, potwory i bogowie naprawdę istnieją, a według 
pradawnej przepowiedni głoszącej zniszczenie świata Zane ma do odegrania ważną rolę. 
Uwikłany w sieć niebezpiecznych tajemnic chłopiec wyrusza na wyprawę, która zabierze go 
daleko od domu i wystawi na ciężkie próby. 

Zuchwali bohaterowie, podstępni bogowie, mordercze demony i odważne olbrzymy – to tylko 
niektóre z atrakcji, które czekają na czytelnika tej oryginalnej, kipiącej humorem historii, 
smakowitej jak kubek prawdziwej, gęstej, gorącej czekolady. 

Polecam przede wszystkim uczniom kl. VI-VIII. 
 
 
 
 
 



 
Szesnastoletnia Aza Holmes nie zamierzała uczestniczyć w poszukiwaniu zaginionego 
miliardera Russella Picketta. Ma przecież wystarczająco dużo własnych zmartwień i lęków. 
Ale gdy stawką okazuje się sto tysięcy dolarów nagrody i wieloletnia przyjaźń z Daisy, Aza 
postanawia się zaangażować w coś poza szkołą i walką z dręczącymi myślami. Musi zdobyć 
się na odwagę i odświeżyć znajomość z synem miliardera Davisem, a przede wszystkim 
pokonać przepaść, która oddziela ją od innych ludzi. To dla niej nie tylko niezwykła przygoda, 
ale też największe życiowe wyzwanie. 

Najbardziej oczekiwana i najbardziej osobista książka Johna Greena. Przejmująca, ale i 
dodająca otuchy historia nastolatki zmagającej się z chorobą psychiczną. Powieść o rodzinie, 
przyjaźni, miłości i pokonywaniu przeciwności losu. 

John Green jest autorem bestsellera Gwiazd naszych wina. 

Polecam przede wszystkim uczniom kl. VII-VIII. 

 

 

Większość swojego siedemnastoletniego życia Alice spędziła z matką w drodze, uciekając 
przed prześladującym je pechem. Jednak dopiero kiedy jej żyjąca w osamotnieniu babcia, 
autorka kultowych, mrocznych historii, umiera w swojej posiadłości Hazel Wood, Alice 
dowiaduje się, co oznacza prawdziwy pech. Jej matka znika, porwana przez tajemniczą 
postać z groźnej krainy, o której pisała babcia Althea. Jedyną wskazówką Alice jest notka 
zostawiona przez matkę: „Trzymaj się z dala od Hazel Wood”. Dotychczas Alice wystrzegała 
się dziwacznych fanów swojej babki. Teraz jednak nie ma wyboru i postanawia skorzystać z 
pomocy kolegi ze szkoły, a jednocześnie wielbiciela twórczości Althei – Ellery’ego Fincha. 
Wyruszają do Hazel Wood, by uratować matkę, a następnie trafiają do świata opisanego 
przez Altheę, gdzie Alice być może uda się poznać prawdę na swój własny temat. 

Polecam przede wszystkim uczniom kl. VII-VIII. 



 

 

Molly to śliczna i wesoła suczka, która sprawia, że życie małej CJ staje się pełne 
radości. Jednak mama dziewczynki nie zgadza się na posiadanie szczeniaka. Poświęca swojej 
córce mało czasu i nie zdaje sobie sprawy z tego, jak bardzo potrzebuje ona przyjaciela. 

Piesek ma ważne zadanie – musi w ukryciu opiekować się CJ i dotrzymywać jej towarzystwa, 
zwłaszcza w trudnych chwilach. Molly wie, że mama dziewczynki jej nie akceptuje, ale da z 
siebie wszystko, by zmieniła zdanie i również została jej kochaną opiekunką! 

Autor książki napisał wiele innych o podobnej tematyce, a wśród nich Był sobie pies i O 
psie, który wrócił do domu. 

Polecam przede wszystkim uczniom kl. IV-VII. 

