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Biblioteka szkolna poleca

W bieżącym roku szkolnym biblioteka Zespołu Szkół nr 5 wzbogaciła się o wiele nowych książek z literatury pięknej. A oto nowe propozycje do poczytania… na
długie zimowe wieczory, czas świąteczny i ferie zimowe.

Jojo Moyes...
... jest brytyjską autorką bestsellerów
i dziennikarką. Zanim zajęła się wyłącznie pisaniem, przez dziesięć lat pracowała „The Independent”. Mieszka w Essex
z mężem i trójką dzieci. Powieść „Zanim
się pojawiłeś” sprzedano w ilości ponad
pół miliona egzemplarzy i przetłumaczono na 31 języków.
Dziewczyna, którą kochałeś
Nowa powieść autorki bestsellerowych
Zanim się pojawiłeś i Kiedy odszedłeś. Ten
portret to moja ulubiona rzecz w całym
domu. Właściwie na całym świecie. Przypomina mi o dziewczynie, którą kiedyś
byłam...
Kiedy odszedłeś
Książka nagrodzona tytułem Książki Roku 2016 lubimyczytać.pl w kategorii Literatura
obyczajowa, romans. Nie myśl o mnie za często… Po prostu żyj dobrze. Po prostu żyj.
Te i wiele innych powieści tej autorki czekają w bibliotece szkolnej .
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Stephen King –
– literatura sensacyjna i grozy. Stephen Edwin King – amerykański pisarz, autor głównie
literatury grozy. W przeszłości wydawał książki pod pseudonimem Richard Bachman, raz
jako John Swithen. Jego książki rozeszły się w nakładzie przekraczającym 350 milionów
egzemplarzy, co czyni go jednym z najbardziej poczytnych pisarzy na świecie.

Lśnienie...
... to jeden z najlepszych współczesnych
horrorów. Nastrój grozy i napięcia potęguje się w niej z każdą minutą. Pięcioletni chłopiec Danny znalazł się z rodzicami
w opustoszałym na zimie hotelu. Wrażliwe, obdarzone zdolnościami wizjonerskimi dziecko odbiera fluidy czające się
w jego murach były one świadkami krwawych porachunków świata przestępczego i milionerów.
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To
Najbardziej przerażająca powieść Kinga.
Tytułowe To stanowi metaforę tkwiącego
w ludziach zła.
Derry w stanie Maine, miejsce ledwie
widoczne na mapie. Dochodzi tu do wyjątkowej eskalacji zbrodni, okrutnych
morderstw, gwałtów i tajemniczych wypadków. W kanałach miasteczka zalęgło się To. Bliżej nieokreślone, przybiera
najróżniejsze postacie – klauna, ogromnego ptaszyska, głosu w rurach. Poluje na
dzieci. Tylko dzieci potrafią dostrzec To.
I dlatego wł nie one stają do walki z potworem.
Mija dwadzieścia kilka lat i To powraca.
Dzieci są już dorosłymi, ale muszą odnaleźć w sobie dziecięcą wiarę, lojalność
i odwagę, by skutecznie stawić mu czoła.

Remigiusz Mróz –
– polski prawnik i pisarz, autor powieści oraz cyklu publicystycznego „Kurs pisania”, laureat Nagrody Czytelników Wielkiego Kalibru z 2016 roku za powieść pt. Kasacja. W 2017
roku ujawnił się jako Ove Løgmansbø, autor kolejnych trzech powieści.

Hashtag
Jedna przesyłka zmieniła jej życie
„Twoja paczka już na ciebie czeka!” –
brzmiała wiadomość, która wydawała się
zwykłą pomyłką. Tesa nie spodziewała się
żadnej przesyłki, niczego nie zamawiała
w sieci – a nawet gdyby to zrobiła,
z pewnością nie wybrałaby dostawy do
paczkomatu. Jeśli nie musiała, nie wychodziła z domu. Postanowiła jednak sprawdzić tajemniczą przesyłkę – i okazało się
to największym błędem, jaki kiedykolwiek
popełniła. Wpadła bowiem w spiralę zdarzeń, która miała zupełnie odmienić jej
życie… Gdy Tesa na nowo odkrywa swoją
przeszłość, przez media społecznościowe
przetacza się nowy trend. Kolejni internauci zamieszczają wpisy z hashtagiem
#apsyda. I nie byłoby w tym nic dziwnego,
gdyby nie fakt, że osoby te od lat uznawane były za zaginione…
Nieodnaleziona
Pierwszy polski thriller psychologiczny na
miarę największych światowych bestsellerów! Gdybym oświadczył jej się chwilę
wcześniej, nigdy by do tego nie doszło.
Nie napadnięto by nas, ja nie trafiłbym do
szpitala, a ona nie zniknęłaby na zawsze
z mojego życia.
Dziesięć lat po zaginięciu narzeczonej, Damian Werner jest pewien, że nigdy więcej
jej nie zobaczy. Pewnego dnia trafia jednak niespodziewanie na ślad ukochanej
– ktoś zamieszcza jej zdjęcie na jednym
z profili spotted, szukając dziewczyny. 
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Werner jest gotów przyjąć, że to przypadkowe podobieństwo, spotter wgrywa jednak drugie zdjęcie. Zdjęcie, które zrobił
jej sam Werner na kilka dni przed zaginięciem – i którego nikomu od tamtej pory
nie pokazał.
Kto szuka dziewczyny? I czy to napraw-

