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Zestawienie przygotowała Ola Orzechowicz z kl. 1C
„Australijczyk” Marek Niedźwiedzki
Mimo że nie wyobraża sobie, by na stałe wyjechać z Polski, trudno mu żyć bez
corocznych długich wypadów na „koniec świata”. Marek Niedźwiecki fotografuje
Australię od piętnastu lat, zjechał ten nadzwyczajny kontynent wzdłuż i wszerz.
Mieszkał w wiosce wielorybników, wspinał się na drzewa giganty, stawał twarzą w
twarz z ospałym misiem koala i oko w oko ze śmiertelnie jadowitym wężem
brązowym. Spacerował po Sydney, Melbourne, Perth, Darwin, Hobart. Zasnął
podczas przechadzki dwukilometrowym molo. Nie wszedł na Górę Kościuszki,
czego się trochę wstydzi i na Ayers Rock, z czego jest bardzo dumny. Stał się
miłośnikiem australijskiego wina, australijskiego miodu, australijskich ryb i
australijskiego sposobu skracania słów... Stał się po części – „Australijczykiem”.

„Blackout” Marc Elsberg
Pewnego zimowego dnia w całej Europie następuje przerwa w dostawie prądu –
pełne zaciemnienie. Włoski informatyk i były haker Piero Manzano podejrzewa, że
może to być zmasowany elektroniczny atak terrorystyczny. Bezskutecznie
próbując ostrzec władze, sam zostaje uznany za podejrzanego. W próbie
rozwiązania zagadki stara się mu pomóc dziennikarka Lauren Shannon. Im bliżej
będą prawdy o przyczynie zaistniałej sytuacji, tym większe ich zaskoczenie oraz
niebezpieczeństwo, na jakie się narażają. Tymczasem Europa pogrąża się w
ciemności. Ludzie muszą zmagać się z brakiem podstawowych środków do życia:
wody, jedzenia i ogrzewania. Wystarczy kilka dni, by zapanował chaos na
niespotykaną skalę. Ta pasjonująca powieść przedstawia prawdziwie czarny
scenariusz wydarzeń, których prawdopodobieństwo jest tym większe, im bardziej
nasze codzienne życie uzależnia się od elektroniki. Czy jesteśmy przygotowani na
blackout?

„Czarnobylska Modlitwa. Kronika przyszłości” Swietłana Aleksijewicz
26 kwietnia 1986 o godzinie pierwszej minut dwadzieścia trzy i pięćdziesiąt osiem
sekund seria wybuchów obróciła w ruinę reaktor i czwarty blok energetyczny
elektrowni atomowej w położonym niedaleko granicy białoruskiej Czarnobylu."
Dwadzieścia lat później Swietłana Aleksijewicz wróciła do Czarnobyla. Rozmawiała z
ludźmi, dla których ten dzień był końcem świata, którzy żyć nie powinni, ale przeżyli
i żyją, bo żyć trzeba. A oni opowiedzieli jej o tym, co wydarzyło się wtedy, i o tym,
co jest tam dziś. O ponad dwóch milionach Białorusinów, których zapomniano
przesiedlić poza strefę skażoną, o dzieciach bez włosów, o zwierzętach o smutnych
oczach, które zamieszkały w porzuconych domach, o dziwnych stworach, które
pojawiły się w rzekach i lasach. I o tym, że mimo wszystko ludzie chcą być
szczęśliwi.

„Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi” Dale Carnegie
Ta książka ułatwi ci swobodne poruszanie się w biznesie. Przyda się w życiu
rodzinnym i towarzyskim. Każda rada w niej zawarta wydaje nam się oczywista.
Wiedza o życiu, człowiecza mądrość tkwi w naszej podświadomości. Sztuką jest
wydobycie tej mądrości i zastosowanie w działaniu.
„Książka jest absolutnie rewelacyjna! Rady w niej zawarte rzeczywiście potrafią
zmienić nasze nastawienie do drugiej osoby, a tym samym zmienić nasze życie
na lepsze. Wszystko w ciekawy sposób opisane w kilku rozdziałach na
przykładach, kilka złotych zasad które wspaniale się sprawdzają.”- z recenzji na
portalu „lubimyczytać.pl”

„Odziały Wyklętych” Szymon Nowak
NIE BYŁO JUŻ SZANS? W miarę umacniania się władzy komunistycznej, do wielu z
nich docierała świadomość, że nie ma już żadnych szans na taką Polskę o jaką
walczą. Jednak nie rezygnowali. Bo ich wartościami były PATRIOTYZM, GODNOŚĆ I
HONOR. Wegetacja w leśnych kwaterach, głód, choroby, niepewność jutra i stały
lęk. Oni jednak trwali.
ŻOŁNIERZE ODDZIAŁÓW WYKLĘTYCH. Za życia pozostający zwykle w cieniu swoich
dowódców, lecz równi im męstwem, duchem i patriotyzmem. Przez wiele lat
pozostawali na marginesie życia. Ich dramatyczne losy, arcytrudne ludzkie wybory
dopiero teraz stają się nam coraz bardziej znane i coraz bliższe.
Książka zawiera historię działań 22 oddziałów antykomunistycznej partyzantki,
kilkadziesiąt mało znanych, oryginalnych fotografii, a także mapę działań
operacyjnych i tras przemarszów oddziałów wyklętych.

„Park Marconiego” Åke Edwardson
Erik Winter znajduje ciało zamordowanego mężczyzny. Trup ma plastikową torbę
naciągniętą na głowę. Przy zwłokach leży oddarty kawałek kartonu, a na nim
namalowana grubym pędzlem litera.
Ofiar wciąż przybywa. Za każdym razem ciała opatrzone są kawałkiem kartonu z
jedną literą. Winter usiłuje poskładać elementy układanki, aby odczytać słowoprzesłanie. Nie ustaje też w poszukiwaniu powiązań między zamordowanymi
osobami. Czy zdoła dociec prawdy?

„Uroczysko” Magdalena Kordel
Uroczysko – jedyne takie miejsce, gdzie radość rozjaśnia nawet najbardziej
pochmurny dzień. Gdzieś u podnóża Sudetów, w Malowniczem, jest
pensjonat Uroczysko - miejsce, które zmienia życie ludzi. Majka od dłuższego
czasu ma wrażenie, że przyciąga wszystkie możliwe nieszczęścia. Zdradzona i
porzucona przez męża, sama musi wychowywać nastoletnią córkę. Nie radzi
sobie ze spłatą kredytu, przez co komornik chce odebrać im dom. Dosłownie
cały świat wali jej się na głowę. Postanawia wyjechać w Sudety do uroczego
Malowniczego. Z dala od wszystkiego chce zastanowić się nad przyszłością.
Czy Majka odzyska w Malowniczem upragniony spokój?
Czy jej córka Marysia zaaklimatyzuje się w zupełnie obcym jej miejscu?
Czy obie odnajdą upragnione szczęście i MIŁOŚĆ?

„Wino z Malwiną” Magdalena Kordel
W życiu Majki nareszcie wszystko się ustabilizowało. Wygląda na to, że po
wielu perypetiach znalazła nie tylko swoje miejsce na ziemi, ale też miłość i
przyjaźń. Ale nie jest dobrze jak jest za dobrze. Nad Uroczysko nadciągają
burzowe chmury, ich pierwszym zwiastunem jest przyjazd Niemki, która (jak
szepczą mieszkańcy Malowniczego) odbierać ludziom ziemię. Jaki wpływ
będzie miała ta wizyta na mieszkańców Uroczyska i całego miasteczka? Czy
miejscowi dadzą sobie radę z kłopotliwym gościem? Kim jest ciotka Rozalia,
która niespodziewanie zjawia się w Uroczysku? I jak do tego wszystkiego ma
się tytułowe wino?

