Biblioteka szkolna poleca książki z serii

Powieści z tej serii
to skok na głęboką wodę;
w codzienne problemy młodzieży
(chłopaków i dziewczyn),
ich dyskusje z najbliższymi,
pierwsze poważne związki i decyzje.
Znajdziecie tu aktualne historie,
słodko-gorzkie – jak życie każdego,
kto już trochę zna smak dorosłości.

Nastoletni Arek

ma

dość

bycia chłopakiem

tresowanym przez

ojczyma

i ignorowanym przez matkę. Postanawia odnaleźć ojca.
Na podstawie starych zdjęć odszukuje dawnych narzeczonych matki. Kolejne
spotkania otwierają mu oczy na to, kim była jego mama, zanim pojawił się na
świecie, jak mogła ułożyć sobie życie i… kim jest on sam.
Nie bachorem, to wie na pewno. Chociaż tyle.

Tego fotografika i jego córkę znają w K. wszyscy. Jerzy – piękny, postawny,
z intrygującym błyskiem w oku i jego mała, córka, wpatrzona w niego jak w obraz.
Ale dziewczyna dorasta i zaczyna rozumieć. Że była tylko przynętą, na którą matka
złowiła Jerzego. Że w ich domu nigdy nie było miłości. Że ojciec bardzo kocha
kobiety, ale żadnej na tyle mocno, by ją wybrać.
Że jej najbliższa przyjaciółka tuż przed maturą zaliczyła wpadkę.
I że od teraz – to jest problem małej. Małej Jerzego.

Co może się wydarzyć, kiedy na Ziemię przybywa małoletni anioł z ważną misją?
Dlaczego jego przeciwnik, wysłannik Ciemnej Strony Mocy, popada w depresję?
Czym tak naprawdę są spadające gwiazdy?
Baśniowa opowieść o naszym świecie widzianym oczami małego Skrzydłaka,
którego nurtuje pytanie: Kim są mieszkańcy Ziemi? Odpryskiem Światła czy
kawałkiem Ciemności?

W dniu ślubu rodziców Kuba i Zuzia zostają patchworkowym rodzeństwem. Na
początku nie są tym zachwyceni i wydaje im się, że się nie polubią, ale kiedy rodzice
wysyłają ich na obóz surfingowy do Jastarni, zaczynają czuć do siebie coś więcej niż
braterskie czy siostrzane przywiązanie. Oboje czują się zagubieni, a zakazana miłość
zaczyna im ciążyć. Skomplikowane relacje rodzinne doprowadzą do uśpienia ich
uczucia. Ale na jak długo?

Joanny trudno nie zauważyć – burza rudych włosów, fioletowy szalik
i wojskowe spodnie robią swoje. Kto by przypuszczał, że obok kolekcji
rockowych płyt dziewczyna skrywa pudełko z nigdy niewysłanymi listami
do mamy? Znak rozpoznawczy Wiktora to znoszony angielski sweter,
jedyna pamiątka po matce, która wyjechała za granicę w poszukiwaniu
szczęścia.
Co może wyniknąć z przypadkowego spotkania tych dwojga młodych
ludzi, których łączy tylko – lub aż – tęsknota za najbliższymi? Czy Wiktor
odważy się kraść, żeby zdobyć pieniądze dla chorej babci, z którą
mieszka? I czy samotność to choroba, którą da się leczyć?
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i manipulować nimi. Okłamuje wszystkich wokoło – swoich bliskich, znajomych,
nawet chłopaka, który ją kocha. Dla niej to oczywiste, że nie da się żyć, mówiąc
tylko prawdę. Kłamstwo rządzi! I Misia rządzi. No, może nie zawsze…

Alicja jest rozpieszczoną jedynaczką, którą czeka rozwód rodziców. Jej dorastanie to
slalom pomiędzy domem ojca a mieszkaniem zwariowanej mamy. W dniu, kiedy na
świat przychodzi Fryderyk, życie dziewczyny przewraca się do góry nogami.
Choroba brata, pierwsza miłość i rozwód rodziców wymuszają na młodziutkiej
bohaterce rewizję własnej postawy, skłaniają do stawiania pytań.

Życie szesnastoletniej Oli i jej rodziny wywróciło się do góry nogami, kiedy umarła
mama. Dziewczyna nie umie sobie z tym poradzić. Zbyt wiele obowiązków zwala się
na jej głowę, a zbuntowana siostra nie zamierza niczego ułatwiać. Wszyscy oczekują
od Oli rozsądku, są ekspertami w jej sprawie, i to jest naprawdę wkurzające. A Ola
jest po prostu smutna i porządnie zagubiona. Wkrótce okazuje się, jak bardzo…

O tym, że Pepa była niezwykła, wiedzieli w miasteczku wszyscy. Nie tylko Michał,
zakochany w niej po uszy. Kiedy zabrakło tej dziwnej, wolnej jak ptak dziewczyny
w martensach w kwiaty, świat zamarł. Poszarzał, skurczył się i zziąbł. Michał
postanowił, że nie pozwoli Pepie tak po prostu odejść do raju. W tej książce
opowiada swoją krótką love story.

