
Literatura dla młodzieży 

 

Stelmaszyk A. – Komnata szeptów (Kroniki 

Archeo) - Wyd. Zielona Sowa 

Ślub panny Ofelii zbliża się wielkimi krokami. Wydaje się, 

że nic nie może zmącić jej radości. Tymczasem cienie z 
przeszłości opuszczają mroczne zakamarki i wychodzą na 

światło dzienne. Kto śledził Mary Jane na stacji King's 
Cross? Jaki sekret skrywa stary Szkot Evan Swanson? I 
jaki z tym związek mają perły Barbary Radziwiłłówny? Jest 

tylko jeden sposób, by znaleźć odpowiedzi… 
 
 

 

 
Stiefvater  M. – Złodzieje snów – Wyd. Foksal 
 

Książka nominowana w Plebiscycie Książka Roku 2015 

lubimyczytać.pl w kategorii Fantastyka, fantasy. Jeśli 

moglibyście wykraść przedmioty ze swoich snów, co 

byście zabrali? Amerykańska autorka fantasy 

kontynuuje magiczną sagę zapoczątkowaną tomem Król 

Kruków. W powieści Złodzieje snów opisane zostały 

dalsze losy trójki przyjaciół z elitarnej szkoły dla 

chłopców. 

 

Stiefvater M. – Wiedźma z lustra – Wyd. Foksal 

 

Trzeci tom bestellerowej serii „Król Kruków”, która zyskała 

zawrotną popularność nie tylko w USA, ale i na całym 
świecie! Blue Sargent dorasta w domu pełnym kobiet, z 

których każda jest jasnowidzką, medium lub wróżką. Nie 
bardzo umie odnaleźć się w towarzystwie przeciętnych 
nastolatków. Jednak jej przyjaciele – uczniowie elitarnej 

męskiej szkoły Aglionby – z pewnością nie są przeciętni… 



Brooks T. – Pieśń  Shannary (Kroniki Shannary     
t. 3) –  Wyd. Replika 

 

Bestsellerowa powieść z przeniesionego na ekrany cyklu 

„Kroniki Shannary” Pradawne zło odradza się w nowej 
postaci, poprzysięgając zemstę na wszystkim, co żyje. 
Druid Allanon wyrusza w niebezpieczną podróż, w której 

stawką jest istnienie całego świata. Z pomocą przychodzi 
mu jedyna spadkobierczyni magii elfów, władająca 

niezwykłą mocą pieśni, Brin Ohmsford. 

 

 

Nowak E. – Nie do pary – Wyd. Egmont  

 

Szesnastoletni Alek przeżywa okres buntu. 

Potwierdzenia własnej wartości szuka głównie w oczach 
płci przeciwnej, co prowadzi do kontaktów z wieloma 
dziewczynami. W końcu chłopak całkowicie się gubi w 

swoich uczuciach. Wplątuje się w niezręczne sytuacje, a 
zarazem traci poczucie bezpieczeństwa, bo rozpada się 
jego rodzina. Czy Alkowi uda się wyjść na prostą i 

zrozumieć, co jest w życiu ważne?  

 

Green J. – Papierowe miasta – Wyd. Bukowy Las 

 

Nastoletni Quentin Jacobsen spędza czas na adorowaniu z 
oddali żądnej przygód, zachwycającej Margo Roth 
Spiegelman. Więc kiedy pewnej nocy niegrzeczna Margo 
uchyla okno i, zakamuflowana jak ninja, wkracza na 

powrót w jego życie, wzywając go do udziału w tajemniczej i 
misternie zaplanowanej przez siebie kampanii odwetowej, 

Quentin oczywiście podąża za dziewczyną… 

 

OPISY POBRANO Z WITRYN OD WYDAWCÓW KSIĄŻEK!!! 
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