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Daugherty C.I. – „Wybrani” – Wyd. Otwarte 

Świat Allie legł w gruzach. Jej ukochany brat zaginął, a ona została 

aresztowana – kolejny raz. Rodzice podejmują desperacką decyzję o 

wysłaniu dziewczyny do elitarnej szkoły z internatem. Akademia 

Cimmeria nie jest jednak zwyczajną szkołą. Panują tu dziwne zasady, 

a uczniowie to w większości bogate dzieci wpływowych rodziców. 

Kiedy jedna z uczennic zostaje zamordowana, Allie zaczyna 

rozumieć, że Akademia Cimmeria skrywa mroczny sekret. Czy w jego 

odkryciu pomoże dziewczynie przystojny Sylvain? A może outsider Carter? 

Jaką tajemnicę kryje historia rodziny dziewczyny? Kim tak naprawdę jest Allie? 

Wybrani to pierwsza część bestsellerowej sagi. Książka jest skazana na sukces... 

Cz. 2 „Dziedzictwo” 

Wielka polityka i szkolne troski.  

Drugi tom bestsellerowej sagi „Wybrani” zabierze Was ponownie 

do najbardziej ekskluzywnej szkoły w Wielkiej Brytanii i odkryje 

jej kolejne sekrety.  

Czy Allie pozna wreszcie największą tajemnicę swojego 

życia i rozwiąże zagadkę Nocnej Szkoły? Kim jest tajemniczy 

szpieg działający w Akademii Cimmeria? Czy szkoła jest gotowa na kolejny atak 

Nathaniela? 

Cz. 3 – „Zagrożeni” 

 Akademia Cimmeria stała się dla Allie czymś więcej niż szkołą – 

była jej schronieniem. Jednak grupa ludzi powiązanych z rodziną 

dziewczyny próbuje zniszczyć wszystko to, co dla Allie 

ważne. Co gorsza, ktoś blisko związany z uczniami Cimmerii 

dopuścił się zdrady i wszystkich opanowuje paranoja. W 

obawie przed atakiem Nathaniela wybuchają wewnętrzne walki. 

Jednak to nie uderzenia z zewnątrz należy się obawiać... 

Cz.4 – „Zbuntowani”  

Po ataku Nathaniela szkoła staje się miejscem paranoicznym – jest w 

niej więcej strażników niż uczniów. Ceną za bezpieczeństwo 

podopiecznych jest ich wolność. 



Zdesperowana Allie zrobi wszystko, by powstrzymać podstępnego wroga. Zgadza się 

nawet na udział w niebezpiecznych nocnych misjach zorganizowanych przez 

Lucindę. Carter i Sylvain są gotowi walczyć u jej boku. Obaj ją kochają, lecz 

dziewczyna musi podjąć jedną z najważniejszych decyzji w swoim życiu. Żaden z 

nich nie będzie czekać wiecznie. 

W czwartym tomie sagi „Wybrani” nic nie jest tym, czym się wydaje. 

Mull B. – Pięć Królestw t. 1- Łupieżcy niebios – 

Literacki Egmont 

 Cole chciał się tylko dobrze bawić z kolegami w Halloween. Wycieczka do 

nawiedzonego domu okazuje się jednak początkiem szalonej przygody. 

Chłopiec wraz z przyjaciółmi trafia na tajemnicze Obrzeża. A temu 

miejscu, które rządzi się swoimi magicznymi prawami, grozi wielkie 

niebezpieczeństwo! Cole chce wrócić do domu, ale najpierw będzie 

musiał… uratować Pięć Królestw.  

Nowa seria autora „Baśnioboru”! 

Forman G. – Zostań, jeśli kochasz – Wyd. Nasza 

Księgarnia 

 Mia straciła wszystko. Czy miłość pokona śmierć? 

Po tragicznym wypadku, w którym zginęli jej najbliżsi, Mia trwa w stanie 

dziwnego zawieszenia. Musi podjąć decyzję, czy walczyć o odzyskanie 

przytomności, czy też poddać się i umrzeć. Próbując rozstrzygnąć ten 

dylemat, wspomina dotychczasowe życie. 

Poruszająca książka o dającej wsparcie rodzinie, przyjaźni, samotności i 

znajdowaniu swego miejsca na ziemi, o umiejętności żegnania się z 

przeszłością i przyjmowania tego, co nadchodzi. „Zostań, jeśli kochasz” opowiada o potędze 

miłości i wyborach, których każdy z nas musi dokonać. 

Forman G. – Wróć, jeśli pamiętasz – Wyd. Nasza 

Księgarnia 

 Ciąg dalszy losów Mii i Adama, bohaterów „Zostań, jeśli kochasz”. Minęły 

trzy lata od tragicznego wypadku, który na zawsze zmienił życie Mii. Chociaż 

dziewczyna straciła rodziców i młodszego brata, postanowiła żyć dalej. 

Obudziła się ze śpiączki… ale zniknęła z życia Adama. Teraz żyją osobno po 

dwóch stronach Ameryki – Mia jako wschodząca gwiazda wśród 

wiolonczelistek, Adam jako rockman, idol nastolatek i obiekt 

zainteresowania tabloidów. Pewnego dnia los daje im drugą szansę…  

OPISY POBRANO Z WITRYN OD WYDAWCÓW KSIĄŻEK 


