FANTASY

GRA O TRON
Gra o tron, to pierwszy tom serii Pieśń Lodu i Ognia, George’a
Martina.
Historia rozpoczyna się w Zachodnich Krainach. Powoli nadchodzi
zima, zbuntowani władcy pokonali szalonego Smoczego Króla - Aerysa
Targaryena, który zasiadał na Żelaznym Tronie. Udało mu się zbiec,
chociaż nie na długo, ponieważ śmierć dopadła go z rąk gwardzisty.
Niestety, pozostawił po sobie potomstwo, które nie jest wcale bardziej
łaskawe od ojca. Początkowo tron zdobywa Robert, najlepszy
z buntowników. Lata pokoju nie trwają jednak długo i ponownie
zaczyna się walka o to, kto na nim zasiądzie. Duże znaczenie w
powieści odgrywa Nocna Straż, która pilnuje Muru - ogromnej budowli,
oddzielającej Siedem Królestw od krain leżących na północy,
trzymając na dystans złowrogi świat lodu.
Kolejne tomy serii Pieśń lodu i ognia: Starcie królów, Nawałnica mieczy:
cz.1 Stal i śnieg, cz.2 Krew i złoto, Uczta dla wron: cz.1 Cienie śmierci,
cz.2 Sieć spisków, Taniec ze smokiem: cz.1 i cz.2.

https://www.taniaksiazka.pl/ksiazka/gra-o-tron-george-r-r-martin

IGRZYSKA ŚMIERCI
Na ruinach dawnej Ameryki Północnej rozciąga się państwo Panem,
z imponującym Kapitolem otoczonym przez dwanaście dystryktów. Okrutne
władze stolicy zmuszają podległe sobie rejony do składania upiornej daniny.
Raz w roku każdy dystrykt musi dostarczyć chłopca i dziewczynę między
dwunastym a osiemnastym rokiem życia, by wzięli udział
w Głodowych Igrzyskach, turnieju na śmierć i życie, transmitowanym na żywo
przez telewizję.
Bohaterką, a jednocześnie narratorką książki jest szesnastoletnia Katniss
Everdeen, która mieszka z matką i młodszą siostrą w jednym
z najbiedniejszych dystryktów nowego państwa. Katniss po śmierci ojca jest
głową rodziny – musi troszczyć się, by zapewnić byt młodszej siostrze i chorej
matce, a to prawdziwa walka o przetrwanie...
Kolejne tomy trylogii: W pierścieniu ognia, Kosogłos
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4862898/igrzyska-smierci

TRZY MROCZNE KORONY
W królewskim rodzie rządzącym wyspą Fennbirn rodzą się trojaczki dziewczynki. Jako sześciolatki zostają rozdzielone i są wychowywane w różnych
rodzinach zgodnie z mocą, jaką otrzymały. Każda ma takie samo prawo do
korony, ale królową może zostać tylko jedna. Siostry muszą zatem walczyć
o władzę. Zwycięstwo jednej oznacza śmierć dwóch pozostałych. Dzieje się tak
od wieków. Katharine jest trucicielką, Arsinoe słuchają się zwierzęta i rośliny,
a Mirabella panuje nad żywiołami. Noc ich szesnastych urodzin rozpoczyna
walkę o tron. Kolejne urodziny będzie świętować tylko jedna siostra - nowa
królowa Fennbirn.
Mroczny tron, to drugi tom powieści Blake Kendare. Zaskakująca w swoim
przebiegu ceremonia Przyspieszenia dobiegła końca, a walka o tron wkracza
w decydujący etap. Teraz każda z trzech sióstr musi stanąć twarzą w twarz
z tym, czego boi się najbardziej. I nie jest to utrata życia w siostrzanej walce.
Jedna z nich zmierzy się z odkryciem swojego śmiercionośnego daru, druga
otoczona samymi wrogami będzie musiała zachować czujność na każdym kroku,
a trzecia dowie się, że ma moc potężniejszą, niż kiedykolwiek się tego
spodziewała.
https://www.taniaksiazka.pl/trzy-mroczne-korony-blake-kendare-p-1376127.html

