Dla dzieci z klas 4-6

CZY UMIESZ GWIZDAĆ, JOANNO?, ULF STARK, WYDAWNICTWO ZAKAMARKI
To prosta i urocza opowieść o tym, że warto mieć dziadka. Ale co zrobić, gdy dziadka
w rodzinie nie ma? Może po prostu trzeba go znaleźć... Tak czyni bohater książki- Bertil.
Z przyszywanym dziadkiem można puszczać latawce, podkradać czereśnie i uczyć się
gwizdać znaną melodyjkę. Zapewniam Cię, że książkę szwedzkiego pisarza przeczytasz
błyskawicznie. I choć mówi także o sprawach smutnych, sadzę, że na końcu się mimo
wszystko się uśmiechniesz...

POBBY I DINGAN, BEN RICE, WYDAWNICTWO MEDIA RODZINA
Młodsza siostra potrafi być denerwująca, prawda? Szczególnie, gdy w kółko opowiada
o swoich wymyślonych przyjaciołach. Pije z nimi herbatkę, rozmawia, urządza dla nich
przyjęcia. Ale kiedy zaczyna rozpaczać z powodu ich zaginięcia, Ashmol, straszy brat
siedmioletniej Kellyanne, ma serdecznie dość. Co takiego zatem się stało, że ten sam
chłopiec wyrusza na niebezpieczną wyprawę, by ratować wymyślonych przez siostrzyczkę
bohaterów- Pobbiego i Dingan? Przeczytaj a się przekonasz. Poznasz wzruszającą historię
o tym, jak wiele jesteśmy w stanie zrobić dla kogoś bliskiego i jak różna bywa nasza
wrażliwość.

Dla młodzieży z gimnazjum

JODI PICOULT, BEZ MOJEJ ZGODY, PRÓSZYŃSKI I S-KA
Książki tej autorki mają tę zaletę ( a może wadę), że mimo obszernych rozmiarów czyta je się
niezwykle szybko. Historia sióstr Annie i Kate powinna Cię zainteresować. Pokazuje bowiem, jak
przewlekła choroba dziecka wpływa na życie całej rodziny. I skłania do pytań- gdzie są granice
pomocy i poświęcenia? Przeczytaj, później obejrzyj film i porównaj. Które zakończenie wolisz?

MARCIN SZCZYGIELSKI, ZA NIEBIESKIMI DRZWIAMI, INSTYTUT WYDAWNICZY LATARNIK
Tę książkę z powodzeniem mogą przeczytać i uczniowie klas 4-6 i gimnazjum. Być może odnajdą w
niej coś innego. Ci pierwsi- odrobinę mrocznej baśni, ci starsi- opowieść o samotności i tęsknocie.
Polecam, gdyż właśnie na ekrany kin wchodzi film pod tym samym tytułem. Ale pamiętajcienajpierw książka! Bohaterem jest dwunastoletni Łukasz a akcja zawiązuje się w momencie wypadku
samochodowego, któremu ulega podczas wakacyjnej podróży z mamą. Potem pojawia się i trochę
fantastyki, i baśniowości, ale szczególnie ciekawe jest zakończenie całej historii. Jakie? Przeczytaj.

