


Nastoletnia Billie nie wierzy w duchy. Ale z jej domem
naprawdę jest coś nie tak! Czasem słychać dziwne
odgłosy, stukanie w okno, a lampa w salonie buja się tam
i z powrotem bez żadnego powodu… Billie, szukając wraz
z przyjaciółmi poprzednich lokatorów domu, wpada na
trop niewiarygodnych wydarzeń sprzed lat.

Szklane dzieci

Kristina Ohlsson

"Szklane dzieci" to pierwszy tom serii o tajemniczych

i niesamowitych przygodach trójki nastolatków

ze szwedzkiego miasteczka.



Dwunastoletni Aladdin wraz z rodzicami przeprowadza
się do wieży ciśnień, w której znajduje się ich rodzinna
restauracja. Interes idzie słabo. W dodatku z kuchni
zaczyna znikać jedzenie, a Aladdin w różnych miejscach
zauważa dziwnego chłopca ubranego mimo mroźnej
pogody w szorty. Co łączy te dwie sprawy z legendarnym
skarbem, skradzionym niegdyś z okolic wieży?

Srebrny chłopiec

Kristina Ohlsson



Niedługo Wielkanoc i Simona nie może się
doczekać, żeby spędzić tydzień z babcią w Ahus.
Jednak dzieje się coś niepokojącego. Babcia jest
ciągle zmęczona i zamyślona, a w ogrodzie ktoś
po kryjomu przesuwa z miejsca na miejsce
kamienne figury.

Kamienne anioły

Kristina Ohlsson



Był sobie szczeniak to seria dla
dzieci o losach psiaków znanych

z bestsellerowych książek Był
sobie pies i Był sobie pies 2.

Był sobie szczeniak

W. Bruce Cameron



Opowiada o kotach, żyjących w
czterech Klanach: Pioruna, Rzeki,
Wiatru i Cienia. Zwierzęta te
wierzą w życie po śmierci – Klan
Gwiazdy, gdzie idą wszyscy zmarli
przodkowie. Zdrajcy, źli
wojownicy wędrują do miejsca
zwanego Miejscem Gdzie Brak
Gwiazd, bądź Ciemnym Lasem
(odpowiednik piekła).

seria: Wojownicy

Erin Hunter



Autorka przenosi czytelnika w przeddzień rewolucji, w zaśnieżone
lasy Rosji, gdzie w maleńkiej chatce mieszkają Fieodora i jej matka.
Fieodora uczy się, jak sprawiać, by oswojone wilki mogły powrócić
do swojej dzikiej natury. To ważne zadanie: ludzie tutaj mówią, że
ten, kto zabije wilka, zabija siebie samego, a w domach
arystokratów pełno jest oswojonych zwierząt, które gdy stają się
niebezpieczne, są odsyłane do lasu.Pewnego dnia wojska carskie
pod dowództwem generała Rakowa palą dom Fieo, a jej matkę
zabierają do niewoli. Dziewczynka będzie musiała znaleźć sposób,
by uwolnić matkę z petersburskiego więzienia… Jej jedyną pomocą
jest młody chłopak Aleksiej i wierne wilki.

Wilczerka
Katherine Rundell



W pierwszym tomie przygód w dniu swoich urodzin
Enola Holmes odkrywa, że jej matka nagle znika,
pozostawiając córce zestaw dziwacznych fantów i serię
zagadek. Beztroskie dzieciństwo dorastającej dziewczyny
nagle się kończy, a obowiązek opieki nad nią spada na
dwóch starszych braci – Sherlocka i Mycrofta, którzy za
wszelką cenę chcą niesforną siostrę wpakować 
w gorset i wysłać na pensję z internatem. 
I tu się zaczyna…

seria: Enola Holmes

Nancy Springer



Enola znów musi

wykazać się sprytem,

odwagą i empatią.

seria: Enola Holmes

Nancy Springer



Wielokrotnie nagradzana poruszająca powieść o złu,
fałszywym oskarżeniu i samotnej walce w obronie
sprawiedliwości, porównywana ze słynnym "Zabić
drozda".

Jest rok 1943. Jedenastoletnia Annabelle mieszka w
małym miasteczku w amerykańskiej Pensylwanii. Jej
życie jest zwyczajne i spokojne, do czasu gdy w klasie
pojawia się nowa uczennica Betty. Jej okrucieństwo i
złośliwość szybko zwracają się przeciwko Annabelle.

Rok, w którym nauczyłam się kłamać

Lauren Wolk



Biały ptak. Cudowny chłopak

Niezapomniana opowieść o harcie ducha, odwadze
i sile dobroci, które odmieniają serca, budują
mosty, a nawet ratują życie. 
Fanom Cudownego chłopaka Julian znany jest
głównie jako szkolny prześladowca Augusta. Biały
ptak ukazuje historię Juliana z innej strony –
chłopiec odkrywa poruszającą historię swojej
babci, która podczas II wojny światowej ukrywała
się w okupowanej przez nazistów Francji i została
ocalona przez pewnego chłopca.

