Propozycje książkowe
Prezentuje i polecam książki dostępne w darmowym abonamencie Empik Premium Go.

Klasy 5-6
1. Seria „Baśniobór” Brandon Mull, Tom 1-5
Kendra i Seth zostają wysłani na dwa tygodnie do dziadka.
I wcale nie są zadowoleni. Na przywitanie dostają mnóstwo przestróg.
Dzieci nie mają pojęcia, że ten dziwny staruszek jest strażnikiem tajemniczego
Baśnioboru. W pilnowanym przez niego lesie żyją ze sobą w zgodzie zachłanne
trolle, figlarne satyry, zgryźliwe czarownice, psotne chochliki i zazdrosne wróżki.
Rodzeństwo, zlekceważywszy zakazy dziadka, uwalnia groźne siły zła, którym teraz
trzeba stawić czoło. By uratować rodzinę, Baśniobór, a może nawet cały świat,
Kendra będzie musiała zdobyć się na to, czego obawia się najbardziej...
Książki dostępne w jako e-booki oraz audiobook.

2. „Klub Odkrywców Niedźwiedź polarny” Alex Bell
Stella od zawsze marzyła, by wyruszyć w podróż z jej tatą Feliksem, członkiem
Klubu Odkrywców "Niedźwiedź polarny". Według regulaminu dziewczyny nie mogą
dołączyć do klubu i stać się odkrywczyniami, ale Stella ma zamiar pokazać,
że te zasady trzeba zmienić! Gdy udaje jej się wyruszyć na ekspedycję w
poszukiwaniu najzimniejszego punktu Lodowych Wysp, nawet nie podejrzewa,
że zmierza ku swojemu przeznaczeniu. Czy wreszcie pozna prawdę o swojej
rodzinie? Przeżyj zimową przygodę pełną gigantycznych yeti, tajemniczych elfów,
zaklinaczy zwierząt i magików!
Książka dostępna jako e-book.

3. "Tajemnica klejnotu Nefertiti. Kroniki Archeo. Tom 1" Agnieszki Stelmaszyk
To pierwsza książka z serii "Kroniki Archeo", które opisują przygody na miarę
Indiany Jonesa z bohaterami, z którymi nie będziesz chciał się rozstawać
i mnóstwem humoru. "Tajemnica klejnoty Nefertiti" to nie tylko zapierające dech
w piesiach przygody piątki przyjaciół. To odkrywanie tajemnic, legend
i zapomnianych historii, zaglądanie do zakurzonych ksiąg, tajemniczych komnat
i nikomu nieznanych grobowców.
Książka dostępna jest jako ebook, inne dostępne w darmowym abonamencie
książki z tej serii to "Komnata szeptów. Tom 9" oraz "Złoty szlak. Tom 11".

4.

"Ania z Zielonego Wzgórza" Lucy Maud Montgomery

Ania ma 11 lat, płomienne rude włosy i niezły charakterek! Właśnie opuszcza
sierociniec i nareszcie wyrusza do tak długo wyczekiwanego nowego domu.
Na miejscu okazuje się jednak, że zaszła pomyłka... Maryla Cuthbert i jej brat
Mateusz chcieli przygarnąć pracowitego chłopca, a nie pyskatą dziewczynkę.
Czy Ani uda się zdobyć serca tymczasowych opiekunów i zostanie w domu
na Zielonym Wzgórzu? Czy okiełzna swoją żywą wyobraźnię i zapanuje
na językiem?
Książka dostępna w wersji ebook i audiobook. Kolejne części "Ania
na uniwersytecie" oraz "Wymarzony dom Ani" dostępne w wersji audiobook.

5. "Chłopiec z ostatniej ławki" Rauf Onjali Q
W mojej klasie było puste krzesło, ale teraz siedzi na nim chłopiec o imieniu
Ahmet. Ma dziewięć lat (jak ja), ale na początku wydawał mi się bardzo dziwny.
Nigdy się nie odzywał i nigdy się nie uśmiechał, i nie lubił słodyczy nawet
cytrynowych cukierków, moich ulubionych! W końcu się okazało, że wcale nie jest
dziwny. Jest uchodźcą, który uciekł przed Wojną. Prawdziwą. Taką z bombami
i ogniem, i łobuzami, którzy krzywdzą innych. I im więcej się o nim dowiaduję,
tym bardziej chcę się z nim zaprzyjaźnić.
Książka dostępna w wersji e-book.

