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Małgorzata Musierowicz, Feblik, Wydaw. Akapit Press, Łódź 2015.
Feblik – najnowsza książka Małgorzaty Musierowicz to ciąg dalszy „Wnuczki do orzechów” , 21 tom Jeżycjady. Akcja
przebiega w czasie tych samych, kilku upalnych dni sierpniowych. Dotyczy przełomu w życiu Ignacego Grzegorza.
Humor, dobra energia, radość życia i ciepło – znajome postacie i zaskakujące wydarzenia.

Megan McDonald, Hania Humorek. "Tydzień na opak". Wydaw. Egmont Polska Sp.z.oo. Warszawa 2015
Główna bohaterka Hania postanawia na kilka dni zmienić swój wygląd i zachowanie. Jednak jej przyjaciele
przyzwyczajeni do innej Hanii zaczynają się o nią martwić czy wszystko z nią w porządku, oraz czy ta miła
uśmiechnięta dziewczynka nie jest czasem oszustką.
Ta wciągająca powieść została przygotowana z myślą o starszych dzieciach.

Jean Sasson, "Łzy Księżniczki". Wydaw. Znak. Kraków 2015
Kolejna książka literatury faktu, która przybliża nam obraz z życia saudyjskiej księżniczki Sułtany. Trudno nam
uwierzyć, iż w czasach dzisiejszych istnieją kraje, w których kobiety nie mają żadnych praw. Traktowane są jak
niewolnice, poniżane, wykorzystywane.
Książka momentami pełna jest drastycznych scen, pokazuje ogrom cierpienia, bólu. Książka jest szokująca a zarazem
wzruszająca.

Laureie Halse Anderson, Bezlitosne ostrze pamięci, Wydaw. Lucky, Radom 2015.
Główna bohaterka to przeciętna nastolatka, która stara się prowadzić normalne życie. Przez kilka lat podróżowała po
Stanach z ojcem weteranem, który usiłuje uciec przed demonami przeszłości. Ma on różne nastroje, często wpada w
szał, Hayley stara się chronić ojca przed nim samym. Książka w niektórych momentach jest wstrząsająca, w innych
zaś zabawna.

Hyeonseo Lee, David John, Dziewczyna o siedmiu imionach, Wydaw. Pruszyński i S-ka, Warszawa 2015.
To niebywała opowieść pozwalająca poznać życie pod jedna z najbardziej bezwzględnych i tajemniczych dyktatur
świata, ale też historia kobiety, która walczy o wolność swojej rodziny. Ta niesamowita historia opisuje nie tylko
ucieczkę Hyeonseo z mroku tyranii w świetlany, wolny świat lecz dojrzewanie, mozolny proces zdobywania wiedzy. To
historia silnej, odważnej i elokwentnej kobiety – świadectwo triumfu jej niezłomnego ducha.

Artur Cieślar, Listy do Małgosi. Jabłoń kwitnie zawsze, Wydaw. Zwierciadło, Warszawa 2015.
Listy do Małgosi to książka, która jest zapisem stanu jaki przeżywamy gdy tracimy bliską osobę. Takie odejście to
jedno z najtrudniejszych doświadczeń. Autor przez wiele lat przyjaźnił się z Małgorzatą Braunek. Po jej śmierci zaczął
pisać listy.

Jacek Komuda, Ostatni honorowy, Wydaw. Fabryka Słów, Lublin 2015.
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Jest to powieść oparta na autentycznych wydarzeniach, które rozegrały się w latach 80. I 90. Ubiegłego stulecia. Kuba
Błażyk to młody szermierz, zawodnik warszawskiej Legii . chłopak nie może pogodzić się z werdyktem na korzyść
rosyjskich „braci”. Chce odejść i wtedy pojawia się propozycja udziału w pojedynku na ostra broń białą. Walki są
nielegalne – to walka na śmierć i życie.

Dariusz Rekosz, Pocztówka z Toronto, Wydaw. Bernardinum, Pelpin 2015.
Pocztówka z Toronto to książka pełna ciepła, wzruszeń i niesamowitych zwrotów akcji. Monika, przeciętna uczennica
gimnazjum, musi sprostać śmierci, miłości, przyjaźni i wykluczeniu społecznemu. Dziewczyna za namową swojej
przyjaciółki i jej chłopaka za wszelką cenę decyduje się poprawić swój byt. Jak daleko posunie się aby pomóc mamie?
Komu będzie mogła zaufać? Książka ta pomoże nam zrozumieć trudne decyzje podejmowane przez młodych ludzi.
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