R.J. Palacio



Jason Blake jest dwunastoletnim autystycznym chłopcem.
Chodzi do zwykłej szkoły. Rzadko zdarza mu się dzień bez
większych lub mniejszych nieprzyjemności. Jason próbuje
zrozumieć swoich kolegów, ale oni nie zawsze chcą zrozumieć
Jasona. Jest więc sam.Wszystko się zmienia, gdy zaczyna
korespondować w internecie z Feniksem z Popiołów - osobą
poznaną na stronie, na której młodzi nastolatkowie publikują
swoje próby literackie. Feniks z Popiołów to dziewczyna. Ma na
na imię Rebeka. Podobają się jej opowiadania Jasona.

Zdecydowanie nietypowy

Nora Raleigh Baskin



Świetnie napisana powieść Joanny
Jagiełło o czterech przyjaciółkach.

Każda z nich jest zupełnie inna, każda
ma swoją smutną historię, swoje

problemy i słabości, z którymi co dzień
próbuje walczyć. Łączy ich balet,

wspólne próby i przygotowania do
wielkiego finałowego występu.

To już nie ma znaczenia

Joanna Jagiełło



10 upiornych historii, które rozgrzeją umysł
do czerwoności!
Zagadki detektywistyczne z dreszczykiem
przybliżą młodym czytelnikom literacki lub
legendarny rodowód istot będących
bohaterami tych opowieści. 
Zmierz się z zagadkami, dzięki którym
rozruszasz szare komórki i staniesz się
prawdziwym detektywem.

Zagadki detektywistyczne z dreszczykiem

Victor Escandell, Ana Gallo



Zanurz się w najbardziej fascynujących
okresach w historii ludzkości, a przy okazji
potrenuj trochę swój umysł i baw się dobrze! 
W jaki sposób? Pomagając rozwiązać rożnego
rodzaju zagadki neandertalskiemu myśliwemu,
starożytnemu faraonowi, celtyckiemu druidowi,
Krzysztofowi Kolumbowi, osadnikom na Dzikim
Zachodzie... czy samemu Sherlockowi
Holmesowi.

Zagadki detektywistyczne. Historia

Victor Escandell



Everest. Edmund Hillary i Tenzing Norgay.

Niesamowita historia

29 maja 1953 roku dwóch zdeterminowanych,
pełnych pasji mężczyzn – Edmund Hillary i
Tenzing Norgay – wspięli się na najwyższą górę
świata – Mount Everest i otworzyli nowy
rozdział w historii himalaizmu. Napisana w
brawurowy, a jednocześnie przystępny dla
dzieci, sposób książka opowiada historię
pierwszego zdobycia dachu świata. To również
opowieść o wszystkich tych, którzy umożliwili
tym dwóm śmiałkom drogę na szczyt.

Alexandra Stewart



Ballada ptaków i węży – nowa, czwarta powieść, która ukazuje się w
bestsellerowym cyklu Suzanne Collins Igrzyska śmierci i stanowi prequel
znanych nam wydarzeń. Tym samym cofamy się o sześćdziesiąt cztery
lata, do czasu Dziesiątych Głodowych Igrzysk! Czy Ballada ptaków i węży
przyniesie odpowiedź na wiele pytań, które zadawaliśmy sobie podczas
lektury trylogii?

Dziesiąte Głodowe Igrzyska rozpoczyna poranek dożynek. 
W Kapitolu osiemnastoletni Coriolanus Snow zamierza skwapliwie skorzystać z szansy, jaką jest rola
mentora, i zdobyć sławę. Potężny niegdyś ród Snowów podupadł i niepewny los Coriolanusa zależy
teraz od tego, czy zdoła on pokonać innych mentorów urokiem osobistym i sprytem.

Igrzyska śmierci. Ballada ptaków i węży

Suzanne Collins



Gra Endera

Wobec śmiertelnego zagrożenia
nadciągającego z kosmosu Ziemia
przygotowuje swoją broń ostatniej nadziei. Jest
nią chłopiec, w którym odkryto zalążki
niezwykłego geniuszu wojskowego. Czas nagli,
a przyszłość dwóch cywilizacji spoczywa w
rękach dziecka...

Orson Scott Card



Przybyli z otchłani kosmosu, żeby
nas zniszczyć. Przed pięćdziesięciu
laty żądni krwi obcy spustoszyli
Ziemię. Większość ludzkości zginęła.
Stoczyliśmy się w ciemność. Ale teraz
odradzamy się z popiołów. Nadszedł
czas, żeby stawić im czoła.

SERIA: Wschód Ziemi

Daniel Arenson



Najbardziej znane na świecie
uniwersum Nocnych Łowców

doczekało się porywającej serii
o Magnusie i Alecu.

seria: Najstarsze klątwy

Cassandra Clare, Wesley Chu



Myślicie, że czas demonów dobiegł końca?
Nic bardziej mylnego!Żniwiarze mają ręce

pełne roboty, a świat skrywa więcej
tajemnic, niż ktokolwiek podejrzewał.

