ZOSTAŃ W DOMU – CZYTAJ KSIĄŻKI

Zachęcam wszystkie dzieci i młodzież do czytania.
W każdy piątek będę zamieszczała propozycje książkowe dla Was na czas
pobytu w domu.
Co prawda nie można wyjść teraz do księgarni i kupić książki, ale...
- można zajrzeć na własną półkę i zdziwić się, że jest pozycja, którą warto
przeczytać...
- a może macie czytnik e-booków, tylko nie wiecie, jaki wpisać tytuł?
- a może w księgarni internetowej zamówicie książkę, która wzbogaci Wasze
zbiory i zachwyci podczas czytania.

Pamiętajcie – ZAWSZE WARTO CZYTAĆ
Książka i możliwość czytania,
to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji.
Maria Dąbrowska

Ludzie mówią, że życie to jest to, ale ja wolę sobie poczytać
Cycero

1. Zaginiona wyspa
Nikola Kucharska, Alojzy Rzepa
Ilustracje: Nikola Kucharska, Alojzy Rzepa
Nasza Księgarnia
Wiek 6+

Ziemia kryje mnóstwo tajemnic
Wyspa widziana jest oczami dwóch postaci żyjących w innych epokach. Z jednej strony
można ją poznać dzięki zapiskom badacza i odkrywcy, a z drugiej dzięki młodej ilustratorce,
która po odnalezieniu dzienników pana Rzepy może zobaczyć miejsca, które kiedyś
odwiedził badacz. Te dwie niby różne historie spaja połączenie przygody z pracą badawczą,
odkrywaniem świata i w pewnym sensie siebie.
Świetne ilustracje, ciekawe teksty, elementy komiksu.

2. Sekretna kocia piekarnia
Helena Läks
Ilustracje: Regina Lukk-Toompere
Wydawnictwo Ezop
Wiek 7+

Sekretne miejsca w Tallinie
Dwa koty: Pchełka i Wilbur, postanawiają otworzyć w Tallinie kocią piekarnię. Wyczarowują
rogaliki, ciasteczka, bułeczki, chałki i precelki. Jest tylko jeden problem – jak to wszystko
sprzedać? To jedna z wielu niezwykłych rzeczy, które można spotkać w tym mieście. Piękna
opowieść o tym, że czary mogą dziać się zawsze i wszędzie.
W tle stolica Estonii, która kryje mnóstwo tajemniczych miejsc często ukrytych przed
ludzkim wzrokiem.

3. Pułapka czasu: powieść graficzna
Madeleine L'Engle , adaptacja: Hope Larson
Wydawnictwo Mamania
Wiek 10+

Czasem nic się nie układa
Meg to nastolatka, która w szkole uchodzi za dziwoląga wiecznie sprawiającego kłopoty.
Jakiś czas temu zaginął jej ojciec – wybitny fizyk. Teraz dziewczynka i jej trzech braci są
wychowywani przez mamę. Pewnego dnia do rodziny dociera wiadomość, że ojciec
prawdopodobnie żyje. Meg wraz z przyjaciółmi udaje się w długą podróż, by go odnaleźć.
Komiks, który powstał kilka lat temu na motywach poczytnej powieści z 1962 roku. Łączy
w sobie kilka gatunków: książkę przygodową, obyczajową, popularnonaukową i SF.

4. Lustrzanna, Tom 1: Zimowe zaręczyny
Christelle Dabos
Wydawnictwo Entliczek
Wiek 15+

Niepozorna Ofelia?
Ofelia jest skromną, skrytą za okularami mieszkanką Animy. Do tego potrafi poznać historię
przedmiotu, który wcześniej znalazł się w jej rękach. Pewnego dnia dziewczyna na zawsze
opuszcza swoją arkę, by poślubić posępnego Thorna mieszkającego na dalekim Biegunie.
Pierwsza część serii „Lustrzanna” przenosi do magicznego świata pełnego przygód
i niebezpieczeństw, gdzie toczy się walka o wpływy i władzę.
Nieprzewidywalna, świetnie przetłumaczona książka.

5. Gdzie śpiewają raki
Delia Owens
Świat Książki
Wiek 17+

Bądź sobą
Kya wraz z rodzicami i rodzeństwem mieszka na bagnach w Karolinie Północnej. Pewnego
dnia dziewczynka zostaje pozostawiona w tym miejscu sama sobie. Ucieka przed obcymi,
unika szkoły i innych dzieci. Jej azylem są rozległe mokradła. Kya musi zmierzyć się
z wrogością i surową oceną innych. Ciekawie napisana książka, która zwraca uwagę na silne
więzi człowieka z przyrodą i mówi o braku tolerancji w stosunku do tych, którzy mają swoją
receptę na życie.