POCAŁUNEK KIER
Przy pomocy podstępu, Mordan, pierwszy dowódca armii
wojowniczych Kierów, dostaje w swe ręce młodą Lijanas z ludu
Nivadów. Na polecenie swojego władcy Haffrena ma dostarczyć
uzdrowicielkę na dwór królewski.
Lijanas myśli jednak tylko o jednym – o ucieczce. Lecz gdy poznaje
bliżej Mordana – słynnego „Krwawego Wilka” – ten zaczyna ją coraz
bardziej pociągać. A on odczuwa to samo w stosunku do niej.
Obydwoje czeka jednak śmiertelna niespodzianka…
Ekscytująca, dzika, pełna namiętności – najnowsza powieść fantasy
autorki bestselleru „Pocałunek demona”!
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/129597/pocalunek-kier

MIASTO KOŚCI
Clary Fray to zwyczajna szesnastolatka, która nie narzeka na swoje życie.
Komplikacje zaczynają się wówczas, gdy wraz ze swoim najlepszym
przyjacielem - Simonem, wybiera się do Pandemonium, czyli miejscowego
klubu. To właśnie wtedy staje się świadkiem brutalnego morderstwa, którego
dokonują nastolatkowie. Kiedy Clary wraca do domu, okazuje się, że jej matka
została porwana w niewyjaśnionych okolicznościach, a po mieszkaniu grasuje
okropne monstrum. Clary Fray musi szybko zorientować się w sytuacji i
dowiedzieć się więcej na temat Nocnych Łowców - pół ludzi pół aniołów, którzy
strzegą świat przed demonami. Poznaje Jace’a, który należy do ich grona.
Prawdziwym problemem okaże się jednak człowiek od dawna uznany za
zmarłego. Co się stanie, gdy zdobędzie Kielich Anioła? Czy rzeczywiście uda
mu się rozpętać największą wojnę wszech czasów?
Kolejne tomy cyklu Dary Anioła: Miasto popiołów, Miasto szkła, Miasto upadłych
aniołów, Miasto zagubionych dusz oraz Miasto niebiańskiego ognia.
https://www.taniaksiazka.pl/ksiazka/dary-aniola-tom-1-miasto-kosci-cassandra-clare

KAMELEON
Nad planetę Ruthar Larcke przybywa z misją ratunkową USS „Ronald
Reagan”. Czterysta trzynaście lat wcześniej zaginął tu statek
poszukujący planet do terraformowania. Załoga misji odkrywa kolejne
zagadki: skąd na planecie odległej o sto dwadzieścia lat świetlnych od
Ziemi kilkumilionowa ludzka społeczność? Czy jeden z członków załogi
zaraził się obcą formą życia? I czy ich misja jest rzeczywiście misją
ratunkową?
Książka otrzymała nagrodę nagroda za najlepszą książkę fantastyczną
polskiego autora w plebiscycie "Fantastyka 2008" portalu Katedra
oraz nominację do Nagrody Literackiej im. Jerzego Żuławskiego.
https://www.taniaksiazka.pl/ksiazka/kameleon-rafal-kosik

METRO 2033
Rok 2033. W wyniku konfliktu atomowego świat uległ zagładzie. Ocaleli tylko
nieliczni, chroniący się w moskiewskim metrze, które dzięki unikalnej konstrukcji stało
się najprawdopodobniej ostatnim przyczółkiem ludzkości. Na mrocznych stacjach,
rozświetlanych światłami awaryjnymi i blaskiem ognisk, ludzie ci próbują wieść życie
zbliżone do tego sprzed katastrofy. Tworzą mikropaństwa spajane ideologią, religią
czy po prostu ochroną filtrów wodnych... Zawierają sojusze, toczą wojny. WOGN to
wysunięta najbardziej na północ zamieszkała stacja metra. Kiedyś była jedną z
najpiękniejszych, a po zagładzie przez długi czas pozostawała bezpieczna. Teraz
pojawiło się na niej śmiertelne niebezpieczeństwo. Artem, młody mężczyzna z
WOGN-u, otrzymuje zadanie: musi przedostać się do legendarnej stacji Polis, serca
moskiewskiego metra, aby przekazać ostrzeżenie o nowym niebezpieczeństwie. Od
powodzenia jego misji zależy przyszłość nie tylko peryferyjnej stacji, ale być może
całej ocalałej w metrze ludzkości.
Moskwa 2034. Od pamiętnych wydarzeń, które początek i finał miały na stacji
WOGN, minął niespełna rok. Na drugim krańcu moskiewskiego metra mieszkańcy
Sewastopolskiej toczą walkę o przetrwanie z nowymi formami życia, wdzierającymi
się z powierzchni do ostatniej ludzkiej enklawy. Los stacji i jej mieszkańców zależy od
dostaw amunicji, a te nagle ustają. Karawany giną bez wieści, urywa się łączność.
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4864254/metro-2033 https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4864256/metro-2034