6. "11 zamiast 12" Lisy Greenwald
Za 29 dni (odliczanie trwa) dotychczasowe życie Kaylan zmieni się na zawsze.
Koniec z tańcem na basenie i ze ściganiem furgonetki z lodami. Od teraz wszystko
może mieć wpływ na reputację. Powstaną nowe grupy przyjaciół. A przypałowe
fryzury zostaną zapamiętane do końca życia. Niedługo zaczyna się gimnazjum.
Na szczęście Kaylan i jej mega wyluzowana przyjaciółka, Arianna, mają plan
jedenastu rzeczy do zrobienia nim skończą 12 lat! Zapomniały jednak umieścić
na liście jeden cel - dbanie o swoją przyjaźń. Czy zanim nadejdzie dzień przyjęcia,
realizacja zaplanowanych wspólnie celów rozdzieli je na zawsze?
Książka dostępna w wersji e-book. Dostępny jest też Tom 2 „12 zanim 13”.

7.

"Pan Babington i jego niezwykła klasa" Tim Harris

Pewnego zwyczajnego dnia uczniowie VI klasy w Blue Valley w swojej sali
zauważają doprawdy niezwykłe zjawisko. Oto ich nowy wychowawca łapie
równowagę na monocyklu, na blacie biurka. Od razu wzbudza w dzieciach
sympatię. A umiejętność jazdy na jednokołowcu to zaledwie wierzchołek góry
lodowej. Pan Babington ma wiele innych niesamowitych talentów, które
uczniowie stopniowo odkrywają podczas wspólnych lekcji.
Książka dostępna w wersji e-book, tak jak jej kolejna część "Do boju! Pan
Babington i jego niezwykła klasa".

8. "Chłopiec z bańki" Stewart Foster
11-letni Joe cierpi z powodu choroby objawiającej się całkowitym brakiem
odporności – zwykłe przeziębienie mogłoby być dla niego śmiertelnie
niebezpieczne. Dlatego żyje w „bańce" – sterylnie czystym szpitalnym pokoju,
w którym powietrze jest starannie filtrowane, a funkcje życiowe chłopca stale
monitorowane. Odwiedzający go goście i personel szpitala pojawiają się
w maskach i kombinezonach. Jego życie zmienia się o 180 stopni
wraz z pojawieniem się nowego pielęgniarza – Amira, człowieka wielu
zawodów, który porzucił marzenia o występowania w Bollywood i przybył
do Londynu licząc na poprawę bytu swojej rodziny. Pomijając pochodzenie
Amira, tak naprawdę jest on … wariatem. A przynajmniej takie przekonanie
początkowo żywi Joe, kiedy Amir zaczyna opowiadać chłopcu o kosmitach
i oczekiwać ich przybycia. Okazuje się jednak, że oprócz dziwaczny opiekun
naprawdę da się lubić, a na dodatek ma on… odlotowe pomysły!
Książka dostępna w wersji e-book.

Klasy 7- 8
1. „Pozłacana rybka” Barbara Kosmowska
Na wątłe barki Alicji spadają rzeczy, z którymi wybitnie nie radzą sobie nawet
dorośli. Rozwód rodziców, nowa partnerka ojca, przyrodni brat. Trudna przyjaźń
z kimś, kto źle ulokował swoje uczucia, ale uparcie nie chce tego zrozumieć.
Anoreksja nielubianej koleżanki z klasy, której jednak postanawia się pomóc.
Przeżywanie pierwszej, do bólu aż romantycznej miłości, która jednocześnie
staje się źródłem wyrzutów sumienia – no bo jak można być szczęśliwym, gdy
najbliżsi borykają się z tak potwornymi rzeczami?
Książka dostępna jako e-book orz audiobook.

2. „Poniżej zera” Dan Smith
Ekscytujący, mrożący krew w żyłach thriller dla dzieci i młodzieży!
Gdy samolot Zaka cudem unika rozbicia się na terenie antarktycznej bazy
badawczej w jednym z najbardziej odizolowanych miejsc na Ziemi, chłopiec
i jego rodzina trafiają w sam środek mrocznego, lodowatego koszmaru.
Elektryczność nie działa, nie ma śladu mieszkańców. Szukając odpowiedzi,
Zak zaczyna doświadczać niepokojących wizji, które mają związek z czymś
tajemniczym i przerażającym, co ukrywa się głęboko pod lodem…
Książka dostępna jako e-book.

3. "Dziewczyny nie biją" T.S. Easton
A może by tak przestać zawracać sobie głowę stereotypami?
Szesnastoletnia Fleur pochodzi z małego angielskiego miasteczka niedaleko
Hastings. Jej rodzice są dobrze sytuowani, a życie Fleur toczy się
bezproblemowo: szkoła, nauka, a w weekendy praca w „dziedzictwie” – Fleur
wraz z przyjaciółmi, Blossom i Pipem, przywdziewa stroje jedenastowiecznych
Saksonów i opowiada turystom o życiu w dawnej, wesołej Anglii. Dwa razy
w tygodniu Fleur spotyka się z Georgem, swoim poważnym, starszym o trzy lata
chłopakiem, który studiuje w szkole marynarki wojennej i gustuje
w hipsterskich restauracjach. Jedynym problemem jest nadopiekuńcza matka,
która w każdej aktywności córki widzi zagrożenie. Powieść, która pokazuje,
że ambicją dziewczyn nie są zakupy, malowanie paznokci i pieczenie ciasteczek.
Książka dostępna w wersji audiobook.