dę ona pojawiła się po dziesięciu latach?
Damian znał swoją narzeczoną od dziecka, spędzali ze sobą każdą chwilę. Szukając odpowiedzi na kolejne pytania,
odkrywa jednak, że nie wiedział o niej
wszystkiego...

Literatura skandynawska

Stieg Larsson
(Stieg Håkan Larsson)
Szwedzki dziennikarz i autor powieści
kryminalnych, za które dwukrotnie uzyskał skandynawską nagrodę Szklanego
Klucza. W młodości działacz partii komunistycznej. Zmarł nagle na atak serca
w listopadzie 2004 roku, tuż przed ukazaniem się pierwszej części kryminalnej trylogii Millennium.
Stieg Larsson urodził się w regionie Västerbotten w północnej Szwecji. Jego ojciec,
Erland Larsson, pracował jako rysownik
w Västerbottens-Kuriren. Jego rodzice, będąc w trudnej sytuacji materialnej, zmuszeni byli oddać go pod opiekę dziadkowi,
z którym mieszkał w Måggliden w pobliżu wsi Bjursele. Jego dziadek, Severin
Boström, był zagorzałym antyfaszystą.
Podczas II wojny światowej przebywał internowany w obozie w Storsien za swoje
antynazistowskie opinie. Jego przeżycia silnie wpłynęły na poglądy młodego Stiega.
W wieku dziewięciu lat, po śmierci dziadka, zamieszkał razem z rodzicami i młodszym bratem. Na dwunaste urodziny dostał maszynę do pisania, której stukaniem
uniemożliwiał zaśnięcie rodzinie. W wieku
osiemnastu lat, podczas spotkania grupy
FNL przeciwko wojnie w Wietnamie, poznał
Evę Gabrielsson, która została jego życiową
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partnerką. Z kilkoma krótkimi przerwami
spowodowanymi pracą Stiega, pozostawali
w związku aż do jego śmierci w 2004.
Po odbyciu służby wojskowej, Stieg podróżował po Afryce. Rzadko wystarczało mu
pieniędzy. Podczas wyjazdu do Algierii, aby
zarobić na powrót do domu, zmuszony był
do sprzedaży swoich ubrań oraz pracowania jako zmywacz naczyń.



Jako fan science-fiction, był on współwydawcą lub redaktorem kilku fanzinów, na przykład Sfären, Fijagh!. W latach 1978-79 był prezesem największego szwedzkiego klubu miłośników science-fiction, Skandinavisk förening för science fiction.

Trylogia Millennium
Mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet
Gdy zaczniesz czytać Mężczyzn, którzy
nienawidzą kobiet, nie będzie odwrotu.
Pierwsza książka z trylogii Stiega Larssona
to historia morderstwa sprzed lat, saga rodzinna, opowieść o miłości i intryga finansowa połączone w mroczną i świetnie napisaną powieść trzymającą w napięciu do
samego końca. To także pierwsze spotkanie z dziennikarzem i wydawcą magazynu „Millennium” Mikaelem Blomkvistem
i młodą, intrygującą outsiderką, genialną
hakerką Lisbeth Salander.

Dziewczyna, która igrała z ogniem
Lisbeth na skutek niefortunnego zbiegu
okoliczności podejrzana jest o popełnienie
morderstwa i ścigana przez policję. Mikael Blomkvist nie wierzy jednak w jej winę
i zaczyna prowadzić własne śledztwo,
podczas gdy Salander daje się wciągnąć
w morderczą zabawę w kotka i myszkę
i sięga w mroczną przeszłość swojej rodziny.
Zamek z piasku, który runął
Salander zbiera siły, by zemścić się na swoich wrogach, a Mikael Blomkvist rusza
w pogoń za prawdą. Zaczyna się dramatyczny wyścig z czasem, a finał wywoła trzęsienie
ziemi w rządzie i służbach bezpieczeństwa.

Te i wiele, wiele innych ciekawych książek czekają na Ciebie
w bibliotece szkolnej…

Mirosława Bednarz
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