Czas to pieniądz. Akurat! Piętnaście lat życia to kawał czasu, a kieszeń Staszka
Tondery świeci pustkami.
Pieniądze nie śmierdzą. Może i prawda, ale Staszek wolałby sam powąchać
i sprawdzić.
Pieniądze szczęścia nie dają. Zapewne, ale Staszek nieraz już się przekonał, że ich
brak daje go jeszcze mniej.
Pieniądze nie lecą z nieba. Logiczne, tylko skąd u Mieszka i innych kolegów
z gimnazjum tyle kasy w portfelu?
Kiedy wreszcie los uśmiecha się do Staszka Tondery, sprawa wygląda bardzo
podejrzanie. Lepiej podjąć ryzyko czy zachować ostrożność? – oto jest pytanie. Jeśli
nie wiadomo, o co chodzi, wiadomo, że chodzi o pieniądze. Albo kasę.

Po wypadku samochodowym Michał ląduje na wózku. Ma sprawną prawą
rękę, może poruszać głową i cieszyć się, że w ogóle żyje. Początkowo
daleko mu do tego, ale rehabilitacja i kompletnie nowe towarzystwo –
innych połamańców dochodzących do siebie w ośrodku Caritas, gdzie jest
zmuszony zamieszkać – bardzo mu w tym pomagają. Chłopaki lubią
drążyć temat, pośmiać się, pomagają mu złapać dystans – to ogromna ulga
dla jego skołatanych myśli. Wciągają go w rugby – bo mózg lubi ruch. No
i nie bez znaczenia jest, że dziewczyny lubią wysportowanych…
Michał mozolnie dochodzi do tego, że jego życie – życie tetrusa – ma swój
głęboki sens i cel. Nie każdy ma szczęście to odkryć, nie mając nawet
osiemnastu lat!

„Jeżdżę na rolkach, bo to lubię, bo chcę, bo muszę. Ojciec siedzi w więzieniu. Matka
prawie się nie odzywa. Młodszy brat jest szczęśliwy, bo jeszcze nie rozumie, że
dziadujemy. Zarabiam na życie wyścigami. Głównie. Handel, hazard i drobne
przysługi. Nie będę o nic żebrać. Nikt mnie nie poniży ani nie złamie. Wiem, że
ryzykuję, ale takie są zasady. Moje życie jest jak jazda na rolkach. Źle skręcisz gleba albo jazda pod prąd. Jadę i mam nadzieję, że kolejne zakręty wyprowadzą mnie
na prostą. Chyba że przedtem zaliczę kolejną życiową wywrotkę. Na razie skaczę
przez murki, kulę się w wąskich tunelach, a czasem turlam się po pętli i szukam
wyjścia. Nikt mi nie wmówi, że uciekam. Przed życiem? Przed sobą? Żyję i jeżdżę,
jak się da. Nikt nie chce mi powiedzieć, gdzie jest meta tego wyścigu.”

Koledzy Rokka uwielbiają jego chatę - nikt tu nie gdera i nie pilnuje porządku.
Dzięki studentce-gosposi jest suto w kuchni, czysto i ogólnie - bogato, od razu widać,
że ojciec Rokka, piszący bestsellery, robi niezłą kasę... W jego życiu wypełnionym
romansami i karierą nie ma za wiele miejsca dla syna. Chłopak czuje, że sytuacja go
przerasta, kiedy dowiaduje się, że być może ta kariera, prasa i zdjęcia w pewnej
gazecie przyczyniły się do śmierci najbliższej mu osoby.

Czy wiecie, co łączy Leonarda da Vinci, Mozarta, Einsteina, Disneya, Andersena,
Billa Gatesa i mnie? Założę się, że nigdy byście nie zgadli. Dysleksja! Moja
znienawidzona pani D.! Będzie mi wierna przez całe życie.
Igor Barbary Ciwoniuk to powieść dobra zarówno dla dzieci z dysleksją, jak i dzieci,
które nigdy nie miały z tą przypadłością do czynienia. (…) Pozwoli zapoznać się
z dysleksją i przede wszystkim z dyslektykami: co czują, w jaki sposób postrzegają
świat, jak można im pomóc. Tym zaś, którzy dyslektykami są, (…) daje możliwość
nabrania zdrowego dystansu, a także bezpiecznego odreagowania wszystkich
stresów, jakie dysleksja na co dzień niewątpliwie wywołuje. Książka ta powinna
stanowić również lekturę dla rodziców dzieci z dysleksją. Dzięki niej łatwiej mogliby
zrozumieć, co przeżywa ich dziecko. Zrozumieliby również, jak bardzo potrzebna
jest mu ich pomoc i wsparcie.

Trzynastoletnia Ania dorasta w ciepłym, nieco zwariowanym domu, z wiecznie
nieobecnym tatą. Radzi sobie w szkole i z zapałem buduje swój własny świat,
niepewnie zmagając się z pierwszym uczuciem. Jednak codzienne kłopoty rodziny
okażą się niczym w porównaniu z próbą, jaką pewnego dnia będzie musiała przejść,
gdy w jej domu pojawi się zdesperowana nastolatka w widocznej ciąży. Nowa
sytuacja zmusi dziewczynkę i jej bliskich do przewartościowania dotychczasowych
zasad…

Te i inne tytuły z serii
Plus minus 16
znajdziecie w bibliotece szkolnej.
Książki można zamówić bezpośrednio
u bibliotekarza/ łącznika z biblioteką
lub za pośrednictwem
messengera/poczty elektronicznej
(ostroteka@wp.pl).