Żniwiarz. Droga Dusz

Paulina Hendel



Niegdyś kraina Orisza tętniła życiem i magiczną mocą,
ale to już przeszłość. Teraz, pod rządami
bezwzględnego władcy, magowie są ofiarami
okrutnych prześladowań. Zélie straciła matkę, a jej
lud – wszelką nadzieję. Kiedy jednak nadarza się
okazja, aby pokonać monarchę, dziewczyna nie
zamierza się poddać! Z pomocą zbuntowanej
księżniczki planuje przechytrzyć następcę tronu, który
chce położyć kres istnieniu magii.

Dzieci krwi i kości

Tomi Adeyemi



Autor odwołuje się do folkloru, nawiązuje do
baśni oraz opowieści ludowych z różnych stron
kraju, a także do podań i porzekadeł
regionalnych. Przedstawia barwny obraz świata
polskich demonów, diabłów i istot
półdemonicznych, jak również wszelakich
strachów, zjaw i mar. Czyni to dokładnie i z
pasją, która emanuje z każdej strony tego dzieła.

Polska demonologia ludowa. Wierzenia dawnych Słowian

Leonard J. Pełka



Szkolne wyzwania wymagają wsparcia.
Szkoła bohaterek i bohaterów to skrzyżowanie powieści
przygodowej z poradnikiem i pamiętnikiem. Bawi, wciąga,
inspiruje do myślenia. A przede wszystkim dostarcza młodym
czytelnikom i czytelniczkom konkretnych narzędzi radzenia
sobie z trudnościami. Zresztą i tym starszym się one
przydadzą.

Szkoła bohaterek i bohaterów, czyli jak radzić

sobie z życiem

Przemek Staroń



• Czy po latach niezawodnego działania ostatnio z rodzicami coś
szwankuje?
• Czy czujesz się zestresowany, kłócąc się o irracjonalne kwestie?
• Czy to tak, jakbyś przetwarzał ten sam świat za pomocą zupełnie
innego mózgu?

Istnieją setki poradników dla rodziców. A skąd ty masz wiedzieć, jak
rozwiązać te problemy?

Dean Burnett, autor międzynarodowych bestsellerów, napisał dla ciebie
wyjątkową książkę, dzięki której zrozumiesz, co się właściwie dzieje w
twojej relacji z rodzicami i jak sobie z tym radzić.

Dlaczego rodzice tak cię wkurzają  i co z tym zrobić

Dean Burnett



A gdybyś tak mógł wymiatać, w czym tylko zechcesz? Nie jest to takie
niemożliwe, jak ci się wydaje! Jeśli czasem myślisz, że:
- matematyka naprawdę wymaga wyjątkowych zdolności
- w sporcie albo jest się dobrym, albo nie
- nie jesteś ani trochę muzykalny
to znaczy, że napisałem tę książkę właśnie dla ciebie! Dzięki niej
rzucisz wyzwanie wszystkim uprzedzeniom i stereotypowym
przekonaniom, które cię ograniczają. Przekonasz się, że właściwe
nastawienie to coś, co pomoże ci w realizacji twoich najśmielszych
marzeń.
Wiem, że Ci się uda. A niby skąd? – zapytasz. Z własnego
doświadczenia! Nie jestem urodzonym sportowcem, a mimo to
dwukrotnie zdobyłem mistrzostwo olimpijskie. I wiesz skąd jeszcze?
Bo po prostu… wymiatasz!

Wymiatasz!
Matthew Syed



Latanie to coś więcej niż transport, to po prostu
narkotyk. Piękno samo w sobie i podróżnicza magia.
Droga w chmury wymagała wielu wyrzeczeń,
cierpliwości i determinacji. Nie była usłana różami.
Opowiem ci o niej. O tym, jak uczyłam się nie
poddawać, wierzyć w siebie i dążyć do tego, czego
naprawdę chciałam.

Życie stewardesy. Czyli o tym, jak mierzyć wysoko

i przekraczać granice

Olga Kuczyńska



W Być maszyną reporter Mark O'Connell zgłębia niesamowity
świat ludzi, którzy wierzą, że można myśleć o ciele jako o
sprzęcie. Odwiedza wiodący ośrodek krioniczny, by przekonać
się, w jaki sposób niektórzy postanowili zapobiec śmierci.
Odkrywa niezależny kolektyw biohakerów, którzy wszczepiają
sobie pod skórę rozmaite gadżety w celu wzmocnienia swoich
zmysłów. Spotyka zespół niezłomnych naukowców trudzących
się nad uchronieniem ludzkości przed sztuczną
superinteligencją.

Być maszyną. Przygody wśród cyborgów, utopistów, hakerów i

futurystów w ich skromnych staraniach, by rozwiązać problem

śmierci

Marc O'Conell
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