Literatura młodzieżowa

Zostań jeśli kochasz
Wróć jeśli pamiętasz
Zostań, jeśli kochasz. Mia miała wszystko - wspaniałą rodzinę, kochającego chłopaka i niezwykły
talent muzyczny, który otwierał jej drzwi do wielkiej kariery. Wszystko jednak zmienia się w
momencie tragicznego wypadku samochodowego, w którym giną jej najbliżsi. Dziewczyna znajduje
się w stanie zawieszenia i dowiaduje się, że sama musi podjąć decyzję – czy walczyć o przeżycie, czy
poddać się i odejść. Aby dokonać odpowiedniego wyboru, zaczyna wracać wspomnieniami do swojego
dawnego życia. Czy znajdzie w sobie wystarczająco dużo odwagi i miłości, żeby zostać i pogodzić się
ze swoją stratą? Czy może łatwiej jest po prostu odejść?
Wróć, jeśli pamiętasz. Od tragicznego wypadku minęły trzy lata. Mia nie poddała się i mimo śmierci
najbliższych znalazła w sobie siłę do walki. Wróciła do życia, ale niedługo po tym na stałe zniknęła z
życia Adama. Oboje, chcąc zapomnieć o uczuciu, które ich łączyło, rzucają się w wir pracy i
rozwijają swoje muzyczne kariery. Adam to wschodząca gwiazda rocka, idol nastolatek, a nazwisko
Mii jest dobrze znane w świecie muzyki klasycznej. Oboje nie utrzymują ze sobą kontaktu, żyją
własnym życiem, ale pewnego dnia przypadkowo natrafiają na siebie. Podczas krótkiej wycieczki po
ulicach Nowego Jorku wspominają swoją przeszłość, która stale o sobie przypomina. Czy uda im się
wyjaśnić rozpad ich związku? I czy miłość, która kiedyś okazała się najpotężniejszym uczuciem, na
pewno się wypaliła?
https://www.taniaksiazka.pl/zostan-jesli-kochasz-wroc-jesli-pamietasz-gayle-forman-p-1338278.html

Ten jeden dzień
Ten jeden rok
Ten jeden dzień. Życie Allyson jest poukładane, zaplanowane, uporządkowane. Okazuje się
jednak, że wystarczy jeden dzień, a wszystko może się zmienić. Ostatniego dnia swoich
europejskich wakacji Allyson poznaje Willema, obiecującego młodego aktora i wolnego ducha.
Willem rożni się Allyson pod każdym względem. Kiedy jednak namawia ją, aby zmieniła swoje
plany i pojechała z nim do Paryża, Allyson się zgadza... Ta spontaniczna, nietypowa dla niej
decyzja rozpocznie dzień pełen ryzyka i romansu, wyzwolenia i intymności. Nadchodzące 24
godziny mogą zmienić życie Allyson na dobre...
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/247745/ten-jeden-dzien

Ten jeden rok. Willem stracił kontrolę nad swoim życiem. Boleśnie zraniony śmiercią ojca obawia
się kolejnej miłości i kolejnej (być może) straty. Nie potrafi jednak zapomnieć dnia spędzonego w
Paryżu z pewną niezwykłą dziewczyną. Czuje, że musi ją odnaleźć, chociaż nie zna nawet jej
prawdziwego imienia. Mimo to będzie próbował. W najbliższym roku czeka go kilka ważnych
decyzji. Czy zaryzykuje? Czy otrzyma dar od losu i spotka ponownie Allyson?
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/262283/ten-jeden-rok

Bad boy’s girl
Tessie nie ma łatwo. Przyjaciółka odebrała jej chłopaka i cały czas uprzykrza
jej życie. Dodatkowo do miasta wraca Cole Stone, uroczy, lecz niebezpieczny
przystojniak. Życie Tessie wywraca się do góry nogami.
Okazuje się jednak, że nie taki diabeł straszny - przez trzy lata Cole zmienił
się nie do poznania. Owszem, nadal ma idiotyczne poczucie humoru i jest
potwornie arogancki, ale porzucił fuchę demona dla fuchy anioła stróża.
Tessie z ogromnym zdumieniem odkrywa, że Cole wcale nie chce zamienić jej
życia w piekło, ale wręcz przeciwnie - jest gotów bronić jej przed wszystkim i
wszystkimi. Dlaczego? Tego Tessie, nazywana przez Cole'a muffinką, zupełnie
nie rozumie.
Czy uda jej się zaufać chłopakowi, na którego wspomnienie do tej pory się
wzdrygała?
https://www.taniaksiazka.pl/bad-boy-039-s-girl-tom-1-blair-holden-p981948.html?q=bad+boy%26%23039%3bs+girl.+tom+1&sgtype=prodonecol

