
Literatura młodzieżowa 
 

 Literatura piękna (powieści, opowiadania) 
 

Chbosky S. – Charlie – Wyd. Remi 

 

Powieść Charlie została wydana w USA przez MTV Books w 

ponadmilionowym nakładzie. Książka ma formę listów pisanych do 

nieznanego przyjaciela przez nastolatka, Charliego. Chłopak pisze 

o seksie, narkotykach, związkach i potrzebie akceptacji.  

 

Cousins D. – Czekając na Gonza – Grupa Wydawnicza 

Foksal  

Mistrzowski styl autora "15 dni bez głowy", tytułu gorąco przyjętego przez polskich 

recenzentów. Historia młodej dziewczyny, która zachodzi w ciążę. Chłopak znika, zaś 

główna bohaterka postanawia urodzić dziecko. Młodszy brat wspiera siostrę i nie może 

doczekać się Gonza. Powieść wzrusza, bawi i zaskakuje. Znakomity język, świetne 

postaci niezapomniane sceny. 

 

Fitzpatrick B. – Finale – Wyd. Otwarte 

Kolejna część  cyklu pt. „Szeptem”. 

Nora jeszcze nigdy nie była tak pewna swej miłości do Patcha. Upadły czy 

nie, to on jest tym jedynym. I choć wszystkie znaki na niebie i ziemi 

wskazują, że ta dwójka stanowi dla siebie śmiertelne zagrożenie, 

dziewczyna nie ma zamiaru rezygnować z ukochanego. Teraz muszą 

połączyć siły, by stoczyć ostateczną walkę o życie. 

Starzy wrogowie powrócą, pojawią się nowi, a ktoś zaufany okaże się 

zdrajcą. I choć role zostały rozdzielone, Nora i Patch nie wiedzą, po której stronie przyjdzie 

im walczyć. 

Czy istnieją takie przeszkody, których nawet miłość nie pokona? 

 

 



Fitzpatrick B. – Cisza – Wyd. Otwarte 

Nareszcie koniec burz między Patchem a Norą. Zakochani przeszli dramatyczne 

próby wzajemnego zaufania i lojalności, uporali się z sekretami z przeszłości i 

połączyli dwa światy pozornie nie do pogodzenia. Wszystko to w imię miłości 

przekraczającej granice między niebem a ziemią. 

Ale zło nie śpi. Nora i Patch będą musieli podjąć desperacką walkę, w której 

stawką jest ich uczucie. 

 

Tyszka A. – Mejle na miotle – Wyd. Akapit Press 

Amanda to licealistka, kochająca flamenco oraz imprezy. Brak 

zainteresowania nauką, przypłaca poprawką z historii, której szczerze 

nie cierpi. Z pomocą przychodzi Kornelia, jej najbliższa przyjaciółka, 

uzdolniona literacko humanistka. Czy ta przedziwna pomoc okaże się 

skuteczna? Czy Amanda zdoła spotkać się z prawdziwą czarownicą? 

Kim jest autor mejli, wysyłanych z tajemniczego adresu? Przez 

powieść przewijają się barwne postaci – ciotka Amandy i jej szalone 

przyjaciółki, Sydonia von Borck, przystojny Ernest z Cafe Cherubino, królewna 

Jessika… No i oczywiście – Sambucus nigra, o którym każdy Czytelnik wyrobi sobie 

z pewnością własne zdanie... O Mejlach na miotle można powiedzieć jeszcze jedno – 

wypadły prosto z Kredensu pod Grunwaldem. 

 

Kosik – Felix, Net i Nika oraz Sekret Czerwonej 

Hańczy – Wyd. Powergraph 

Co dorośli ukrywają przed gimnazjalistami? Jak godnie przyjąć 

zagranicznych gości? I co skrywa tajemnica Czerwonej Hańczy? 

   Przeczytaj o szkolnej wycieczce, która zamieniła się w coś zupełnie 

innego, romansach i niespodziewanych flirtach oraz zagadce 

kryminalnej, z którą muszą się zmierzyć warszawscy gimnazjaliści. 

 

OPISY POBRANO Z WITRYN OD WYDAWCÓW KSIĄŻEK 


