
Literatura młodzieżowa 

 Literatura piękna (powieści, opowiadania) 

 

Gorgolewska A.M. – Kiedyś jutro – Wyd. LUCKY 

 Najnowsza powieść Anny M. Gorgolewskiej to wstrząsająca historia o samotności w 

rodzinie. 

Michał ma wszystko oprócz miłości i szacunku rodziców. Chociaż pokornie 

podporządkowuje się dominującemu ojcu, czeka na swoje kiedyś jutro. 

Czy uda mu się zmienić coś w swoim życiu? 

Co stanie się z jego ciężarną przyjaciółką Lexi? 

Czy Michał skoczy z najwyższego wieżowca w Łodzi? 

I jaką rolę w jego życiu odegra emerytowana bibliotekarka oraz tajemnicza młoda 

kobieta, która śledzi chłopaka? 

"Kiedyś jutro" porusza czytelnika, ale również utwierdza w przekonaniu, że młodzież także potrafi 

podejmować dobre i mądre decyzje. 

Korolewicz D. – Błękitne lato – Wyd. Lucky 

Ania licealistka z Warszawy spędza wakacje w małej miejscowości u swojej 

babci Ali. 

Z dala od stolicy ulega urokowi ratownika Mariusza. Chce, by to on został jej 

tym pierwszym wymarzonym mężczyzną. Mimo że on również tego pragnie, 

to nie wystarczy. Na horyzoncie pojawia się jego dawna miłość, która nie 

zamierza z niego rezygnować. 

Czy Ania przetrwa spotkanie z dawną dziewczyną Mariusza?  

Jakie tajemnice skrywa Mariusz? Czy miłość skończy się wraz z końcem wakacji?  

Estep J. – Dotyk Gwen Frost – Wyd. DREAMS 

Akademia Mitu 1 

Nazywam się Gwen Frost i posiadam wyjątkowy dar… 

Potomkowie legendarnych wojowników takich, jak Spartanie, Amazonki czy Walkirie 

posiadają magiczne moce. 

W Akademii Mitu uczą się panować nad swoimi umiejętnościami i ich odpowiednio 

używać. 

Główną bohaterką serii jest siedemnastoletnia Gwen Frost, obdarzona nadzwyczajnym 

talentem. Jej cygański dar, polega na tym, że wystarczy jej jeden dotyk, aby wiedzieć wszystko o danym 

przedmiocie czy człowieku. Jednak Gwen czuje nie tylko pozytywne wibracje, lecz także te złe i 

niebezpieczne. Szybko się orientuje, że jest o wiele silniejsza niż myśli i że będzie potrzebowała swoich 

umiejętności, aby pokonać potężnego wroga – mrocznego boga Loki. 



Pocałunek Gwen Frost  

Akademia Mitu 2 

Gwen Frost żyje. Jeszcze. Bo żniwiarze, wysłannicy boga chaosu, zamierzają ją zabić. Dlatego 

dziewczyna musi nauczyć się walczyć. Jej trenerem, w Akademii Mitu, jest atrakcyjny Logan 

Quinn, w którym Gwen potajemnie się podkochuje. Komplikacje są nieuniknione, gdyż Spartanin 

na początku roku szkolnego złamał jej serce. Wyjazd na narty jest dla niej dobrą okazją, aby 

odpocząć od ciężkich treningów. W górskim kurorcie poznaje uroczego Prestona. Szybko jednak okazuje się, że 

dziewczyna ma na głowie nowe zmartwienie: wrogowie Akademii Mitu depczą jej po piętach także poza murami 

szkoły i nie spoczną, póki raz na zawsze się jej nie pozbędą… 

Tajemnice Gwen Frost 

Akademia Mitu 3 

W Akademii Mitu wszyscy znają Gwen Frost jako Cygankę, która dzięki psychometrii jest w 

wstanie znaleźć zgubę i która chodzi z Loganem Quinnem, najbardziej atrakcyjnym chłopakiem w 

szkole. Gorąco pragną ją zabić żniwiarze chaosu. Zamordowali jej mamę i uwzięli się także na 

nią. Okazuje się, że pożądają sztyletu z Helheimu, który ukryła matka Gwen tuż przed śmiercią. 

Artefakt obdarzony jest wielką mocą i żniwiarzom wydaje się, że dziewczyna wie gdzie go szukać 

– tymczasem to nieprawda. Magia Cyganki jest zbyt słaba, aby to ustalić. Jedno jest pewne: żniwiarze jej nie 

darują. Czeka ją walka na śmierć i życie. 

