
,,Książki na jesienne dni" 

Drogi Czytelniku, chcę Ci zaproponować książki, które chociaż na moment pozwolą 

zapomnieć o niekorzystnej aurze jesiennej pogody. Będą to książki, które przeniosą zarówno 

na najwyższy szczyt górski, jak i za ocean…Jedne wywołają dreszcz emocji i grozy, inne 

pozwolą zgłębić tajniki ludzkiej psychiki. Nic dziwnego, że stały się one bestsellerami w 

Polsce i na świecie. Oto krótka charakterystyka kilku książek, które warto przeczytać. 

 

Tytuł : Zanim się pojawiłeś 

Autor : Jojo Moyes 

Kategoria : literatura obyczajowa 

Lou Clark, ekscentryczna dwudziestosześciolatka pracująca w kawiarni Bułka z 

Masłem. Will Traynor, młody, bogaty bankier, którego losy całkowicie zmieniły się na skutek 

tragicznego zdarzenia sprzed dwóch lat. Lou nie wie, że za chwilę straci pracę i zostanie 

opiekunką  Willa, któremu wypadek motocyklowy odebrał chęć do życia. Wszystko wydaje 

mu się teraz błahe i pozbawione kolorów. Wie też, w jaki sposób to przerwać. Nie ma jednak 

pojęcia, że znajomość z Lou wywróci jego świat do góry nogami. Odmieni również życie 

dziewczyny na zawsze. 



 

 

Tytuł : Małe życie 
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Książka ,,Małe życie” to poruszający obraz dojrzewania, sukcesu, traumy i przyjaźni 

kilku przyjaciół. Najgłośniejsza amerykańska powieść 2015 roku. Pochodząca z Hawajów 

amerykańska pisarka opisuje kilkadziesiąt lat z życia czterech przyjaciół. Bohaterów powieści 

poznajemy w chwili, gdy kończą studia i przenoszą się do Nowego Jorku. Pełen 

temperamentu JB jest malarzem i z czasem zaczyna brylować w kręgach nowojorskiej 

bohemy. Malcolm zostaje uznanym architektem, a Willem robi błyskotliwą karierę aktorską. 

Najbardziej tajemniczy z nich, Jude, przejawia wybitny talent matematyczny, a jako prawnik 

również odnosi sukces za sukcesem. Każde z czterech przyjaciół walczy o przetrwanie w 

wielkim mieście. Jak potoczą się ich dalsze losy w niełatwej wielkomiejskiej rzeczywistości? 

Co ukrywa tajemniczy Jude? Jak pomogą mu przyjaciele? 
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Sasza Załuska, główna bohaterka powieści, postanawia wrócić do policji. Najpierw 

jednak wyjeżdża na Podlasie do Hajnówki, by raz na zawsze uporządkować swoje życie 

osobiste. Dziwnym zbiegiem okoliczności staje się ona świadkiem dramatycznych wydarzeń. 

Podczas tradycyjnego białoruskiego wesela, którego Sasza jest uczestnikiem,  zostaje 

uprowadzona panna młoda. To już kolejna kobieta,  która zaginęła w ostatnim czasie bez 

śladu. Tymczasem w okolicznych lasach wciąż znajdowane są ludzkie szczątki. Tropem do 

odkrycia zagadki jest mercedes - okularnik. Na jaw wychodzą także mroczne sekrety 

mieszkańców miasta silnie związane z przeszłością… 



 

Tytuł : Osobliwy dom Pani Peregrine 
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„Osobliwy dom pani Peregrine" to trzymający w napięciu thriller zarówno dla 

młodzieży jak i dorosłych. Jest to opowieść o domu sierot na tajemniczej wyspie, 

zamieszkiwanym niegdyś przez równie tajemnicze dzieci. Szesnastoletni Jakub przyjeżdża na 

wyspę, żeby za wszelką cenę odkryć przeszłość dziwnego, zniszczonego domu, którego 

jednym z mieszkańców był jego dziadek. Czy Jakub zmierzy się z potworami ze swoich 

snów? Czy osobliwe dzieci ze starych fotografii pokazywanych przez dziadka naprawdę 

istniały? Co jest bajką, a co prawdą? Co jest faktem, a co urojeniem? Co kryją za sobą 

