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        Przedstawiam Wam kilka książek młodzieżowych, które 

zainteresują również niejednego dorosłego czytelnika. 

Cykl „Czerwona Królowa” Victoria Aveyard - 

 to historia o dziewczynie tak wyjątkowej, że tylko ona może wpłynąć 

na losy całego świata! Książka opiera się na kontraście pomiędzy 

ludźmi o srebrnej i czerwonej krwi. Różnice widoczne są w każdym 

aspekcie życia: od statusu społecznego po zdolności. Srebrni są 

bogaci, spędzają czas na doskonaleniu swoich nadprzyrodzonych 

umiejętności, podczas gdy Czerwoni walczą o przetrwanie. W tym 

świecie dorasta czerwonokrwista Mare Barrow specjalizująca się w 

złodziejskim fachu. Po jednej z kradzieży w jej domu rodzinnym 

zjawiają się wysłannicy Srebrnych. Okazuje się, że Mare nie jest tylko 

kolejną nic nie znaczącą Czerwoną, a jej osoba będzie miała ogromny 

wpływ na losy świata, w którym żyje… 



 

„Ponad wszystko” Nicola Yoon 

    Maddy żyje pod kloszem. Właściwie całe swoje dotychczasowe 

życie spędziła w domu – nie opuszczając go i nie przyjmując wizyt 

ludzi z zewnątrz. Jej jedynymi towarzyszkami są mama i pielęgniarka 

opiekujące się chorą Madeline. Dziewczyna cierpi na schorzenie, 

które w skrócie można opisać jako uczulenie na świat – dosłownie 

wszystko może wywołać u niej reakcję alergiczną która może 

doprowadzić do śmierci. Każdy dzień w życiu osiemnastoletniej 

Maddy jest podobny do kolejnego. Jedyną odskocznią są dla niej 

ukochane książki, a zwłaszcza jedna z nich – „Mały Książe”. Życie 

Madeline zmienia się o 180 stopni, kiedy do domu obok wprowadza 

się nowa rodzina. Jednym z jej członków jest Olly, wiecznie ubrany 

na czarno nastolatek, który od razu wzbudza jej zainteresowanie… 

 



„Fangirl” Rainbow Rowell 

   Zabawna, pełna ciepła powieść. „Fangirl” to historia o dorastaniu, 

przyjaźni mimo różnic i o wyjątkowej miłości do książek.  

   Wren i Cath- siostry bliźniaczki, to zupełne przeciwieństwa. 

Pierwsza z nich chce spróbować wszystkiego, co świat ma do 

zaoferowania, lubi imprezy, ludzi, gwar i randki. Cath z kolei jest 

cicha i spokojna. Bardziej od szalonych domówek ceni sobie zacisze 

dzielonego z siostrą pokoju. Jej wielką pasją jest pisanie fanfików do 

swojej ukochanej książki (o nastoletnim czarodzieju Simonie Snow). 

Mimo tego, że siostry tak bardzo się od siebie różnią, zawsze 

pozostawały nierozłączne. Zmieniło się to wraz z początkiem nauki w 

college’u, gdzie ich drogi się rozeszły. Dziewczyny zamieszkały 

osobno…  

 

 

 



Seria „Never Never” 

Colleen Hoover i Tarryn Fisher 

  Główni bohaterowie książki – Charlie i Silas nie pamiętają niczego 

sprzed momentu nagłego ocknięcia się. Są czystymi kartami: nie 

wiedzą kim są, skąd pochodzą, jaka jest ich przeszłość. Ze wspólnych 

zdjęć wnioskują, że byli/są parą. W odkryciu własnej tożsamości mają 

pomóc im tajemnicze kartki, notatki i fotografie. 

Już od samego początku powieści czytelnik jest wraz z bohaterami 

wrzucony na głęboką wodę. Razem z nimi stopniowo próbuje 

zrozumieć, co się stało, w jaki sposób i dlaczego Charlie i Silas stracili 

pamięć. Wpadamy na różne tropy i teorie, które prowadzą wprost ku 

zaskakującemu zakończeniu. 

