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Zestawienie przygotował Mateusz
Ngo z kl. 3D
„13 powodów” Jay Asher
Clay Jensen wraca do domu ze szkoły i
przed drzwiami znajduje dziwną paczkę.
W środku jest kilka taśm
magnetofonowych nagranych przez
Hannah, koleżankę z klasy, która dwa
tygodnie wcześniej popełniła samobójstwo.
Dziewczyna wyjaśnia, że istnieje
trzynaście powodów, dla których
zdecydowała się odebrać sobie życie.
Clay jest jednym z nich i jeśli wysłucha
nagrania, dowie się dlaczego. Chłopak
przez całą noc kluczy po mieście, a za
przewodnika służy mu głos Hannah. Staje
się świadkiem jej bólu i osamotnienia, a
przy okazji poznaje prawdę o sobie i
otaczających go ludziach, której nigdy nie
chciał stawić czoła. Z przeraźliwą
jasnością dociera do niego, że nie da się
cofnąć przeszłości, podobnie jak nie da
się powstrzymać przyszłości…

„Mirror,mirror” Cara Delevingne,
Rowan Coleman
Przyjaźń. Zdrada. Ofiara. Tajemnica.
Cara Delevingne stworzyła thriller
doskonały. 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...

„To” Stephen King
Najbardziej przerażająca powieść Kinga.
Tytułowe To stanowi metaforę
tkwiącego w ludziach zła.
Derry w stanie Maine, miejsce ledwie
widoczne na mapie. Dochodzi tu do
wyjątkowej eskalacji zbrodni, okrutnych
morderstw, gwałtów i tajemniczych
wypadków. W kanałach miasteczka
zalęgło się To. Bliżej nieokreślone,
przybiera najróżniejsze postacie –
klauna, ogromnego ptaszyska, głosu w
rurach. Poluje na dzieci. Tylko dzieci
potrafią dostrzec To. I dlatego właśnie
one stają do walki z potworem.

„Historia bez cenzury 2: Polskie
koksy” Wojciech Drewniak
Książka zawiera treści nieodpowiednie
dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty
myślowe. Jeśli jest to dla Ciebie
poważny problem, zrezygnuj z dalszego
czytania… chociaż pewnie będziesz
żałować.
O kim opowiemy? Jasne że o polskich
koksach!
Przed Wami Cnotliwy Koksu spod
Grunwaldu, Turbohetman, który w
młodości grał małą dziewczynkę,
Półczłowiek-Półłomot, który trafił do
polskiego hymnu, Wystrzałowy generał,
który lubił walić z grubej rury, a także
włochaty koleżka, odważny kuzyn misia
Koralgola – największej pierdoły wśród
niedźwiedzi.
Chcecie więcej? I dobrze, bo to tylko
niektórzy spośród naszych koksów.

„After” (1,2,3,4 Tom) Anna Todd
Największy fenomen książkowy tego
roku! Powieść, która doczekała się
miliarda odsłon w serwisie Wattpad.
Życie Tessy można podzielić na to, co
zdarzyło się przed poznaniem Hardina i
na to, co zdarzyło się później. Kiedy
Tessa zaczyna studia, jej życie wydaje
się idealnie poukładane: chce spełnić
marzenia o pracy w wydawnictwie i jak
najszybciej połączyć się z ukochanym
Noah, który czeka na nią w rodzinnym
mieście. Ale spotkanie Hardina, który
wydaje się być jej całkowitym
przeciwieństwem, wywróci jej życie do
góry nogami. Hardin jest arogancki,
zbuntowany i w niczym nie przypomina
troskliwego Noah. Ale to on budzi w
Tessie uczucia, jakich dotąd nie
zaznała.

„Wiedźmin. Szpony i kły” Andrzej
Sapkowski
No tak. Trzydzieści lat. Wiedźmin do
wynajęcia za trzy tysiące orenów. Gdy
pojawił się w Wyzimie, w karczmie „Pod
Lisem” nie był młodzieniaszkiem.
Pobielałe włosy, szrama na twarzy i ten
charakterystyczny, paskudny uśmiech.
Zaczął od górnego C: trzech oprychów,
potem strzyga i kolejne stwory – ludzkie
bądź nieludzkie – niegodne żyć w
świecie, który został nam dany. A potem
Biały Wilk poszedł własną drogą.
Ciernistą, tak bym to ujął, ale cóż, każdy
uczy się na błędach. Gdzieś w oddali
łypie do mnie znacząco Hollywood, ale
na razie cieszmy się tym, co wyłowiła z
wiedźmińskiego konkursu „Nowa
Fantastyka” i superNOWA: jedenaście
opowieści zainspirowanych losami
Geralta oraz jego przyjaciółek i
kamratów.

