Książki na styczeń

Dla klas 4-6

TOBI. ŻYCIE W ZAWIESZENIU, TIMTHEE DE FOMBELLE, WYDAWNICTWO ZNAK

Tobi jest maleńki, liczy zaledwie półtora milimetra. Wraz ze swoimi bliskimi mieszka
pomiędzy konarami drzewa, wiodąc spokojne, wyznaczane rytmem natury życie. Ale pewnego
dnia od jego rodziny odwracają się wszyscy a on, dotąd tak bezpieczny i lubiany, staje się
ściganym. Dlaczego nawet najlepszy przyjaciel chce schwytać Tobiego i wyrządzić mu
krzywdę? Co takiego się stało? I jak wielkie niebezpieczeństwo grozi bliskim Tobiego? Czy
znajdzie się ktokolwiek gotowy im pomóc? To ciekawa opowieść o strachu, zdradzie i
lojalności wobec bliskich . Myślę, że spodoba się nie tylko dzieciom. A co ciekawe, zakończenie
książki to tak naprawdę dopiero początek... Jeśli losy Tobiego cię zainteresują, możesz sięgnąć
po kolejną część: Tobi. Oczy Eliszy.

ZIELONE MARTENSY, JOANNA JAGIEŁŁO, WYDAWNICTWO NASZA KSIĘGARNIA

Życie nastolatka nie zawsze jest usłane różami. Bywa wręcz przeciwnie- kłopoty piętrzą się
i nie sposób sobie z nimi poradzić. Szkoła, rodzina, kłopoty z akceptacją rówieśników...Tak jest
w przypadku bohaterów powieści. Feliks i Otylia muszą codziennie zmagać się z
przeciwnościami. Problemy, które ich dotykają sprawią, że tę dwójkę połączy przyjaźń. A ta
być może przerodzi się w coś więcej...Według mnie bohaterowie nakreśleni przez autorkę są
nieco zbyt papierowi a wydarzenia momentami toczą się jak w brazylijskiej telenoweli. Ale
przecież, któż nie lubi opowieści z happy endem?

Dla gimnazjalistów

DZIEWCZYNA Z POMARAŃCZAMI, JOSTEIN GAARDER, WYDAWNICTWO CZARNA OWCA
O tej książce z pewnością mogę powiedzieć, że jest piękna. To niezwykła historia kontaktu
piętnastoletniego George’a z ojcem. Dodajmy- nieżyjącym ojcem. Tato chłopca zmarł, gdy syn
był dzieckiem a teraz, gdy nastolatek staje u progu dorosłości, ojciec wraca do niego z
przepiękną opowieścią. Jak to możliwe? Kim jest tajemnicza dziewczyna z pomarańczami?
Jaką prawdę o życiu chce przekazać ojciec? Mimo motywu śmierci, którym przepełnione są
karty tej książki, uważam ja za opowieść pełną optymizmu. Historia dziewczyny z
pomarańczami pokazuje, że to my czynimy swoje życie takim, jakim chcemy, by było. I każda,
nawet drobna rzecz, może stać się początkiem niezwykłej opowieści.

DAN BROWN, INFERNO, WYDAWNICTWO SONIA DRAGA
Jeśli lubisz atmosferę thrillera, wciągające zagadki i wartką akcję- powieść Browna
pochłonie Cię bez reszty. Będziesz mógł pospacerować uliczkami Florencji, dowiesz się co
nieco na temat Dantego i jego wizji piekła oraz poznasz szaloną wizję współczesnego
naukowca. Zapewniam, że w zderzeniu książka- film, zdecydowanie wygrywa ta pierwsza.
Przeraża Cię jej objętość? Niepotrzebnie, bo kiedy zaczniesz wraz z głównym bohaterem
profesorem Robertem Langdonem tropić niezwykle ciekawą zagadkę, ani się obejrzysz a
przeczytasz całość.

