Książki na marzec
Dla klas 4-6

Jerry Spinelli, Kraksa, seria Cała Polska czyta dzieciom
Chyba w każdej klasie jest ktoś taki jak John Cogan, czyli tytułowy Kraksa. Zawsze
stawia na swoim, czuje się lepszy od innych, odnosi sukcesy w sporcie a słowo „porażka”
nie istnieje w jego słowniku. Czy ktoś taki może się zaprzyjaźnić z niepozornym,
chudym słabeuszem, który w dodatku nosi niemodne ciuchy i jest wegetarianinem?
Wątpliwe. Za to ktoś taki jak Penny Webb idealnie nadaje się, by mu dokuczać. A to
Kraksie- jak zresztą wiele innych rzeczy- wychodzi znakomicie. Czy jednak tytułowy
bohater to postać wyłącznie negatywna? I czy Penny we wszystkim jest słabszy od
niego? Przeczytajcie a może zrozumiecie, że nic nie jest czarno-białe.

Kristina Olson, szklane dzieci, Media Rodzina
Po śmierci taty Billie i jej mama kupują nowy dom. Szybko okazuje się, że z tym
miejscem coś jest nie tak- dziewczynka co chwilę odkrywa ślady czyjejś ingerencji.
W koncu mama trafia do szpitala i robi się naprawdę niebezpiecznie. Czy możliwe,
by w domu oprócz mamy i córki mieszkały także duchy? I jaką mroczną tajemnicę z
przeszłości kryje dom przy ulicy Szparagowej?

dla gimnazjalistów

Jerry Spinelli, Gwiazda, Media Rodzina
Tym razem autor „Kraksy” dedykuje swą książkę nieco starszym czytelnikom. Gwiazda
to nowa uczennica w spokojnym liceum Mica. Od początku widać, ze jest inna. Tańczy
w deszczu, rozdaje prezenty nieznajomym, w szkolnej stołówce gra na ukulele. Jednych
szokuje, innych śmiesz y, ale wszystkich bez wyjątku intryguje. Szczególnie Leo, który
zaczyna się zakochiwać w dziewczynie. Chłopak sądzi, że lepiej by było, gdyby Gwiazda
stała się taka jak inni. Bo tak jest wygodniej i bezpieczniej. Co zwycięży- naciski
zakochanego chłopaka czy niepokorna natura?

Magdalena Kozłowska, Zupa z jeża, Novae Res
Jaelle ma 13 lat. Chodzi do szkoły, choć jest tam uważana za odmieńca. Dlaczego?
Dziewczyna jest Romką i z dumą prezentuje kulturę i zwyczaje swojego narodu. Nie
wszystkim do się podoba, a gdy do głosu dochodzą stereotypy i uprzedzenia, łatwo
o tragedię. I taka właśnie spotyka Jaelle i jej rodzinę. Książka opowiada historię 13letniej Romki, ale daje też obszerną wiedzę na temat niełatwej historii Romów,
prezentuje osobliwości ich kultury i barwny świat cygańskich taborów.

