Nowe książki w bibliotece
Drodzy Uczniowie
Mamy przyjemność zaprezentować Wam i polecić do przeczytania
kolejną książkę, która znajduje się w bibliotece Zespołu Szkół
Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie.

Barbara
Ciwoniuk,
Wakacje
z
gangsterem, Wyd. Literatura, 2013, s.
272

To miały być najgorsze wakacje w życiu Gabi… spędzone z dala
od przyjaciół, w rodzinnej wsi ojca, bez internetu. Jak długo
da się wytrzymać w takim miejscu?
Cóż… da się, jeśli w sklepie pracuje sympatyczny chłopak, w
pobliżu rozbije się przystojny gangster, a w małej
społeczności aż kotłuje się od wzajemnych uraz i sekretów.
Choć odcięta od świata wioska wydaje się marną scenerią do
przeżycia wielkiej przygody i pierwszego uczucia, tu
spędzonych wakacji Gabi z pewnością nigdy nie zapomni.
Powyższa książka i inne zostały wypożyczone dnia 9
października 2020 roku z Filii nr 5 Miejskiej Biblioteki
Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie w ramach
współpracy. Zobacz
– spis woluminów (plik .pdf 3,24 MB
niedostępny WCAG 2.0) przygotowany przez Zuzannę Kaczorowską,
bibliotekarkę w/w instytucji. W następnych dniach będziemy
przedstawiać kolejne nowości z listy.
Kiedy już wrócicie do szkoły, serdecznie zapraszamy do
biblioteki.

Spójrzcie niżej, jakie książki prezentowaliśmy w poprzednich
tygodniach.

Carteron Marine, Wyprawa po serce
Overworldu, Wyd. Polarny Lis, 2019, s.
268

Przyjaciele, Antoine i Venus chodzą razem do klasy i pasjami
grają na komputerze. Pewnego dnia zauważają, że w ich
dzielnicy powstał nowy tajemniczy sklep. Odkrywają, że ma on
związek z
Minecraftem. Wkrótce bohaterowie zdają sobie
sprawę, że wszyscy, którzy wychodzą z nowego sklepu, zachowują
się jak zombie. Aby uratować świat przed całkowitą
zombifikacją, Antoine i Venus będą musieli wejść do wnętrza
gry, by odnaleźć serce Overworldu. Podczas tej podróży
przeżyją niezwykłe przygody, zmierzą się z wieloma
niebezpieczeństwami i będą musieli zdać egzamin z lojalności i
przyjaźni. 2020-11-19

Ann Brashares, Tu i teraz, Wyd. YA! /
GW Foksal, 2016, s. 240

Jest 2014 rok. Cztery lata temu szesnastoletnia dziś Prenna
James wyemigrowała do Nowego Jorku, w którym nadal czuje się
obco. Problem polega na tym, że dziewczyna nie przybyła z
innego kraju – przybyła z przyszłości, w której ludzkość

została zdziesiątkowana z powodu roznoszonej przez komary
zarazy, a świat, który znamy, legł w gruzach. Ucieczka w
przeszłość była jedyną szansą ocalenia dla tych, którzy
przeżyli. Wszyscy muszą absolutnie podporządkować się dobru
społeczności i ściśle przestrzegać reguł. Nawiązywanie
bliskich relacji z „tubylcami” jest zakazane. Tylko co zrobić,
kiedy na horyzoncie pojawia się przystojny chłopak, Ethan
Jarves? 2020-11-12

Jay Asher, Jessica Freeburg, Jeff
Stokely (ilustracje), Szczurołap, Wyd.
Rebis, 2018, s. 144 (komiks)

W małym miasteczku pośrodku gęstego mrocznego lasu żyje głucha
Magdalena. Okoliczni mieszkańcy unikają jej i traktują jak
„popychadło”. Jedyną radość daje jej bujna wyobraźnia.
Magdalena ma dar wymyślania opowieści. Marzy, że pewnego dnia
przeżyje miłość jak z bajki. Kiedy spotyka tajemniczego
przybysza, widzi w nim spełnienie swoich najskrytszych
pragnień. Dopiero gdy lepiej go poznaje, odkrywa jego mroczną
stronę. 2020-11-03

Jay Asher, Światło, Wyd. Rebis, 2017,
s. 276

Wzruszająca opowieść o miłości i wybaczeniu dla nastolatków.
Sierra prowadzi podwójne życie, a jego rytm wyznaczają święta
Bożego Narodzenia. Jedno to życie w Oregonie, przy plantacji

drzewek choinkowych, którą prowadzi jej rodzina. Drugie to
życie świąteczne, kiedy przychodzi czas ich sprzedaży i
wszyscy przenoszą się na miesiąc do Kalifornii. Jej życie
zmienia się, gdy podczas jednej ze świątecznych podróży
poznaje Caleba, któremu daleko do idealnego chłopaka. Kiedyś
popełnił ogromny błąd. 2020-10-28

Zuzanna Arczyńska, Dziewczyna bez
makijażu, Wyd. Szara Godzina, 2019, s.
328

W niewielkim mieście matka w skrajnej biedzie wychowuje cztery
córki. Pewnego dnia najstarsza oznajmia, że wychodzi za mąż.
I to już w najbliższą sobotę. Kim okaże się mąż Angeliki?
Dlaczego oferuje krocie za nazwisko młodej żony? Historia o
kobietach, które walczą o każdy dzień, aby godnie żyć. Jaką
cenę trzeba za to zapłacić? Matka i córka codziennie zadają
sobie te pytania. 2020-10-21

