
Literatura młodzieżowa 

 

Mull B. – Wojna cukierkowa t. 2. - Awantura w salonie gier – Wyd. Wilga 

  Minął rok, odkąd Nate, Summer, Trevor i Gołąb uratowali miasteczko Colson przed 

Belindą White. Zła czarodziejka zmieniła się w ich rówieśniczkę, a zaraz potem 

straciła pamięć. Teraz, jako Lindy, pomoże czwórce przyjaciół w walce z nowym 

zagrożeniem: w okolicy otwarto podejrzany salon gier, w którym można wygrać 

niesamowite nagrody. Właścicielem okazuje się... jej brat, Jonas White, bezwzględny 

czarodziej zainteresowany zdobyciem najpotężniejszego talizmanu na Ziemi…  

 

Richter W. – Podwójna tożsamość – Wyd. Dolnośląskie 

WALLY JEST NIEUSTRASZONA W DOCHODZENIU PRAWDY. CHWILOWO JEDNAK TO 

ONA STAŁA SIĘ POSZUKIWANĄ UCIEKINIERKĄ, A JEJ TOŻSAMOŚĆ POZOSTAJE 

TAJEMNICĄ… 

 

Wallis Stoneman urodziła się w Rosji i została adoptowana przez zamożną nowojorską 

rodzinę. Nie wie nic o swoim dzieciństwie w dalekim kraju. Teraz ma już szesnaście lat, 

jest twarda i zahartowana. Właśnie natrafiła na bolesną tajemnicę, która na dobre 

zmieni jej życie: dziewczyna ma wyjątkowo niebezpieczne pochodzenie.... Piękna i buntownicza 

szesnastolatka, zamiast życia w luksusie wybiera niebezpieczną egzystencję na ulicach Manhattanu. 

Czy przeżyje na tyle długo, aby przekonać się, kim jest naprawdę?  

Ryrych K. – Za wszelką cenę – Wyd. Literatura  

Babcia Julii miała swoje tajemnice, o których nie wiedziała nawet jej najbliższa 

rodzina. Odeszła od męża, wyjechała za granicę. Po śmierci zostawiła wnuczce dom 

we Włoszech. Teraz Julia, błądząc po rzymskich uliczkach i wypatrując czarnego, 

magicznego kota, stara się dowiedzieć, kim tak naprawdę była Caterina. Pomaga 

jej w tym pracująca w pizzerii Bentornata, z którą ciężko się zaprzyjaźnić, i 

przewodnik po Wiecznym Mieście – Marco. Próbując zrozumieć wybory życiowe 

babci, Julia zaczyna dostrzegać jej cząstkę w sobie samej. 

 

Witcher M. – Nina i moc Absinithium – Wyd. Olesiejuk 

Nina znowu walczy ze złem i Alchemią Ciemności. Póki ona i jej przyjaciele nie zbiorą 

brakujących części Złotej Liczby, Karkon i jego poplecznicy będą zagrażać Szóstemu 

Księżycowi. Czy niepokojące uczucie sympatii dla młodego i pięknego ducha, Livio Borio, 

skomplikuje poszukiwania? Czy Roxy uda się odzyskać zdrowie? Nina ponownie będzie 

musiała wybrać właściwą drogę dla siebie i dla dobra świata. 

OPISY POBRANO Z WITRYN OD WYDAWCÓW KSIĄŻEK 