After
Poznaj historię miłości zbuntowanego Haridina i rozważnej Tessy. Ona jest ułożoną studentką,
dziewczyną porządnego chłopaka. On to wytatuowany łobuz, który nie liczy się z uczuciami
innych. Choć Hardin jest bardzo brutalny i nie przebiera w słowach, którymi potrafi zranić
bardziej niż nożem, w rzeczywistości jest mocno pociągający. To taki mężczyzna, którego z
jednej strony się nienawidzi, z drugiej pożąda. Zimny drań, dla którego Tessa jest w stanie
całkowicie zmienić swoje życie. Uczucie, które rodzi się pomiędzy tą dwójką, jest toksyczne i
druzgocące. Jednak choć wciąż się ranią i zadręczają kłamstwami, nie mogą bez siebie żyć.
Toksyczne, a zarazem uzależniające uczucie pomiędzy dwojgiem zupełnie różnych od siebie
ludzi opisane przez Annę Todd, stało się podstawą jednej z najpopularniejszych
młodzieżowych serii romantycznych ostatnich lat.
W serii "After" ukazały się: Płomień pod moją skórą, Już nie wiem, kim bez ciebie jestem,
Ocal mnie, Bez siebie nie przetrwamy, Chroń mnie przed tym, czego pragnę.
https://www.taniaksiazka.pl/seria/after

Księga kłamstw
Na pogrzebie matki Quinn dokonuje niewiarygodnego odkrycia. Ma siostrę bliźniaczkę,
Piper, podobną do niej jak dwie krople wody. Ale dlaczego siostry zostały rozdzielone?
Dlaczego Piper mieszkała z rodzicami w pięknym domu, podczas gdy Quinn, niczym
niebezpieczne zwierzę, zamknięto u babci w Dartmoor?
Przed siostrami stopniowo odkrywa się mroczna przepowiednia. Z czasem staje się
jasne, że jedna z nich kłamie.
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4535532/ksiega-klamstw

Herbata z Jaśminu
Rodzinie Martyny daleko do ideału. Dziewczyna nie znajduje w niej oparcia i z
zazdrością obserwuje nowych sąsiadów, tak radosnych i szczęśliwych. Ona nie
może liczyć na zbyt wiele rodzicielskiej miłości, dlatego akceptacji i ciepła szuka
w kontaktach z obcymi.
Jednak nieufność oraz wrodzony pesymizm utrudniają jej tworzenie bliższych
więzi, nawet z ludźmi, na których jej zależy…
Czy komuś wreszcie uda się dotrzeć do serca dziewczyny i nauczyć ją
optymizmu? A może nawet ofiarować miłość i zapewnić poczucie
bezpieczeństwa, o których tak marzy?
Agnieszka Gil opowiada o dojrzewaniu, trudnej sztuce radzenia sobie z własnymi
uczuciami oraz umiejętności dostrzegania jasnych stron w życiu.
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/224871/herbata-z-jasminem

Wybacz, ale będę Ci mówiła skarbie
Niki i jej przyjaciółki są w ostatniej klasie liceum. Mimo zbliżającej się matury nie ma dnia,
żeby nie zrobiły czegoś szalonego. Pokazy mody, imprezy, rave i inne możliwe atrakcje, także
poza Rzymem. Alex to prawie trzydziestosiedmioletni "chłopak". Niedawno i bez żadnego
konkretnego powodu rozstał się ze swoją wieloletnią narzeczoną. Alex pracuje w agencji
reklamowej i zajmuje odpowiedzialne stanowisko w firmie.
Ale oto pojawia się młody karierowicz, który zagraża jego pozycji w pracy. Mało tego, w tym
samym czasie Alex poznaje Niki. A raczej, gwoli ścisłości, dochodzi między nimi do zderzenia.
Niki to piękna dziewczyna, zabawna, inteligentna, dowcipna, wesoła. Jest tylko jeden drobny
szczegół. Ma siedemnaście lat. O dwadzieścia mniej od Alexa. I po tym spotkaniu feralnego
ranka nic już nie będzie takie jak wcześniej.
Kolejne tomy powieści: Wybacz ale chcę się z Tobą ożenić.
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/34628/wybacz-ale-bede-ci-mowila-skarbie

