
A jeśli zostanę, B. Ciwioniuk. Po śmierci rodziców Wiktoria musi zamieszkać  
u ciotki, za którą nigdy nie przepadała. Choć w nowej rodzinie jest jej rówieśnica, 
dziewczyny nie mogą się dogadać. Czy samolubna Janka i naiwna, zbuntowana 
„wieśniara” dojdą do porozumienia? Co musi się wydarzyć, by Wiki odkryła, że 
bezwzględna, walcząca o swoją pozycję kuzynka też jest samotna  i załamana?  
Jaką rolę odegra w tym pewien sympatyczny chłopak? 

  

 

Czarny młyn, M. Szczygielski,  Wioska, skąd wszędzie jest za 
daleko i gdzie nawet nie dociera telewizja, to cały świat 
jedenastoletniego Iwo i grupki jego przyjaciół. Pewnego razu dzieci 
muszą same stawić czoła niebezpieczeństwu, by ratować swoich 
rodziców i ocalić zagrożoną wieś. Kluczem do pokonania zła stają 
się niezwykłe zdolności upośledzonej siostry głównego bohatera. 
Trzymająca w napięciu powieść opowiada o niezwykłej sile 
przyjaźni, poświęceniu i odpowiedzialności za drugiego człowieka. 
(Nagroda im . Astrid Lindgren 2010 – Grand Prix) 
 
 

 
 

Dziura w sercu, R. Pawlak. Fusia czuje się niekochana i niepotrzebna. Mieszka 
 w obcym mieście z oschłą i wciąż wpatrzoną w telewizor ciotką. Nie ma ani 
prawdziwej przyjaciółki, ani chłopaka. Nagle w życiu dziewczyny pojawia się pewien 
szczerbaty dzieciak i oskarżona o kradzież Hanka, szkolna czarna owca. A także 
Damian, gitarzysta zespołu rockowego. Czy Fusi wreszcie dopisze szczęście? 
 
 
Kim jesteś Sebastianie?, H. Olczak-Moraczewska. Sebastian ma wszystko, o czym 
może marzyć nastolatek – mieszka w luksusowym apartamencie, chodzi do 
ekskluzywnego liceum, na zawołanie dostaje najmodniejsze ciuchy i gadżety, a po 
szkole rozwija swoje pasje na dodatkowych zajęciach. Należy też do klasowej elity 
 i jako jedynak jest oczkiem w głowie swoich rodziców. Jednak wszystko diametralnie 
się zmienia w dniu, w którym w jego mieszkaniu pojawia się nowo zatrudniona 
pomoc domowa oraz jej nastoletni syn. Wzruszająca historia chłopaka, który 
poszukując swojej tożsamości, odkrywa wielką moc prawdy. 
 
 
Musisz to komuś powiedzieć, B. Ciwoniuk. Choć wszystkie znaki na niebie i ziemi 
wskazywały, że to będzie nudne lato, już pierwsze dni wakacji dostarczą Milenie 
niezwykłych wrażeń. Za sprawą matki w ich domu zjawi się tajemniczy chłopak, 
którego obecność zburzy spokój nastolatki. Choć Kama, nieco zwariowana 
przyjaciółka, niejednokrotnie ją zawiedzie, a Paweł – dotychczasowy obiekt 
zainteresowania Mileny, okaże się niewart jej westchnień, upalne lato w pięknych 
plenerach Suwalszczyzny przyniesie dziewczynie wiele doświadczeń... 

 

 

  



Niebieskie nitki, M. Gutowska-Adamczyk. Szesnastoletnia 
Linka nie umie się pogodzić z rozwodem rodziców. Czuje, że 
ojciec ją zdradził, a z matką nie może się dogadać. Na domiar 
złego musi się przeprowadzić do zrujnowanego dworku babci 
 i prababci. W pełnym życzliwości i ciepłych wspomnień 
otoczeniu Linka próbuje na 
nowo poukładać sobie życie. Ale czy serdeczność najbliższych 
kobiet wystarczy? Wrażliwa dziewczyna szuka ukojenia w 
sztuce, nieoczekiwanym wsparciem staje się korespondencja 
ze sławnym pisarzem. Wirtualną znajomość z tym intrygującym 
mężczyzną nawiązuje także matka Linki.. 
 

