
                                                

                                                           O miłości napisano już tyle, że wymyślić coś zaskakującego trudno.

                                                          A zabawnego jeszcze trudniej.    

                                                                                 M. Czubaszek

    Wciąż jednak wielu autorów próbuje przedstawiać historie o pięknej szczęśliwej 
miłości, o wielkich nieszczęśliwych uczuciach, o tęsknocie za miłością. Za nami święto 
zakochanych. Z tej okazji proponuję Wam kilka książek.

                

  

                                                 ,,Chemia serc”

      Henry Page jeszcze nigdy nie był zakochany. Jest zbyt zajęty. Kończy szkołę średnią         
i jego energię pochłania zdobycie indeksu przyzwoitej uczelni. A poza tym wreszcie otrzymał
stanowisko redaktora naczelnego szkolnej gazety! Nieliczne wolne chwile spędza                    
z przyjaciółmi bądź przy grach komputerowych. I wtedy poznaje Grace Town – nową 
uczennicę, która nosi za duże męskie ubrania, podpiera się laską i skrywa pewną dramatyczną
tajemnicę…                                                                                                                                   
Chemia naszych serc to przezabawny i zarazem niezwykle wzruszający dowód na to,              
jak słodko-gorzka bywa pierwsza miłość.

                                          "Chłopak, który chciał zacząć od nowa” 

     Książka autorstwa Kirsty Moseley to powieść młodzieżowa z gatunku New Adult.              
Pierwszy tom serii ,,Fighting to Be Free''.

   Główni bohaterzy to dwudziestojednoletni Jamie Cole, który za swoją kryminalną 
przeszłość właśnie opuścił poprawczak i Ellie, cheerleaderka z zamożnego domu, która 
właśnie ukończyła szkołę i zakończyła związek z poprzednim chłopakiem. Zarówno Jamie, 
jak i Ellie pragną zacząć układać swoje życie od nowa. On z dala od bandytów, ona z dala      
od facetów. Los krzyżuje ich drogi. Spotykają się na imprezie i od razu wpadają sobie w oko. 
Połączy ich pożądanie, które z biegiem czasu przeradza się w miłość. Jak potoczą się ich 
losy? Czy ich związek zdoła przetrwać?



                         ,,Chłopak, który zakradł się do mnie przez okno" 

     Moseley Kirsty to autorka powieści romantycznych, która potrafi swoim stylem pisania 
poprawić humor i wprawić czytelnika w stan odprężenia. 

 ,,Chłopak, który zakradł się do mnie przez okno"  to idealna historia miłosna na spokojny 
wieczór z kubkiem gorącej herbaty. Powieść czyta się łatwo, lekko i przyjemnie, można się 
przy niej zrelaksować i odpocząć. Bohaterzy tej książki, podobnie jak i my, próbują rozgryźć  
i zrozumieć miłość - najważniejsze i jednocześnie najbardziej skomplikowane spośród 
wszystkich uczuć. Jeżeli więc lubisz powieści romantyczne, to ta pozycja z pewnością jest dla
Ciebie.

                                                      ,,Dom soli i łez”

   ,,Dom soli i łez” to opowieść o dwunastu przeklętych siostrach, tajemniczych balach            
i klątwie, która niczym widmo gości w pałacowych murach, czyhając na kolejne księżniczki. 
Niezwykle klimatyczna i mroczna baśń, dokładnie zaplanowana i pełna urzekających detali.

                                                      ,,Druga szansa” 

     Książka dedykowana jest młodzieży, ale problemy w niej poruszane zaciekawią każdego, 
bez względu na wiek oraz płeć. Wbrew pozorom nie jest to przeciętny romans dla nastolatek 
o pierwszej burzliwej miłości. Sarah Dessen porusza w niej ważne życiowe aspekty, co robi    
z tego tytułu bardzo dojrzałą powieść obyczajową, która niesie ważne przesłanie. Nie jest to 
kolejna prostolinijna i naiwna opowieść dla młodzieży. Jej fabuła zaskakuje i wzrusza 
czytelnika.

                                         ,,Jesteś moja, dzikusko” 
      Anthony Tolland chodzi do ostatniej klasy prywatnego amerykańsko-polskiego liceum, 
często wpada w złość i za pomocą pięści próbuje rozwiązywać wszelkie problemy.                  
Gdy w jego domu pojawia się rudowłosa Natalia, którą po śmierci przyjaciółki postanawia 
przygarnąć jego matka, chłopak czuje tylko gniew i niechęć. 
    Miłość czasem przychodzi w ciszy, bez bólu i cierpienia, lecz niekiedy bywa dzika, 
zaborcza i destrukcyjna. Taka jest właśnie miłość gniewnego Tollanda i jego dzikuski. Czy 
wygra zdrowy rozsądek, czy namiętność? Kiedy w grę wchodzą uczucia, nic nie jest proste     
i oczywiste.  

                                                     ,,Mów szeptem” 

  ,,Mów szeptem” to historia pełna głęboko ukrytych, lecz silnych emocji, których mógłby 
doświadczyć każdy z nas.

   Witek ma poważne problemy w kontaktach z ludźmi. Bardzo lubi Szekspira, mógłby go 
czytać godzinami, a jego wielką pasję stanowi matematyka. Zdecydowanie lepiej radzi sobie 
z nią niż z zawieraniem nowych znajomości. Co więcej, potrafi też zobaczyć słowa jako 



barwy. Niestety, cały czas jest sam, bez znajomych i przyjaciół. Rówieśnicy go omijają, 
traktują trochę jak dziwaka.

                                         ,,Najgłośniej krzyczy serce"

      Życie nie zawsze jest łaskawe i sprawiedliwe - nie każdy otrzymuje od losu kolorowy       
i sielankowy scenariusz. Najgorsze może jednak nadejść w najmniej oczekiwanym momencie
i uderzyć ze zdwojoną siłą...

                                                      ,,Zaczytana i bestia”

    Uroczy romans dla młodzieży na pewno przypadnie do gustu nawet najbardziej 
wymagającemu czytelnikowi. Bo jak można nie pokochać ekscytujących przygód mola 
książkowego i gwiazdy Hollywood?

      Wszystkie książki czekają na Was w szkolnej bibliotece.  

                                                                      Zapraszam.

           

Prezentacja przygotowana na podstawie z opisów  zamieszczonych na stronie 

Tania książka.pl  Księgarnia Internetowa, promujących te książki.