4. "Chłopaki nie dziergają" T.S. Easton
Dowcipna i wzruszająca książka, która zadaje kłam stereotypom o rolach
mężczyzn i kobiet.
Ben jest wrażliwym, spokojnym nastolatkiem, pisze pamiętnik i pochodzi
z porządnej, chociaż lekko niekonwencjonalnej rodziny – ojciec jest
mechanikiem samochodowym, matka jeździ po miastach i miasteczkach Wielkiej
Brytanii ze swoim magicznym show. Ben ma też zdolność do pakowania się w
kłopoty. Po niefortunnej wyprawie do lokalnego marketu po alkohol na imprezę
trafia pod opiekę kuratora. Koledzy – inicjatorzy unikają kary, zaś Ben musi
zastosować się do zaleceń programu resocjalizacji. Wybór zajęć pozalekcyjnych
jest niewielki – mechanika samochodowa z własnym tatą, garncarstwo i robienie
na drutach. Ben wybiera robótki ze względu na atrakcyjną nauczycielkę, która
ma prowadzić zajęcia. Po pierwszych próbach okazuje się, że Ben ma
niesamowity talent do robienia na drutach. Ale jak powiedzieć o tym kumplom,
adorowanej dziewczynie, a przede wszystkim tacie, który cały czas ma nadzieję,
że Ben wciągnie się w naprawę samochodów i piłkę nożną?
Książka dostępna w wersji audiobook.

5. "Klasa pani Czajki" Małgorzaty Piekarskiej
Opowieść o paczce gimnazjalistów zmagających się ze szkolną codziennością
i problemami okresu dorastania. Trzy lata z życia młodzieży to historie
młodzieńczych przyjaźni, rodzących się pasji i szkolnych miłości. Bohaterów
"Klasy pani Czajki" poznajemy na początku pierwszej klasy gimnazjum.
Różni ich wiele - zainteresowania, stan majątkowy, uroda i temperament.
Łączy jedno - wszyscy są uczniami jednej klasy.
Książka dostępna w wersji audiobook, tak jak kolejne 2 części "LO-teria" oraz
"Licencja na dorosłość"

6. Seria "Młody Sherlock Holmes" Andrew Lane
Sherlock Holmes ma czternaście lat. Upłynie jeszcze trochę wody w Tamizie,
zanim stanie się owym słynnym detektywem, ale już trafia mu się pierwsze
śledztwo. W lesie niedaleko dworu jego stryjostwa zostają znalezione zwłoki
pokryte dziwnymi bąblami, a ślad prowadzi do pewnego barona. Jaką ponurą
tajemnicę skrywają ponure londyńskie doki?
Pierwszy tom serii "Zabójcza chmura" dostępny w wersji e-book oraz audiobook,
kolejne dwa tomy "Czerwona pijawka" i "Lodowe ostrze" dostępne w wersji
e-book.

7. "Opiekunowie tajemnic. Muzeum złodziei" Lian Tanner
Świat stworzony z taką starannością , że możesz w niego uwierzyć.
Czy tego chcesz czy nie, Muzeum wkroczy w twoje sny.
Ukryta historia niezwykłego Muzeum, chroniona jest przez Opiekunów Tajemnic.
Główną bohaterką jest dziewczyna Goldie Roth. Poznajemy ją w „Dniu
Odłączenia”. Dla własnego bezpieczeństwa, każde dziecko w Jewel do tego dnia
nosi srebrne łańcuchy. Zagrożenie z zewnątrz, krucha struktura miasta i pościg
za dziewczyną, to tylko wierzchołek góry lodowej.
Ta książka wraz z kolejnym tomem "Miasto kłamstw. Opiekunowie tajemnic"
dostępna w wersji e-book.

8. „Odwaga dla początkujących” Karen Harrington
Mysti ma 12 lat i bujną wyobraźnię. Kocha książki i dobre dowcipy. Wymyśla
historie, w których jest śmiałą i przebojową bohaterką. Rzeczywistość jednak nie
rozpieszcza dziewczyny: mama cierpi na agorafobię, tata ulega wypadkowi, a na
Misty spada ciężar opiekowania się rodzicami i młodszą siostrą. Na domiar złego
najlepszy przyjaciel Misty zaczyna udawać, że jej nie poznaje…
Książka dostępna w wersji e-book.