 

 

 



„Fanfik” Natalia Osińska 

Pozycja zaskakująca i niejednoznaczna. To historia o rodzinie, 

przyjaźni, poszukiwaniu własnej tożsamości. Brzmi sztampowo? 

Gwarantuję, że taka zdecydowanie nie jest. Dużą zaletą jest fakt, że 

nie jest to typowe romansidło, a dobra obyczajowa książka. Można 

określić ją również mianem świeżej, a nawet w pewnym sensie 

innowacyjnej. Pokazuje, że ludzie nie są tacy sami i że jest to jak 

najbardziej ok. Osińska daje nam lekcję tolerancji i szacunku dla 

drugiej osoby, tak ważnych zwłaszcza w okresie dorastania.  

 

Cykl „Buntowniczka z pustyni”- Alwyn 

Hamilton 

      Krążą plotki, że istnieją jeszcze miejsca, gdzie dżiny zajmują się 

magią, a po bezkresnym oceanie piasku poruszają się tajemnicze 

bestie z ogniem zamiast krwi. Jednakże miejsce, w którym mieszka 

nastoletnia Amani nie jest ani magiczne, ani nawet w jakikolwiek 

sposób ciekawe – to kompletna dziura. Zbuntowana nastolatka chce za 



wszelką cenę wyrwać się z nudy i stagnacji, dlatego przy najbliższej 

okazji postanawia opuścić swój dom. Jest pewna, że dzięki swojej 

umiejętności posługiwania się bronią ucieknie przed despotycznym 

wujem. Wtedy na jej drodze staje Jin, tajemniczy cudzoziemiec 

mogący pomóc Amani w realizacji jej planu. 

„Maybe Someday” Colleen Hoover 

    Książka pokazuje, w jaki sposób można mówić o emocjach, nawet 

tych najtrudniejszych do zrozumienia i wyrażenia. Historia jest 

zadziwiająco prosta – dwoje młodych ludzi zakochujących się w 

sobie, mimo że wcale tego nie planowali. Zauroczenie prowadzi do 

trudnej i bolesnej relacji między bohaterami, a ich najbliższymi.  

 

 



Cykl „Zwiadowcy” Johna Flanagana 

      Wszystkie książki z tego cyklu czyta się szybko, a lektura jest 

lekka i satysfakcjonująca. Głównym bohaterem jest piętnastoletni 

Will, który chce w przyszłości zostać rycerzem. Jednak drobna 

budowa przeszkadza mu chociażby we władaniu mieczem. 

Enigmatyczny Halt proponuje Willowi, aby ten został zwiadowcą. 

Zwiadowcy owiani są legendą, ponoć mają do czynienia z mroczną 

magią i potrafią stawać się niewidzialni. Ale zanim młody chłopak 

zostanie zwiadowcą, czeka go trudna droga i wielka przygoda. 

 

Bonus – „Iluminae” Amie Kaufman, 

Jay Kristoff 

      Ten międzynarodowy bestseller to prawdziwa książka XXI wieku. 

Wszystko jest tu doskonale i starannie dopracowane, zarówno pod 

względem wizualnym, jak i fabularnym. „Iluminae” to książka 

niezwykła pod względem formy i niezwykle skomplikowana pod 



względem technicznym. Składa się właściwie tylko ze zdjęć, notatek i 

raportów. Jest dobrze przemyślana i zrealizowana. 

 

Seria „Pretty Little Liars” Sary Shepard 

   Na koniec mam dla Was jeszcze jedną propozycję – serię „Pretty 

Little Liars” składającą się z 16 tomów podstawowych i 2 

uzupełniających.  Bohaterkami są przyjaciółki: Emily, Aria, Spencer, 

Hanna i oczywiście Alison. Ostatnia z nich to szkolna gwiazda, 

dziewczyna, z którą każdy chce się przyjaźnić i być jak ona. Alison 

jednak znika w niezwykle tajemniczych okolicznościach. Rok po tym 

traumatycznym dla jej przyjaciółek wydarzeniu dziewczyny zaczynają 

dostawać złowieszcze SMS-y – ktoś podpisujący się jako A….  

 



 

 

 

 



   

 


