NOWOŚCI W BIBLIOTECE SZKOLNEJ!
Johna Marsdena Jutro
Wszystkie części :


Jutro: Kiedy zaczęła się wojna



Jutro 2: W pułapce nocy



Jutro 3: W objęciach chłodu



Jutro 4: Przyjaciele mroku



Jutro 5: Gorączka




Jutro 6: Cienie
Jutro 7: Po drugiej stronie świtu

Mam na imię Ellie. Kilka dni temu wybraliśmy się w siedem osób na wyprawę do samego
Piekła. Tak nazywa się niedostępne miejsce w górach. Wycieczka była próbą naszej przyjaźni.
Niektórych z nas połączyło nawet coś więcej. Szczęśliwi wróciliśmy do domu. Ale to był
powrót do piekła. Znaleźliśmy martwe zwierzęta, a nasi rodzice i wszyscy mieszkańcy miasta
zniknęli.
Okazało się, że naszego świata już nie ma.
Że nie ma już żadnych zasad.
A jutro musimy stworzyć własne.

Mats Strandberg, Sara Bergmark Elfgren Krąg/Ogień

Małe, otoczone gęstymi lasami miasteczko Engelsfors. Sześć dziewcząt właśnie rozpoczęło
naukę w liceum. Nic ich ze sobą nie łączy, każda z nich jest inna. Na początku semestru w

szkolnej toalecie znaleziony zostaje martwy uczeń. Wszyscy podejrzewają samobójstwo,
wszyscy z wyjątkiem tych, którzy znają prawdę...
Pewnej nocy, gdy na niebie pojawia się czerwony księżyc, dziewczyny spotykają się w parku.
Nie wiedzą jak, ani dlaczego się tu znalazły. Odkrywają, że drzemią w nich tajemne moce, a
ich życiu zagraża niebezpieczeństwo...
Aby przeżyć, muszą działać wspólnie, tworząc magiczny krąg. Od tej chwili szkoła staje się dla
nich sprawą życia i śmierci…

Collins Suzanne
Trylogia: Igrzyska śmierci / W pierścieniu ognia / Kosogłos

Czy zdołałbyś przetrwać w dziczy, zdany na własne siły, gdyby wszyscy dookoła próbowali
wykończyć cię za wszelką cenę?
Na ruinach dawnej Ameryki Północnej rozciąga się państwo Panem, z imponującym
Kapitolem otoczonym przez dwanaście dystryktów. Okrutne władze stolicy zmuszają
podległe sobie rejony do składania upiornej daniny. Raz w roku każdy dystrykt musi
dostarczyć chłopca i dziewczynę między dwunastym a osiemnastym rokiem życia, by wzięli
udział w Głodowych Igrzyskach, turnieju na śmierć i życie, transmitowanym na żywo przez
telewizję. Bohaterką, a jednocześnie narratorką książki jest szesnastoletnia Katniss Everdeen,
która mieszka z matką i młodszą siostrą w jednym z najbiedniejszych dystryktów nowego
państwa.
Katniss po śmierci ojca jest głową rodziny – musi troszczyć się, by zapewnić byt młodszej
siostrze i chorej matce, a to prawdziwa walka o przetrwanie...

Alyson Noel Saga Nieśmiertelni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ever
Błękitna godzina
W cieniu klątwy
Mroczny płomień
Nocna gwiazda
Na zawsze

Pewnego koszmarnego dnia szesnastoletnia Ever Bloom traci w wypadku samochodowym
najbliższą rodzinę. Od tej chwili staje się medium – słyszy myśli różnych ludzi, widzi ich aurę
i dzięki przelotnemu choćby dotykowi może poznać ich przeszłość. Te nadprzyrodzone
umiejętności sprawiają, że otoczenie traktuje ją jak dziwadło, więc Ever zamyka się w sobie
i odgradza od świata. Wszystko się zmienia, kiedy dziewczyna poznaje Damena Auguste’a.
Tylko on potrafi wyciszyć dudniące w jej głowie głosy i wejrzeć w jej duszę. Dzięki niemu Ever
wchodzi w świat alchemii i magii, dowiadując się rzeczy, o których zwykły śmiertelnik nie ma
pojęcia. Kim jest Damen? Skąd pochodzi? Jakie sekrety skrywa? Na te pytania Ever nie zna
odpowiedzi. Wie jedynie, że zakochała się bez pamięci i że jej życie wkrótce zmieni się nie do
poznania.

