
PROPOZYCJE CZYTELNICZE  

DLA STARSZYCH UCZNIÓW 





ARKADIUSZ NIEMIRSKI „ Pojedynek detektywów” 

Młody nauczyciel matematyki dostaje tajemniczą propozycję 

wzięcia udziału w niecodziennym pojedynku. Stawką jest  

20 tysięcy euro.  Wyjeżdża do zamku w Oporowie, gdzie 

niedaleko twierdzy odkryto trumnę ze szkieletem i miedzianą 

tabliczkę z zaszyfrowaną informacją o ukrytym skarbie. 

Niewinne śledztwo zmienia się w niebezpieczną grę, gdy na jaw 

wychodzi zbrodnia sprzed lat… 





EDGAR ALLAN POE „ Opowieści niesamowite” 

„Opowieści niesamowite” to zbiór opowiadań, w których 

pisarz w doskonały sposób zbudował atmosferę grozy  

i tajemniczości, łącząc romantyczny obraz świata  

z realistycznym opisem szczegółów. Bohaterowie 

przeżywają zdarzenia na granicy jawy i snu.  

W opowiadaniach pojawiają się watki okultystyczne, a 

także ciekawie połączone elementy fantastyki i groteski. 





ANTONIA MICHAELIS „ Baśniarz” 

Historia opowiedziana w książce porusza emocje,  

o istnieniu których często nie mamy nawet pojęcia. 

Wywraca do góry nogami świat, który z pozoru jest 

tak dobrze znany, zwodzi nas do ostatnich chwil  

i pozwala mieć nadzieję, że jednak  

w tej baśni wszystko jakoś się ułoży. 





GRAŻYNA  BĄKIEWICZ „ Syn złodziejki” 

Akcja książki dzieje się w Łodzi. Bohaterem jest chłopiec 

przenoszony z jednego sierocińca do drugiego, od jednych 

opiekunów do następnych. Chłopak od czasu do czasu 

widuje swoją matkę. Kocha ją  

a jednocześnie nienawidzi za swoje tułactwo. Powoli 

odkrywa, że matka ma powiązania z łódzkim światem 

przestępczym. Powieść wielowątkowa. 





FLEUR HITCHCOCK „ Ratując Sophie” 

Kiedy dwie przyjaciółki uciekają ze spływu kajakowego, żeby 

odnaleźć matkę Sophie,  Lottie dowiaduje się, co tak naprawdę 

oznacza bycie bohaterem. Nie ważne , o jakich przygodach 

czytałaś w książkach – jeśli nagle okazujesz się bohaterką 

jednej z nich: Przemarznięta, głodna i ścigana przez bandytę – 

potrzebujesz całej swojej uwagi, żeby utrzymać się przy życiu. 





BARBARA KOSMOWSKA „ Kolorowy szalik” 

Do klasy dołączył Nowy. Ma dziwne ubrania, własne zdanie  

i zwyczaje. I wcale nie zabiega o przyjaźń. Jakby mu na nikim nie 

zależało. Bez wątpienia jest jakiś inny. W każdym razie nie 

swój…Komu trudniej? Nowemu czy reszcie klasy? Zwykle rację ma 

„reszta”, bo siła w grupie. Ale czy zawsze? 





KATARZYNA RYRYCH „ Król” 

Patryk po bankructwie firmy ojca i utracie domu – ląduje 

 w lokalu zastępczym. Szybko przystosowuje się do życia  

w „Brooklynie” jak nazywają blok osiedlowe dzieciaki. Podczas 

wakacji poznaje Celestyna – bezdomnego, który staje się jego 

mentorem. Od niego uczy się jak przetrwać w nowym środowisku.  

Ciepła i wzruszająca powieść o sile przyjaźni, o tym, że nie można 

oceniać ludzi po pozorach i nie wszystko jest takie, jak się wydaje 

w pierwszej chwili.  





ZUZANNA ORLIŃSKA „Ani słowa o Zosi” 

Tosia zabiera się z mamą i jej denerwującą koleżanką 

 w podróż służbową. Początkowo zieje nudą, ale potem… 

dziewczyna przeżywa miłosne zauroczenie i wpada na trop 

tajemniczej historii rodzinnej. Jednocześnie stara się 

zapobiec romansowi matki, która chyba nie jest z  tego 

zadowolona.  

 





JOANNA JAGIEŁŁO „Czekolada z chili” 

Linka niedawno dowiedziała się, że ma siostrę, którą mama 

oddała kiedyś do domu dziecka. Ma też ojczyma, z którym nie do 

końca potrafi się porozumieć. Po wakacjach  idzie do liceum. 

Musi odnaleźć się w nowej rzeczywistości i nowej klasie. Jej 

młodszy brat ciężko przeżywa rozstanie rodziców.  Czy spełnią się 

marzenia Linki? 





MACIEJ SŁOMIŃSKI-MARIUSZ KORDEK  

„Robert Lewandowski. Fantastyczna 9” 

Biografia  Roberta Lewandowskiego. Najnowsze 

wiadomości i wspaniała rozrywka gwarantowane! 

Najlepszy polski piłkarz i Sportowiec Roku 2015  

w plebiscycie „Przeglądu Sportowego”. Szczegóły 

jego kariery. 





