
Młodzież też czytać może 

 

 

Gorzka czekolada i inne opowiadania o ważnych sprawach / Paweł Boręsewicz.- Warszawa : 

"Prószyński Media" : Fundacja "ABCXXI - Cała Polska Czyta Dzieciom", 2016 

Dla różnych ludzi rożne sprawy są ważne – dla jednych uroda i wysportowane  ciało, dla innych 

posiadanie najnowszego telefonu i pieniędzy, jedni cenią sobie wiedzę, inni żeglowanie, jeszcze inni 

powiedzą, że najważniejsza jest miłość i rodzina. O rzeczach ważnych mówimy WARTOŚCI. I jak widać 

– mogą być wartości materialne i niematerialne, a wśród niematerialnych są takie, które bezpośrednio 

wpływają na nasze relacje z ludźmi. Mają one to do siebie, że – w przeciwieństwie do wartości 

materialnych – im więcej ich dajemy, tym więcej ich do nas wraca. 

(ze wstępu) 

 

 

Pokolenie IKEA / Piotr C.- Gdynia : Novae Res - Wydawnictwo Innowacyjne, cop. 2017 

"Pokolenie Ikea" to opowieść o ludziach, którzy pracują po to, aby spłacać kredyty, rozczarowani 

rygorystycznym, sprzedanym za namiastki szczęścia życiem. 

 

Jak zabawia się w piątkowy wieczór młody gwiazdor warszawskiej palestry? 

O czym śni Olga, grzeczna dziewczynka z dobrego domu, codziennie wbijająca się w garsonkę? 

https://opac.pbw.org.pl/integro/852701419045/ksiazka/gorzka-czekolada-i-inne-opowiadania-o-waznych-sprawach


Za czym tęsknią ludzie w szklanych wieżowcach? 

Co jeszcze można sprzedać? 

Czy życie trwa przez dwa tygodnie w roku? 

 

 

Skrzynia Władcy Piorunów /Marcin Kozioł.- Warszawa : "Prószyński i S-ka", 2017 

Współczesna akcja (poszukiwanie zaginionego ojca Toma, jednego z głównych bohaterów) splata się z 
historią rozpoczynającą się ponad 150 lat wcześniej , w dniu narodzin Tesli. Wszystko, czego 
dowiadujemy się o dzieciństwie i życiu słynnego wynalazcy, jest prawdą – nawet najbardziej 

nieprawdopodobne, wręcz fantastyczne wydarzenia z jego życia opisane w książce, oparte są na faktach. 

Troje głównych bohaterów to Julia, śliczna czternastolatka, która od czasu wypadku jeździ na wózku 
(stąd tytuł cyklu: „Detektywi na kółkach”). Nie przeszkadza jej to jednak uczestniczyć w 

poszukiwaniach, wręcz przeciwnie – często to ona podejmuje inicjatywę, wpada na trop, świetnie kojarzy 
fakty. Wraz z Tomem (obdarzonym synestezją – widzeniem kolorów słów) prowadzą śledztwo w sprawie 

porwania jego ojca. W poszukiwaniach bierze udział jeszcze jeden niezwykły bohaterem: pies Julii, 
labrador Spajk/Biszkopt, który… pamięta swoje poprzednie wcielenia. 

Zapierające dech przygody, nagłe zmiany akcji i przesympatyczni bohaterowie sprawiają, że książkę czyta 
się jednym tchem – jednocześnie poznając prawdziwą historię Nikoli Tesli. 

(z okładki książki) 

 

https://opac.pbw.org.pl/integro/852801460639/koziol-marcin/skrzynia-wladcy-piorunow


 

Sztuka słyszenia bicia serca / Jan – Philipp Sandker.- Warszawa : "Amber", 2016 

Czytając Sztukę słyszenia bicia serca, wierzy się głęboko, że taka miłość wydarzyła się naprawdę. 

Opowieść obejmuje siedem dziesięcioleci, od lat 20. do 90. XX wieku, dwa kontynenty, dwie kultury, dwie 

filozofie życia, dwa systemy wartości. 

Sławny nowojorski prawnik znika bez śladu w dzień po obronie dyplomu córki. Ani Julia ani jej matka 

nie rozumieją tajemniczego zaginięcia. Wszelkie próby poszukiwania prowadzą w ślepą uliczkę. Aż 

pewnego dnia po czterech latach Julia znajduje niewysłany list miłosny, jaki ojciec napisał przed 

czterdziestu laty do kobiety, o której nigdy nie słyszały. 

Pragnąc rozwiązać zagadkę przeszłości ojca, Julia wyrusza do birmańskiej wioski, gdzie mieszkała 

adresatka listu. Tam usłyszy niewiarygodną opowieść o bezgranicznym zaufaniu i bezmiernym uczuciu - 

uczuciu bezwarunkowym. 

Opowieść, która dowodzi, że miłość naprawdę może przenosić góry. 

(z okładki książki) 

 

 

https://opac.pbw.org.pl/integro/852701424864/sendker-jan-philipp/sztuka-slyszenia-bicia-serca
https://www.ravelo.pl/pub/mm/multimedia/image/jpeg/100251655.jpg
https://cf1-taniaksiazka.statiki.pl/images/popups/AE1/53475500192KS.jpg


Gra o tron / George R. R. Martin.- Poznań : Zysk i S-ka, 2011 

W Zachodnich Krainach o ośmiu tysiącach lat zapisanej historii widmo wojen i katastrofy nieustannie 

wisi nad ludźmi. Zbliża się zima, lodowate wichry wieją z północy, gdzie schroniły się wyparte przez 

ludzi pradawne rasy i starzy bogowie. Zbuntowani władcy na szczęście pokonali szalonego Smoczego 

Króla, Aerysa Targaryena, zasiadającego na Żelaznym Tronie Zachodnich Krain, lecz obalony władca 

pozostawił po sobie potomstwo, równie szalone jak on sam. Tron objął Robert - najznamienitszy z 

buntowników. Minęły już lata pokoju i oto możnowładcy zaczynają grę o tron... 

(z okładki książki) 

 

 

Małe życie / Hanya Yanagihara.- Warszawa : "W.A.B.", 2016 

"Czterech przyjaciół tuż po ukończeniu studiów przenosi się do Nowego Jorku, aby zacząć nowe życie. 

Nie mają nic poza sobą i swoimi ambicjami. Willem - aspirujący aktor, JB - utalentowany malarz, 

Malcolm - sfrustrowany architekt, oraz tajemniczy i wycofany Kude, który stanowi dla wszystkich punkt 

oparcia. Z czasem ich relacje stają się coraz bardziej pogmatwane za sprawą uzależnień, sukcesów i 

dumy. Oto poruszająca do głębi opowieść o wielkim mieście, które daje szansę na zapomnienie o 

przeszłości, i o życiu w bólu, który nie pozwala o niej zapomnieć. To proza, która w całym swoim pięknie 

opisuje doświadczenia, zła, granice ludzkiej wytrzymałości i tyranię pamięci." 

(z okładki książki) 

https://image.ceneostatic.pl/data/products/44400098/i-male-zycie.jpg