 
O melba!, G. Bąkiewicz. To nie jest śmieszna historia. Tak jak nie jest śmieszne 
dorastanie. Czasami aż chce się zakląć wymyślonym przekleństwem: „o melba!”. 
Owszem, bywa zabawnie, zwłaszcza gdy ma się mamę dziennikarkę, choleryczną 
babcię i tatę, który odszedł przez chomika. 
 
 
. 

 

Buba, B.Kosmowska 

 

Buba, B.Kosmowska. Historia dziewczyny o nieco 

zwariowanych pomysłach i własnym sposobie na 

życie. Kiedy ma się rodziców, dziadka, ukochaną 

parę dżinsów, martensy i własny pokój – życie 

wydaje się całkiem znośne i Buba o tym wie. Ale 

Buba to gracz, który walczy o najwyższą stawkę, jaką 

jest rodzinne szczęście. Bo Bubie do szczęścia 

potrzebne jest zawsze szczęście innych. Taka już jest. 

Powieść Barbary Kosmowskiej tętni ciepłem 

 i życiem. Jej główna bohaterka jest postacią bardzo...  
 

 

 

 

 

 

Buba. Sezon ogórkowy, B. Kosmowska 
 
 Kontynuacja losów sympatycznej dziewczyny i jej 

rodziny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.ksiegarnia-tuliszkow.pl/Buba-B-Kosmowska-tw-A5(4,99362,68723).aspx
http://www.ksiegarnia-tuliszkow.pl/Buba-Sezon-ogorkowy-Kosmowska-tw-A5-str-237(4,99362,90174).aspx


 

  
 

 
Dane wrażliwe, E. Nowak. Nina Petrykowska jest normalną 

gimnazjalistką. Jak każda szesnastolatka chciałaby być akceptowana, 

lubiana, atrakcyjna. A nie jest. W każdym razie nie jest o tym przekonana. 

Czy kłamstwo o tym, że ma już chłopaka, zmieni sytuację? Czy kuzynka 

na wózku inwalidzkim może wiedzieć coś o życiu? Okazuje się, że prawda 

jest zawsze wyzwalająca, nawet jeśli często zaskakuje, a czasem boli...  

 

 

 

 

 

  

Wyciskacz do łez, A. Tyszka. Marianna 

nie ma lekko... Jej tato nie żyje, a mama 

skupia się na robieniu kariery i nie poświęca 

córce uwagi. W dodatku dziewczyna uczy się 

w gimnazjum prowadzonym przez surowe 

zakonnice i z trudem nawiązuje przyjaźnie. 

Nic dziwnego więc, że się buntuje i ubiera na 

czarno. Jednak kiedy myśli już, że nic dobrego 

się jej nie przydarzy, spotyka pewną starszą 

panią, z którą może pogadać od serca. A to 

dopiero pierwsza duża zmiana w jej życiu.  

 

 

 

 

 

 
Język Trolli, M. Musierowicz 

 Język Trolli, M. Musierowicz.  Powieść dla 

młodzieży. Świat rodziny Borejków, pokazany z 

perspektywy Józinka Pałysa wydaje się niezwykle 

intrygujący, a dodatkowo wzbogaca go postać 

niesłychanie ciekawej dziewczyny Trolli... 

 

 

 

 

 



 

 
Kim jesteś Sebastianie? H.Olczak-Moraczewska.  

 Wzruszająca historia chłopaka, który poszukując swojej 

tożsamości, odkrywa wielką moc prawdy. Sebastian ma 

wszystko, o czym może marzyć nastolatek - mieszka w 

luksusowym apartamencie, chodzi do ekskluzywnego liceum, 

na zawołanie dostaje najmodniejsze ciuchy i gadżety, a po 

szkole rozwija swoje pasje na dodatkowych zajęciach. Należy 

też do klasowej elity i jako jedynak jest oczkiem w głowie 

swoich rodziców. Jednak wszystko diametralnie się zmienia 

w dniu, w którym w jego mieszkaniu pojawia się nowo 

zatrudniona pomoc domowa oraz jej nastoletni syn. Ku 

zdumieniu Sebastiana, jego mama traktuje intruzów jak 

członków rodziny. Na domiar złego zahukany i zabiedzony 

Janek rozpoczyna naukę w tym samym co on prywatnym 

liceum, narażając Sebastiana na złośliwe komentarze i plotki. 

Wściekły i rozżalony chłopak przelewa na Jaśka całą swą 

nienawiść. Aż pewnego dnia odkrywa straszną prawdę: obaj 

uwikłani są w tę samą rodzinną tajemnicę...  

 
 


