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 Literatura piękna (powieści, opowiadania) 
 

Colfer E. – Artemis Fowl t. 2 : Artyczna przygoda 

Kto zaopatruje przestępczą organizację goblinów w zakazane, 

ludzkie źródła energii? 

Holly Nieduża - oficer elitarnej jednostki Sił Krasnoludzkiego 

Reagowania - nie ma wątpliwości, że stoi za tym wróg numer jeden, 

trzynastoletni Artemis Fowl. Ale czy tak jest naprawdę? 

Artemis ma własne problemy: jego ojciec jest zakładnikiem 

rosyjskiej mafii i tylko cud mógłby go uratować. Genialny plan to za 

mało. Być może tym razem to Artemis potrzebuje pomocy...  

Artemis Fowl t. 3. Kod wieczności  

Przestępcza kariera Artemisa dobiegła końca.  Kto stanął mu na drodze? 

Własny ojciec, który spędził pięć lat w niewoli u rosyjskiej mafii, a teraz, ku 

przerażeniu syna, w imieniu ich obu poprzysiągł porzucić drogę występku. 

Jednak Artemis nie byłby sobą, gdyby nie zakończył swej kryminalnej 

przygody wyczynem godnym geniusza. Niestety, i tym razem okazuje się, że 

błyskotliwy plan to za mało, a wykradziona elfom technologia, która miała dać 

Artemisowi kontrolę nad ludźmi, obraca się przeciwko niemu. Artemis znów musi szukać 

pomocy u swych niedawnych wrogów, kapitan Holly Niedużej i komendanta Bulwy – tym 

bardziej, że jego wierny towarzysz Butler jest ciężko ranny i tylko magia elfów może uratować 

mu życie.  

Clare C. – Dary Anioła cz.6  Miasto niebiańskiego 

ognia – Wyd. Mag  

 Ciemność ogarnęła świat Nocnych Łowców. Chaos i destrukcja 

obezwładniają Nefilim, ale Clary, Jace, Simon i ich przyjaciele łączą 

siły, żeby walczyć z największym złem, z jakim kiedykolwiek się 

zetknęli. Brat Clary Sebastian Morgenstern systematycznie usiłuje 

zniszczyć Nocnych Łowców. Posługując się Piekielnym Kielichem, 

zmienia ich w istoty z koszmaru, rozdziela rodziny i kochanków, 

powiększa szeregi swojej armii Mrocznych. Nic na świecie nie jest w 

stanie go pokonać… ale jeśli Clary i jej drużyna wyprawią się do 

królestwa demonów, mogą mieć szansę… 

Ludzie stracą życie, miłość zostanie poświęcona, cały świat się zmieni. Kto przeżyje 

w szóstej i ostatniej, wybuchowej części „Darów Anioła"? 



Green I. – Gwiazd naszych wina – Wyd. Bukowy Las 

 Szesnastoletnia Hazel choruje na raka i tylko dzięki cudownej terapii jej życie zostało 

przedłużone o kilka lat. Jednak nie chodzi do szkoły, nie ma przyjaciół, nie funkcjonuje 

jak inne dziewczyny w jej wieku, zmuszona do taszczenia ze sobą butli z tlenem i 

poddawania się ciężkim kuracjom. Nagły zwrot w jej życiu następuje, gdy na spotkaniu 

grupy wsparcia dla chorej młodzieży poznaje niezwykłego chłopaka. Augustus jest nie 

tylko wspaniały, ale również, co zaskakuje Hazel, bardzo nią zainteresowany. Tak 

zaczyna się dla niej podróż, nieoczekiwana i wytęskniona zarazem, w poszukiwaniu 

odpowiedzi na najważniejsze pytania: czym są choroba i zdrowie, co znaczy życie i 

śmierć, jaki ślad człowiek może po sobie zostawić na świecie. 

Wnikliwa, odważna, pełna humoru i ostra Gwiazd naszych wina to najambitniejsza i najbardziej 

wzruszająca powieść Johna Greena. Autor, pisząc o nastolatkach, ale nie tylko dla nich, w błyskotliwy 

sposób zgłębia w niej tragiczną kwestię życia i miłości.  

Ciwoniuk B. – Musisz to komuś powiedzieć – Wyd. 

Literatura 

Choć wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazywały, że to będzie 

nudne lato, już pierwsze dni wakacji dostarczą Milenie 

niezwykłych wrażeń. Za sprawą matki w ich domu zjawi się 

tajemniczy chłopak „po przejściach”, którego obecność zburzy 

spokój nastolatki. Choć Kama, nieco zwariowana przyjaciółka, 

niejednokrotnie ją zawiedzie, a Paweł – dotychczasowy obiekt 

zainteresowania Mileny, okaże się niewart jej westchnień, upalne lato w pięknych 

plenerach Suwalszczyzny przyniesie dziewczynie wiele nowych doświadczeń. 

Modiano P., Sempe J.J. – Katarzynka – Wyd. Czuły 

Barbarzyńca 

 

Marzycielska Katarzynka mieszka z tatą w Paryżu, chodzi na lekcje 

tańca, nosi okulary. Jej świat pełen jest ciepła i ojcowskiej miłości, 

ale też wiele w nim tajemnic i niedopowiedzeń, zagadkowych osób i 

niepokojących wydarzeń.  

 

 

 

 



Stiefvater M. – Król kruków – Wyd. Foksal 

Pierwszy tom magicznej sagi. 

Jedna dziewczyna i trzech chłopaków. Blue pochodzi z rodziny 

wróżek, jest medium do kontaktów ze światem zmarłych. 

Gansey, Adam i Ronan, trzej przyjaciele w elitarnej szkoły dla 

chłopców, obsesyjnie poszukują tajemniczych linii mocy 

legendarnego Króla Kruków - Glendowera. 

Z ich powodu pozornie ciche i spokojne miasteczko staje się scenerią niezwykłych 

wydarzeń. Gdy razem z Blue trafią do magicznego lasu, gdzie czas płata figle, nic 

już nie będzie takie samo... 

Przerażające tajemnice, mroczne rytuały, stare przepowiednie, wizje, duchy, 

ofiary, a to dopiero początek tej historii...  

Lankers K. – Spojrzenie elfa – Wyd. DREAMS 

 

Kiedy Mageli poznaje tajemniczego Erina, wyczuwa, że chłopak jest inny. 

Nieznajomy pociąga ją jednak coraz bardziej. Dziewczyna balansuje na 

granicy jawy i sennych marzeń, coraz bardziej tracąc poczucie 

rzeczywistości. Gdy chłopakowi grozi niebezpieczeństwo, Mageli musi 

podjąć decyzję: czy może go uratować wierząc w moc swoich snów? 

 

         

Onichimowska A. - Demony na smyczy – Agencja 

Edytorska EZOP 

 

Trzecia część bestsellerowego cyklu Anny Onichimowskiej.  Bohaterowie książek 

„Hera, moja miłość” i „Lot Komety” stają przed nowymi wyzwaniami. Kometa i 

Jacek, studiują i uczą się trudnej sztuki bycia razem...? 


