KSIĄŻKI NA GRUDZIEŃ

W grudniu zwykle mamy nieco więcej czasu. Owszem, możesz poświęcić go na śledzenie po raz
kolejny perypetii Kevina we własnym domu czy w Nowym Jorku, ale po co? Czyż nie lepiej zatopić się
w miękkim fotelu z książką w ręku i w blasku choinkowych światełek przenieść do niezwykłych krain
albo podumać nad ważnymi sprawami? Może skorzystacie z propozycji czytelniczych na grudzień:
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ANDRZEJ MALESZKA, SERIA MAGICZNE DRZEWO, WYDAWNICTWO ZNAK EMOTIKON
Ponieważ niedawno miałyśmy wraz z panią Moniką przyjemność poznać pana Andrzeja Maleszkę
(pani Monika zdobyła dla uczniów naszej szkoły autograf autora!), nie pozostaje mi nic innego jak
zaproponować Wam sięgnięcie po jedną z książek stworzonej przez niego serii „Magiczne drzewo”. Do
wyboru macie aż osiem opowieści. Choć tworzą cykl, każdą z nich można przeczytać osobno. Co jest
atutem książek pana Maleszki? Niewątpliwie zwyczajni bohaterowie- dzieci takie jak wy. A ich przygody?
Te są niezwykłe. Książki przypadną Ci do gustu, jeśli lubisz fantastykę. A jeśli staniesz się wielbicielem
pisarstwa pana Maleszki, mam dla Ciebie dobrą wiadomość- autor właśnie rozpoczął pracę nad kolejną
serią. Tym razem pierwszoplanowymi bohaterami staną się zwierzaki, między innymi sympatyczny psiak
Budyń.

JIMMY LIAO, DŹWIĘKI KOLORÓW, WYDAWNICTWO OFFICYNA
Ta opowieść jest zupełnie inna. Albo ją pokochasz, albo kompletnie nie zrozumiesz. W tej książce
będziesz musiał zmierzyć się z językiem poetyckim- oszczędnym i metaforycznym. Historię napisał
Jimmy Liao- tajwański twórca. Ale nie tylko ją napisał, bo i wymalował. Każda kolejna strona tej
opowieści to piękna ilustracja autora, która daje pole do popisu Twojej wyobraźni. Bohaterką przygody
jest piętnastoletnia mieszkanka wielkiego miasta, dziewczynka, która stopniowo traci wzrok. Jej ucieczką
przed strachem i smutkiem staje się... Zaraz, zaraz, przecież nie zamierzam zdradzać wszystkiego! Mogę
tylko podpowiedzieć, że autora odległego kraju zainspirowała poezja naszej rodaczki- Wisławy
Szymborskiej. Ta książka jest dla Ciebie, jeśli masz duszę marzyciela lub artysty.
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JAY ASHER, TRZYNAŚCIE POWODÓW, WYDAWNICTWO REBIS
Ta historia nie jest wesoła. Prawdopodobnie wstrząśnie Tobą, gdyż porusza bardzo poważny problem.
Hannah jest typową nastolatką- chodzi do szkoły, bywa na imprezach, spotyka się z przyjaciółmi.
Pewnego dnia nie siada jak zwykle w szkolnej ławce, a szkolna społeczność dowiaduje się, że dziewczyna
odebrała sobie życie. Co ją pchnęło do tak dramatycznego czynu? Wyjaśnienia znajdują się na taśmach,
które dziewczyna przed śmiercią rozesłała do trzynastu osób. Dlaczego właśnie one zostały wybrane? Co
je łączy? Kolejne historie odkrywają przed nami sekrety życia dziewczyny a także nie zawsze wesołą
prawdę o jej rówieśnikach. Tragedia bohaterki powinna skłonić do refleksji, że często nawet drobne
zdarzenia z naszym udziałem mogą mieć ogromny wpływ na życie innych. Mocna opowieść z silnym
przekazem.

J.D.SALINGER, BUSZUJĄCY W ZBOŻU, WYDAWNICTWO
Skoro poprzednia pozycja prezentowała bohaterkę dziewczęcą, niech będzie powieść o chłopcu.
Piętnastoletni Holden Caulfield szuka swojej drogi w życiu. A to poszukiwania niełatwe. Częste zmiany
szkół, konflikty z rówieśnikami, krytyczny stosunek do świata, który go otacza, poczucie samotności,
tęsknota za zmarłym bratem- to rzeczywistość Holdena. Fabuła powieści obejmuje kilka dni, podczas
których nastolatek błąka się po Nowym Jorku, szukając odpowiedzi na pytania, jak bezboleśnie przejść ze
świata dzieciństwa do dorosłości. Książka Salingera była swego czasu powieścią kultową a Holden stał
się ikoną nastoletnich buntowników i outsiderów. W latach pięćdziesiątych XX wieku powieść budziła
kontrowersje, dziś znajduje się na listach lektur nadobowiązkowych. Miłośnik literackiej klasyki musi ją
umieścić na swojej liście.

