
Literatura dla młodzieży 

Łacina A. – Dzika jabłoń – Wyd. Nasza 

Księgarnia 

Wyrwała kartkę z zeszytu i napisała dużymi literami: 

Muszę wyjechać na jakiś czas. Wszystko w porządku. Nie szukajcie mnie. Nikt 

mnie nie porwał, nie uciekłam z domu, nie jestem w ciąży. 

Zawahała się, zanim dodała: 

Wrócę. 

Do tego sylwestra Wiktoria przygotowywała się wyjątkowo starannie. Właśnie 

miał się zacząć kolejny szczęśliwy rok jej związku z Kacprem. Tymczasem 

chłopak nagle zniknął. Nie ma go w domu, przestał odbierać telefony, zlikwidował konto na 

Facebooku… 

Czy jedynym lekarstwem na rozpacz jest uciec jak najdalej od miejsc, z którymi wszystko źle się 

kojarzy?  

 

Zychla K. – Malina, wyluzuj! – Wyd. CREDO 

 Paczka przyjaciół. Wakacje. Czas na przygody. Malina nawet nie przeczuwa, jak 

wiele się zmieni, bo wszystko zapowiada się zupełnie zwyczajnie – spotkania z 

przyjaciółmi nad jeziorem, wyjazd z rodzicami, a po wakacjach gimnazjum. 

 

Jak przetrwa rozmaite perypetie, które dopiero mają nadejść? Czy zdarzy się w 

końcu ta pierwsza wielka miłość? Jak poukładać wszystko od nowa, gdy 

dotychczasowy stabilny świat zaczyna drżeć w posadach, a pozory tak bardzo 

mylą? Czy przyjaźń rzeczywiście okaże się najważniejsza? 

 

Malina wskakuje na rower i pędzi na spotkanie z przyjaciółmi, pewna, że to będzie jeden z tych 

wspaniałych wakacyjnych dni, gdy na niebie nie ma ani jednej chmurki. 

 

Zusak M. – Posłaniec – Wyd. Nasza Księgarnia 

 Poznajcie Eda Kennedy’ego – przeciętnego taksówkarza, kiepskiego 

karciarza, pechowca w miłości. Mieszka w ruderze na przedmieściach, dzieli 

się kawą ze swoim psem Odźwiernym i darzy uczuciem koleżankę Audrey. Jego 

życiem rządzą spokojna rutyna i brak perspektyw – do chwili, gdy pewnego 

dnia niechcący powstrzymuje napad na bank. 

I wtedy pojawia się pierwszy as. Wtedy Ed zostaje Posłańcem. Tak oto 

wybrany, wędruje przez miasto, pomagając i cierpiąc (jeśli to konieczne), aż 

pozostanie już tylko jedno pytanie – kto stoi za jego misją? 

 



Beręsewicz P. – Tajemnica człowieka z blizną – 

Wyd. Literatura  

Każda rodzina ma swoje tajemnice. A już dzieciom to niczego się nie mówi. 

12-letni Jasiek nie cierpi półsłówek i uśmieszków pod nosem – postanawia 

sam dojść prawdy: skąd u mężczyzny, tak blisko z nim spokrewnionego, 

skrywana dotąd pod krzaczastą brodą – blizna? Może się pojedynkował? 

Może działał w opozycji? Wyobraźnia podsuwa Jaśkowi różne 

rozwiązania…  

 

Green J., Johnson M., Myracle L. – W śnieżną 

noc ; świąteczne opowiadania o miłości – Wyd. 

Bukowy Las 

Trzy gwiazdy literatury młodzieżowej, z kultowym pisarzem Johnem Greenem na czele, 

napisały na czas Gwiazdki trzy połączone ze sobą opowiadania. 

Punktem wyjścia jest burza śnieżna, która w Wigilię kompletnie zasypuje miasteczko 

Gracetown. Na tle lśniących białych zasp pięknie prezentują się prezenty przewiązane 

wstążeczkami i kolorowe światełka połyskujące w nocy wśród wirujących płatków śniegu. 