Slash
Slash" to powieść poruszająca trudne tematy. Jej bohaterami są dwaj
siedemnastolatkowie, uczniowie ostatniej klasy poznańskiego liceum. Chłopcy
różnią się od siebie jak ogień i woda. Leon jest osobą zdystansowaną, świetnie
zorganizowaną, z silnym poczuciem obowiązku. Mieszka samotnie, utrzymuje się z
pieniędzy zarobionych poprzez udzielanie korepetycji oraz kwot przesyłanych przez
rodziców. Tosiek natomiast jest roztrzepany, głośny, energiczny, żywiołowy,
egocentryczny i wszędzie go pełno. Obaj, prócz nauki i przygotowań do matury,
angażują się w kółko teatralne, którego przewodniczącym jest Leon, a scenariusze
tworzy Tosiek. Łączy ich coś więcej, niż tylko przyjaźń, ale relacja ta jest trudna i
skomplikowana, zwłaszcza że oboje skrywają wiele sekretów. Tosiek jeszcze rok
temu był Antoniną, a teraz otwarcie angażuje się w działalność ruchów LGBTQ.
Leon, z którego perspektywy przedstawiona jest cała historia, jest bardzo skryty i
boi się przyznać do swojej orientacji seksualnej.
https://www.taniaksiazka.pl/slash-natalia-osinska-p-913318.html?q=slash&sgtype=prodonecol

Lekcja życia
Tematem wiodącym powieści "Lekcja życia" jest "gorzka" przyjaźń dwóch kuzynek,
licealistek. Jedna ze wsi, Ula, przeciętna, dość naiwna i "prosta" dziewczyna przyjeżdża w
odwiedziny do swojej kuzynki z miasta - Ewy, ładnej, atrakcyjnej blondynki. Ewa gardzi
Ulą, nie chce się nią zajmować itd. Obie w tym czasie chodzą do tej samej klasy. Wizyta
Uli w mieście kończy się dość tragicznie. Ula, cały czas poniżana przez kuzynkę i jej
środowisko, doprowadzona do rozpaczy wybiega ze szkoły i wpada wprost pod koła
samochodu, trafiając do szpitala. Czy dziewczyny będą w stanie ostatecznie się
porozumieć i polubić?
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/162572/lekcja-zycia

Kroniki Archeo
Kroniki Archeo, to seria powieści Agnieszki Stelmaszyk. Głównymi
bohaterami są Ania i Bartek, dzieci małżeństwa Adama i Beaty
Ostrowskich, światowej sławy archeologów. Wraz ze znajomymi ich
rodziców - małżeństwem egiptologa sir Edmunda i Melindy Gardnerów,
oraz ich dzieci - Mary Jane, Jima i Martina doświadczają wielu przygód,
które najczęściej związane są z zawodem wykonywanym przez ich
rodziców.
Ta tajemnicza seria trzyma młodych czytelników w napięciu już od
pierwszej strony. Każdy tytuł niesie ze sobą zapowiedź przygody, o
jakiej marzą młodzi ludzie.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kroniki_Archeo

Pod skrzydłem Anioła
Sara to szesnastoletnia dziewczyna, pozornie zwykła nastolatka. Jednak od zawsze czuła w
pobliżu obecność kogoś jeszcze… Podczas podróży do babci na wieś ginie jej torebka, w
której były dokumenty, pieniądze i telefon. Pomoc oferuje jej starszy pan, który zaprasza ją
do siebie. W jego domu Sara spotyka grono młodzieży, którą opiekuje się starszy człowiek
wraz z żoną. Nieoczekiwanie okazuje się, że nie jest to zwykła rodzina. Żyją według
określonych zasad. Sara jest zaskoczona, ale początkowo nie widzi w tym nic złego. Do czasu,
gdy zaczynają się dziać dziwne rzeczy...

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/194941/pod-skrzydlem-aniola