NATALIA SHERBA – Czasodzieje „Klucz czasu” 

Wasylisa jest sierotą. Mieszka ze swoją przyszywaną babcią  

i trenuje gimnastykę artystyczną. Niespodziewanie zjawia się jej 

ojciec. Okazuje się, że posiada on ogromny majątek. Jednak  

w jego rezydencji dziewczyna czuje się okropnie – nikt z nią nie 

rozmawia i każdy coś ukrywa… Przypadkowo, Wasylisa 

dowiaduje się, że jej ojciec jest…CZASODZIEJEM. Porywająca 

powieść o czasie… o magii… o magii czasu… 





CHRIS COLUMBUS – NED VIZZINI  
„ Dom Tajemnic” 

Eleanor, Kordelia i Brendan razem z rodzicami 

przeprowadzają się do wielkiego domu, który należał kiedyś 

do tajemniczego pisarza, Denvera Kristoffa. Po 

niezapowiedzianej wizycie jego córki, niepokojącej staruszki, 

rodzeństwo trafia do groźnego świata, w których czyhają na 

nich olbrzymy, piraci, Wichrowa Wiedźma i król Burz. Jaką 

tajemnicę kryje historia rodziny? 





ANDY CHANDLER „Tajemnica człowieka z blizną” 

Sherlock Holmes ma godnych następców. Nastolatkowie 

Jupiter Jonas, Pete Crenshaw i Bob Andrews to Trzej 

Detektywi wykorzystujący wiedzę, dedukcję i sprawność 

fizyczną do demaskowania zła. Ich doradcą jest prawnuk 

słynnego detektywa, emerytowany pracownik Scotland 

Yardu, Andy Chandler. 





BARBARA KOSMOWSKA „Pozłacana rybka” 

Choroba brata, pierwsza miłość, rozwód rodziców 

wymuszają na młodziutkiej bohaterce rewizję własnej 

postawy, skłaniają do stawiania pytań. 

To jedna z tych książek, o których się pamięta długo po 

odłożeniu na półkę. Niepokoi, skłania do refleksji, stawia 

ważne pytania, wymaga dopowiedzenia własnym życiem. 





BELLEN MARTINEZ SANCHEZ „Dzień, w którym umarłam” 

Nic nie jest takie, jakim sie wydaje. Zdarza się, że koniec to 

dopiero początek. Dla Diletty Mair wszystko zmieniło się 

drugiego października dwa tysiace trzeciego roku. Wtedy 

zrozumiała, że naprawdę istnieje życie po śmierci. 

Czasem niebo budzi strach, a wspólny język łatwiej znaleźć z 

demonami. Szczególnie, gdy stajesz się jednym z nich. 





ANNA ŁACINA „Czynnik miłości” 

Powieść opowiada o dorastaniu do dojrzałej  

i odpowiedzialnej miłości, trudnych wyborach oraz 

decyzjach, które mogą zaważyć na całym życiu. 

 

W życie Patrycji nieoczekiwanie wkracza ktoś bardzo 

podobny do Edwarda, bohatera ulubionej powieści: ta sama 

blada cera, podobnie podkrążone oczy, nieziemska uroda... 

Czy chłopak rzeczywiście skrywa mroczny sekret? 





AGATA MAŃCZYK „Rupieciarnia na końcu świata” 

Maryla musi się przenieść z Warszawy do rodzinnej 

miejscowości matki - Tomaszowa. Dziewczyna nie chce 

opuszczać miasta, szkoły i przyjaciół. Ale nie ma wyjścia. Nie 

wie, że przeprowadzka to dopiero poczatek kłopotów. 





FRANCINE PROSE „Pierwsza miłość” 

Niezwykle wzruszająca pwieść poświęcona wiekowi 

dojrzewania. Główna bohaterka Nico, musi się zmierzyć z 

bólem, jaki dotknął jej rodzinę - tragiczną śmiercią siostry.   

  





ERIC - EMMANUEL SCHMITT „Zapasy z życiem” 

Dziesięcioletni chłopiec wychowuje się na ulicach 

japońskiego miasta. Zwraca na siebie uwagę mistrza 

sumo, który przekonuje go, by wstąpił do jego szkoły. 

Chłopiec nie wierzy w siebie, pędzi żywot właściwy 

wychowankom ulicy, jest bezwzględny, obrotny, ale  

i zagubiony. Dzięki mistrzowi zen odnajdzie swą drogę, 

drzemiącą w nim siłę i miłość. 

 





KATARZYNA BERENIKA MISZCZUK „Wilk” 

Margo Cook to zwyczajna nastolatka. Pewnego dnia przenosi 

się razem z rodzicami z Nowego Jorku do miasteczka Wolftown 

położonego w głębi olbrzymiej puszczy. Od przeprowadzki 

dreczą ja koszmary, w których ucieka przez las przed groźnym 

prześladowcą. Wkrótce poznaje intrygującego outsidera 

Maksa Stone'a. Jaki mroczny sekret skrywa Max? Jaki mroczny 

sekret skrywa Wolftown? Czy  

z tymi zagadkami mają coś wspólnego sny Margo? 