Śnieżyca zamienia małe górskie miasteczko w prawdziwie romantyczne ustronie. A 

przynajmniej tak się wydaje... Bo przecież przedzieranie się z unieruchomionego pociągu 

przez mroźne pustkowia zazwyczaj nie kończy się upojnym pocałunkiem z czarującym 

nieznajomym. I nikt nie oczekuje, że dzięki wyprawie przez metrowe zaspy do Waffle House uda się odkryć 

uczucie do wieloletniej przyjaciółki. Albo że powrót prawdziwej miłości rozpocznie się od nieprzyzwoicie wczesnej 

porannej zmiany w Starbucksie. Jednak w śnieżną noc, kiedy działa magia Świąt, zdarzyć może się wszystko…  

Dembska K. – Mariolka – zwariowana powieść 

dla nastolatek – Wyd. Skrzat 

Mariolka to typowa nastolatka, która nie cierpi swojego imienia. Na co dzień życie utrudniają 

jej młodszy brat Lesio, zwany pieszczotliwie gadem, nadinteligent Eryk z fryzurą a la Justin 

Bieber, którego należy jak najszybciej wyautować, i niejaka Barbie Pustoblond – największy 

wróg, który skutecznie blokuje Mariolce dostęp do szkolnego ciacha – Kamila. Wystarczy 

tydzień, by życie bohaterki wywróciło się do góry nogami. Czy Mariolka podbije serce 

boskiego Kamila? Jaką rolę w całej historii odegrają pies obronny Fus, pan od wf-u i… 

przyrodni brat wielkiego czeskiego sportowca? Pełna gagów sytuacyjnych, mega 

śmiesznych perypetii i absurdalnego humoru powieść rozbawi Was do łez!  

 

 



c.d. Mariolka - zwariowanych przygód ciąg 

dalszy  

 Pamiętacie Mariolkę, która nie cierpiała swojego imienia? Wiele zmieniło się od szalonego 

tygodnia, który wywrócił życie nastolatki do góry nogami. Dziewczynie udało się podbić serce 

szkolnego ciacha – Kamila, który przemianował ją na Lady Marion. Mama Mariolki okazała 

się pierwszą miłością taty chłopaka. Życie dziewczyny byłoby wręcz idealne gdyby nie 

młodszy brat Lesio, nazywany pieszczotliwie gadem. To od niego właśnie nastolatka 

dowiaduje się, że mama zamierza wyjść za mąż za tatę Kamila. Czy jest to prawda? Jaką 

tajemnicę ukrywają przed dziećmi rodzice? Sprawdźcie koniecznie, czy Barbie Pustoblond, 

największy wróg dziewczyny, planuje zemstę! Pełna gagów sytuacyjnych, megaśmiesznych perypetii i 

absurdalnego humoru powieść rozbawi Was do łez! 

Ryrych K. – Król – Wyd. Literatura 

 Patryk po bankructwie firmy ojca i utracie domu ląduje z dnia na dzień w lokalu 

zastępczym w odrapanym dwupiętrowym bloku. W przeciwieństwie do matki 

szybko przystosowuje się do życia w „Brooklynie”, jak nazywają blok osiedlowe 

dzieciaki. Zapomina o dawnym życiu – o jego dobrych stronach, luksusach i 

znajomych, którzy wraz z tym wszystkim zniknęli. 

Podczas wakacji na szarym, betonowym podwórku Patryk poznaje Celestyna – 

bezdomnego mężczyznę, który staje się jego mentorem, od którego uczy się, jak 

przetrwać w nowym środowisku. 

Ciepła i wzruszająca powieść o sile przyjaźni, o tym, że nie można oceniać ludzi po pozorach i nie 

wszystko jest takie, jak się zdaje w pierwszej chwili. 

Jagiełło J. – Tiramisu z truskawkami – 

Wydawnictwo Literackie 

Linka i Natalia rozpoczynają naukę w drugiej klasie liceum. Linka już w 

pierwszych dniach września odchodzi ze szkolnej gazetki, by założyć 

konkurencyjnego bloga, i zaczyna pracę w kawiarni. Jej związek z 

Adrianem kwitnie – nie mogłoby być lepiej! 

Gorzej sprawy mają się u Natalii – rozwód rodziców, nowa szkoła z 

mega wymagającymi nauczycielami i rozstanie z Marcinem sprawiają, że 

dziewczyna zaczyna tracić nad wszystkim kontrolę. Wszystkim, prócz 

swojej diety… Niewinne odchudzanie szybko zmienia się w poważną chorobę, z którą 

Natalia przestaje sobie radzić. 

Powieść o walce z kompleksami, popadaniu w niebezpieczne skrajności i o tym, że 

często nie dostrzegamy tego, co jest w nas najpiękniejsze.  

 

OPISY POBRANO Z WITRYN OD WYDAWCÓW KSIĄŻEK 