Wina Gwen Frost 

Akademia Mitu 4 

"Przed moimi oczyma mignęła twarz – najpotworniejsza, jaką kiedykolwiek ujrzałam. 

Mimo że ze wszystkich sił starałam się zapomnieć o tym, co się stało, widziałam go 

wszędzie. To był Loki – bóg złoczyńca, którego uwolniłam wbrew własnej woli. 

Powinnam była zgadnąć, że moja pierwsza prawdziwa randka z Loganem Quinnem 

zakończy się kompletną porażką. Gdybyśmy wpadli w zasadzkę żniwiarzy albo wdali się 

w jakąś przypadkową bójkę, byłabym mniej zaskoczona. Ale dać się aresztować podczas popijania 

kawy w modnej knajpie? Tego nie przewidziałam. Zostałam oskarżona o dobrowolne udzielenie pomocy 

żniwiarzom w uwolnieniu Lokiego z więzienia – a osobą, która prowadzi przeciw mnie rozprawę jest 

Linus Quinn, ojciec Logana. Najgorsze, że niemal wszyscy w akademii uważają mnie za winną tej 

zbrodni. Jeśli mam z tego wyjść cało i zdrowo, muszę się sama zatroszczyć o obronę… 

Colfer E. – Artemis Fowl – Wyd. W.A.B. 

Dwunastoletni Artemis Fowl to największy geniusz w historii świata 

przestępczego. Jego plan jest podstępny i zuchwały: rozszyfrować tajemnice 

elfów, a potem porwać jednego z nich zażądać godziwego okupu. 

Jednak technologia elfów jest bardziej zaawansowana niż Artemis 

przypuszcza... 



Kołodziej G. – Przemilczenia – Wyd. Literary Art 

Institute 

Wykradziona z domu rodzinnego, porzucona na progu klasztoru, odnaleziona 

po prawie 20 latach… Edmunda nie ma wspomnień z dzieciństwa. Lecz 

pewnego dnia przeszłość daje znać o sobie, zabierając ją w podróż ku 

własnym korzeniom.Jakie tajemnice skrywa historia jej rodziny? Kto ją 

porwał? Dlaczego poszukiwania trwały aż tyle lat? I jak poznanie przeszłości 

wpłynie na jej dalsze życie? 

 

Kołodziej G. – Księżniczka w blasku sławy i cieniu 

obsesji – Wyd. LAI 

 

"Księżniczka w blasku sławy i cieniu obsesji" to historia Nadii - studentki aktorstwa, 
która zostaje wyrzucona ze szkoły teatralnej i nagle musi się odnaleźć w szarej 
codzienności - musi znaleźć pracę i zapomnieć o marzeniach o zostaniu światowej 
sławy aktorką. Niespodziewanie wygrywa casting i zostaje twarzą kampanii 
reklamowej serialu "Księżniczka". Przeprowadza się do zamku, gdzie jej życie 
zostaje wywrócone do góry nogami, a Nadia już nigdy nie będzie taka sama... 

 

Tyszka A. – Nawijka na skajpie – Wyd. Akapit Press 

Nastoletnia Amanda spotyka Nawojkę – pierwszą studentkę w dziejach 

Akademii Krakowskiej. Nawojka jest gotowa wiele zaryzykować, by 

studiować na uczelni, dla Amandy to tylko jedno „kliknięcie” i wzruszenie 

ramion. Zderzenie dwóch światów wywołuje wiele pytań: Co to znaczy mieć 

marzenia? Jaką cenę się płaci, dążąc do ich spełnienia? Którędy iść, gdy 

wszystkie drogi wydają się pełne przeszkód? Czy Skype może być kołem 

ratunkowym? Kim jest ta, która nigdy się nie poddaje?  

 

Ostrowicka B. – Przecież cię znam – Wyd. Nasza 

Księgarnia 

Normalna kochająca się rodzina. Beztroska codzienność. Idealny chłopak. 

Laura chciałaby móc to powiedzieć o swoim życiu, ale nie może… Pewnie 

dlatego wciąż gdzieś pędzi. Musi przecież pomóc Monice, siostrze, która 

bardzo wcześnie zaszła w ciążę i samotnie wychowuje dziecko. I pani 

Wandzie, starszej kobiecie, u której dorabia sobie matka. Do tego Laura trzy 



razy w tygodniu udziela korepetycji. Powinna też spotykać się z ojcem, na co zwykle nie ma 

ochoty, bo nie może znieść jego najnowszej „miłości”. Dziewczyna tęskni za dawnymi 

czasami, choć przed nikim, nawet samą sobą, by się do tego nie przyznała. Na szczęście ma 

Szarą, na którą zawsze może liczyć. I Błażeja, który, mimo że jest dla niej najbliższą osobą na 

świecie, nigdy nie będzie jej chłopakiem... 