 

 
Na wieść o śmierci bajecznie bogatego i otoczonego aurą tajemniczości ojca Maia D'Apliese i 
jej pięć sióstr, wszystkie adoptowane przez Pa Salta jako małe dziewczynki, spotykają się w 
domu, w którym spędzały dzieciństwo. „Atlantis“ – to wspaniały zamek położony nad 
brzegiem Jeziora Genewskiego. Każda z dziewcząt otrzymuje wskazówkę, która pozwoli jej 
odkryć istotę dziedzictwa otrzymanego w spadku po ukochanym ojcu. Maię tropy wiodą do 
zrujnowanej willi w Rio de Janeiro, gdzie poznaje historię swojej przodkini z czasów Belle 
Époque, pełnej pasji Izabeli Bonifacio. Elementy zagadkowej układanki zaczynają powoli 
tworzyć całość. 
 
Pierwsza część cyklu, z którego okazało się do tej pory siedem książek. 
Polecam przede wszystkim uczniom kl. VI-VIII. 
 
 



 

Klonowy Cień jest wojowniczką Klanu Pioruna. Jednak gdy jej sekret, nierozerwalnie łączący 
ją z innym klanem, wychodzi na jaw, kotka zostaje wygnana ze swojego klanu razem z 
kociętami i rozpoczyna zemstę na wszystkich, którzy doprowadzili do zniszczenia jej rodziny. 
Książka nie należy do głównego cyklu Wojowników, w związku z czym może być czytana 
zarówno przez fanów serii jak i osoby, które nie miały z nią do czynienia. 
Polecam przede wszystkim uczniom kl. V-VIII. 
 

        
 
O pierwszej części (Córka Króla Piratów): 

Wysłana na misję, by odnaleźć starą mapę stanowiącą klucz do legendarnego skarbu, 
siedemnastoletnia piratka Alosa, celowo pozwala się uprowadzić, aby móc przeszukać statek 
konkurenta. 

Dziewczyna zmaga się z bezwzględną piracką załogą. Dostępu do mapy broni jej porywacz, 
nadspodziewanie bystry i nieprzyzwoicie atrakcyjny, pierwszy oficer, Riden. Alosa ma jednak 
kilka asów w rękawie. Żaden marynarz nie zdoła pokrzyżować planów córki Króla Piratów. 

Polecam przede wszystkim uczniom kl. V-VII. 
 



 
Życie Alicji do tej pory było prawdziwą sielanką. Była jedynaczką, rozpieszczaną cały czas 
przez oboje rodziców i miała wszystko to, czego tylko mogłaby zapragnąć. Jej szczęście 
burzy jednak wiadomość o rozwodzie rodziców. Dziewczyna ucieka przed problemami na 
wieś, do babci, gdzie poznaje przystojnego Roberta. Alicja zakochuje się w nim po uszy. Po 
powrocie jednak musi zmierzyć się z rzeczywistością – samotną matką w domu i ojcem u 
boku innej kobiety, która urodziła mu syna, małego Fryderyka. Czy Alicji uda się pogodzić z 
trudną do pojęcia rzeczywistością? Czy pokocha przyrodniego braciszka i zaprzyjaźni się z 
partnerką ojca? 
Polecam przede wszystkim uczniom kl. VII-VIII. 
 
 

 
 
Ochronne buty, merdający ogon i niezwykle czuły nos? To Sherlock, prawdziwy psi strażak, 
który codziennie ratuje ludzkie życie! Ten niepozorny cocker spaniel to bohater, który wraz 
ze swoim partnerem, Paulem Osborne'em, przeszukuje pogorzeliska i pomaga 
potrzebującym. 

Poznaj niesamowite przygody psa, który codziennie udowadnia, że nawet tak niepozorne 
stworzenie jak on ma w sobie ducha wielkiego bohatera! Sherlock ryzykuje często swoje 
życie, aby pomóc innym i bezbłędnie wskazać przyczyny pożaru. Jego odwagę nagrodzono 
specjalnym medalem przyznawanym wyjątkowym zwierzakom. A samą psinę pokochała 
rodzina królewska! Dołącz do Sherlocka, Paula i innych bohaterów z Londyńskiej Straży 
Pożarnej! 

Polecam przede wszystkim uczniom kl. VII-VIII. 