niezwykłe, dziwne fotografie, od których trudno oderwać wzrok. Ta książka z pewnością 

pochłonie Cię bez reszty. 
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Żaden scenarzysta nie wymyśliłby historii, jaka przydarzyła się autorowi tej książki, 

dwudziestosiedmioletniemu alpiniście, podczas wyprawy w kaniony na pustyni Utah. W 

drodze powrotnej, gdy przeciskał się przez szczelinę, na rękę nagle spadł mu głaz. Prawa dłoń 

została uwięziona pod ważącym 350 kilogramów kamieniem. Ralston mógł tylko umrzeć na 

pustkowiu lub... odciąć sobie dłoń. Miał przy sobie trochę wody i tandetny scyzoryk – gadżet 

dołączony do opakowania płatków kukurydzianych. Zapierająca dech opowieść o odwadze, 

zimnej krwi i determinacji. 
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Ta książka to nie tylko historia trudnej wspinaczki na najwyższą górę świata. To opis 

trwającej dwa miesiące walki Martyny z samą sobą i z nieprzewidzianym górskim żywiołem. 

Jednocześnie opis ekstremalnej podróży w głąb siebie. Przede wszystkim jednak to opowieść 

o dziewczynie, która po ciężkim wypadku samochodowym i złamaniu kręgosłupa wyznaczyła 

sobie cel – zdobycie Mount Everestu. Kiedy dziesięć lat temu Martyna przechodziła 

chemioterapię i dwie operacje, lekarze powiedzieli jej: „Pani Martyno, teraz będzie się pani 

musiała oszczędzać, żyć ostrożniej”. Kiedy półtora roku temu uległa wypadkowi, lekarze 

powiedzieli: „Pani Martyno, teraz będzie pani musiała zrezygnować z większości rzeczy, 

które pani robiła. Góry, motory, narty… teraz musi pani żyć inaczej”. Postanowiła jednak, że 

na przekór wszystkiemu spróbuje czegoś niemożliwego…. 
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To pełna nadziei opowieść o tym, że zawsze można dostać szansę na nowe życie i 

tylko od nas zależy jak ją wykorzystamy. ,,Alibi na szczęście” to piękna historia o miłości, 

przed którą nie da się uciec.   Dla Hani życie zatrzymało się pewnego sierpniowego dnia. 

Straciła wtedy wszystko. Przestała marzyć, a jedyne plany to te, które układa dla swoich 

uczniów. Kiedy pewnego razu na jej drodze staje Mikołaj, Hania boi się zaangażować. On 

walczy jednak o miłość za nich dwoje. Pomaga mu w tym jej przyjaciółka Dominika, której 

energia i poczucie humoru rozsadziły niejedno męskie serce. To w jej nadmorskim domu, 

gdzie na parapecie dojrzewają pomidory, a kuchnia pachnie szarlotką i sokiem malinowym, 

Hania odzyskuje wiarę w miłość i nadzieję, iż może być jeszcze szczęśliwa. 
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Ta historia może zmienić Twoje życie…Ten dramat może się rozegrać tuż obok 

Ciebie…Michał Sokołowski, młody i utalentowany chirurg oddany swojej pracy, nie zauważa 

momentu, w którym staje się ona ważniejsza niż rodzina. Dopiero gdy jego ukochana żona i 

najmłodszy synek giną pod kołami rozpędzonego samochodu, Michał zrozumie, co tak 

naprawdę jest ważne. Za późno…Ale to nie koniec jego tragedii. Los bywa okrutny, a ludzie 

jeszcze bardziej. Pogrążonego w rozpaczy mężczyznę czeka jeszcze jeden cios, który spadnie 

z najmniej spodziewanej strony. Zrozpaczony ojciec musi podjąć desperacką walkę o prawa 

do opieki nad pozostałymi dziećmi i stawić czoła nie tylko wymiarowi sprawiedliwości, ale i 

tym, którzy powinni stać po jego stronie. Michał musi znaleźć w sobie siłę, by wykrzyczeć: 

nie oddam dzieci! Albo… utraci je również. Tę powieść musisz przeczytać…  

 

Zapraszamy do biblioteki szkolnej!  