Wiśniewska I. – Pięć minut – Wyd. LUCKY 

Jak wiele może się zmienić w ciągu pięciu minut? Bardzo wiele. Całe życie.  

"Jedni psycholodzy doradzali mi, żebym pisała pamiętnik, inni twierdzili, że 

jeśli podzielę się z kimś swoimi przeżyciami, poczuję się lepiej – nawet jeśli 

tym kimś okaże się kartka papieru. Do tej pory ignorowałam ich rady. Może i 

mieli dyplomy wyższych uczelni, ale nie przeżyli tego co ja, więc nie mogli 

mnie zrozumieć... 

 

Cousins D. – 15 dni bez głowy – Grupa Wyd. Foksal  

Ma piętnaście lat, sześcioletniego brata udającego psa i wiecznie pijaną 

mamę. Musi być niewidzialny i sprawić, by nikt - ani nauczyciele, ani koledzy 

- nie dowiedział się o tym, co się dzieje w jego domu. Gdy niespodziewanie 

znika mama, Laurence ma piętnaście dni na to, by poukładać życie swojej 

rodziny na nowo. Jak się okazuje, sprostanie wyzwaniom dorosłego świata 

wcale nie jest łatwe i może wymagać wielu poświęceń... 

 

Summers L. – Lato opowieści – Wyd. Akapit Press  

Istnieją dwa sposoby na utrzymanie tajemnicy: milczenie albo kłamstwo. 

Siostrom Ellie i Grace udało się uciec od przeszłości, a ich nowe życie wydaje się lepsze 

i radośniejsze. Problem w tym, że przeszłości nie można tak łatwo zapomnieć, 

szczególnie kiedy dawne mroczne tajemnice wciąż depczą im po piętach. Jak długo uda 

się milczeć i kłamać, żeby ich nie ujawnić? Jak daleko można się posunąć, żeby chronić 

to, co najważniejsze, siostrzaną miłość i przyjaźń? 

 

 

 



 Literatura popularnonaukowa (różne dziedziny 

wiedzy dla młodzieży)   

Sayer M. – Zaakceptuj siebie! : poradnik właściwego 

odżywiania – Wyd. IBIS 

                                                                                                                                                

Masz kłopoty z koncentracją? Nie potrafisz nawiązywać nowych znajomości? 

Chciałbyś pomóc w ratowaniu naszej planety?  

Sięgnij po poradniki z serii "Pomocna dłoń". Te niezwykle przydatne książki 

pomogą Ci odnaleźć się w każdej sytuacji. 

 Ułożenie na półce – SYGNATURA  -  6  IV  

 

Naik A. – Dasz radę! : poradnik na życiowe 

zmiany – Wyd. IBIS 

Poradnik na życiowe kłopoty dla nastolatków... 

 Ułożenie na półce – SYGNATURA  -  1  IV 

 

Tołłoczko I. – Moje pomysły na modne dodatki - Wyd. 

Zielona Sowa 

Użyj swojej wyobraźni i przekonaj się, jak łatwo, szybko i tanim kosztem 

możesz wykonać wiele modnych i atrakcyjnych dodatków. W tej książce 

znajdziesz mnóstwo pomysłów i inspiracji na modną biżuterię (kolczyki, 

bransoletki, pierścionki, korale) i niebanalne dodatki (aplikacje na ubrania, 

broszki, ozdobne etui na telefon, ozdoby do włosów) i wiele, wiele innych. 

W książce znajdziesz nie tylko instrukcje wykonania wszystkich dodatków, 

ale również wspaniałe zdjęcia z kolejnych etap tworzenia, które pomogą Ci z łatwością 

wykonać wszystkie projekty. Znajdziesz tu również bardzo cenne informacje odnośnie do 

stopnia trudności projektów, przybliżonej cenie potrzebnych materiałów i czasu, który 

zajmuje wykonanie dodatków. 

Dzięki tej książce zachwycisz wszystkich znajomych modnymi, niebanalnymi dodatkami. 

 Ułożenie na półce – SYGNATURA  -  6  IV 

 OPISY POBRANO Z WITRYN OD WYDAWCÓW 

KSIĄŻEK 