OSOBLIWY DOM PANI PEREGRINE
Wywołująca dreszcz emocji i grozy opowieść o domu sierot na
tajemniczej wyspie, zamieszkiwanym niegdyś przez równie
tajemnicze dzieci.
Szesnastoletni Jakub, którego dziadek był jednym z nich,
przyjeżdża na wyspę, żeby za wszelką cenę odkryć przeszłość
dziwnego, zniszczonego domu i jego małych mieszkańców. Czy
Jakub zmierzy się z potworami ze swoich snów? Czy osobliwe
dzieci ze starych fotografii pokazywanych przez dziadka
naprawdę istniały? Co jest bajką, a co prawdą? Co jest faktem,
a co urojeniem?
Kolejne tomy powieści Ransom Riggs z cyklu Pani Peregrine:
Miasto cieni, Biblioteka dusz, Mapa dni, Konferencja ptaków.
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/314850/osobliwy-dom-pani-peregrine

NIEUNIKNIONE
Evie Claremont zostawia za sobą dawne koszmary i pełna nadziei
zaczyna I rok studiów. Jednak kiedy spotyka Reeda Wellingtona,
chłopaka o niezwykle magnetycznej osobowości, jej życie zmienia się nie
do poznania. Evie zaczyna zauważać u siebie dziwne objawy: jej rany
goją się bardzo szybko. Dowiaduje się, że Reed jest Aniołem Mocy, a
ona jest połączeniem człowieka (po matce) i anioła (po nieznanym ojcu)
– a więc jedynym chyba na Ziemi aniołem obdarzonym ludzką duszą.
Między nią a Reedem rodzi się ogromna – choć na razie całkowicie
platoniczna – namiętność i wzajemna fascynacja. Okazuje się, że ich
nadnaturalne przeznaczenie to coś absolutnie... nieuniknionego.
Kolejne tomy powieści Amy A. Bartol z cyklu Przeczucia: Intuicja,
Zobowiązanie, Prowokacja, Niegodziwość.

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/3924115/nieuniknione

OSTANIE ŻYCZENIE
Pierwsza część ponadczasowej sagi wiedźmińskiej Andrzeja
Sapkowskiego.
Geralt to wiedźmin, czyli ktoś, kto trudni się mordowaniem różnych
bestii za pieniądze. Co ciekawe, tak naprawdę trudno byłoby go
nazwać zwyczajnym człowiekiem, tak samo, jak nigdy nie jest i nigdy
nie będzie przeciętnym wiedźminem. Ma bardzo prosty system
moralny, dzieli rzeczy na dobre i złe, nie wierząc w półśrodki.
Poznaje Yennefer z Vengerbergu, czarodziejkę, która staje się jego
prawdziwą miłości. Geralt nie lubi zabijać i robi to wyłącznie wtedy,
gdy naprawdę musi. Zdecydowanie częściej decyduje się na
odprawienie uroku, bo i tak może pomóc niektórym osobom.
Wiedźmin odbywa wędrówkę, wciąż poszukując kolejnych zleceń.
Na swojej drodze napotyka rozmaite osoby: te dobre i te złe. Musi
bardzo się pilnować, by nie dać się wykorzystać do niecnych celów.
Czy uda mu się przetrwać? Poznaj losy Wiedźmina w kolejnych
tomach: Miecz przeznaczenia, Krew elfów, Czas pogardy, Chrzest
ognia,Wieża jaskółki, Pani jeziora, Sezon burz, Szpony i kły.
https://www.taniaksiazka.pl/ksiazka/wiedzmin-tom-1-ostatnie-zyczenie-andrzej-sapkowski

