Wszystkie książki można podzielić
na dwie grupy:
książki na chwilę i na każdą chwilę.
J. Ruskin

Autor pisze tylko połowę książki, druga
połowa należy do czytelnika.
J.Korzeniowski

1. Halo! Historia komunikowania się
Autor: Liliana Fabisińska
Nasza Księgarnia, 2020
Wiek 8+

Jak przekazywano informacje
Ciekawie zilustrowana historia międzyludzkiej komunikacji od czasów najdawniejszych
po współczesność. Czasy prehistoryczne, biblijne i nowe zdobycze techniki. Opowieści mają
charakter gawęd – to nie prezentacja suchych faktów w różny sposób: znaki dymne, tamtamy, tajemnicze symbole wyryte w kamieniach, supełki wiązane na sznurku, a wreszcie
zalakowane koperty wystrzeliwane z armaty czy wysyłane gołębiem lub… wielbłądem
pocztowym.
Ludzie próbują komunikować się z innymi – będącymi w sąsiednim pomieszczeniu,
na drugiej półkuli albo na innej planecie – od tysięcy lat. A historia komunikacji jest
fascynująca, zabawna i pełna przypadków, dzięki którym powstały przełomowe wynalazki.
Autorka skupia się głównie na przeszłości, wplatając w teksty dużo ciekawostek
historycznych i społeczno-kulturowych. Dzieci dowiadują się, jak dawniej żyli ludzie.
Halo? Odebrałeś naszą wiadomość bez zakłóceń?

2. Ja, Cezar, i ekipa z Kapitolu: na żywo ze starożytnego Rzymu
Autor: Frank Schwieger
Publicat, 2019
Wiek 10+

Jak to w Rzymie było
Codzienne życie w starożytnym Rzymie z perspektywy bardziej i mniej znanych
mieszkańców wiecznego miasta. O Rzymie opowiadają m.in. Romulus – założyciel miasta,
Hersilia – jego żona, Cezar – wódz i polityk oraz Kleopatra – władczyni Egiptu. Jak
świętowano w dawnym Rymie, co serwowano gościom podczas uczt, jak uprawiano politykę,
czym zajmowali się mieszkańcy? Świetnie opowiedziane historie, pełne humoru i informacji,
które przydadzą się na lekcji historii.

3. Ada, to wypada!
Autor: Sylwia Stano, Zofia Karaszewska
Znak, 2018
Wiek 11+

Duża porcja pozytywnej energii
Tytuł przekornie nawiązuje do piosenki z przedwojennego filmu: para autorek pyta znane
kobiety o to, co… wypada zrobić. Jeśli cię ktoś zaczepia – należy mu pokazać, gdzie raki
zimują. Nie podoba ci się, co ktoś mówi? Powiedz to otwarcie, nie chowaj głowy w piasek!
Chcesz krzyczeć – krzycz! Chcesz wejść na najwyższą górę świata – wejdź! Odpowiadają
m.in.: Irena Eris, Marta Dymek, Katarzyna Bonda i Agnieszka Holland.

4. Żelazny kruk (Tom 1). Żelazny kruk 1. Wyprawa
Autor: Rafał Dębski
Jaguar, 2018
Wiek 13+

Gdy ludzie mogą na sobie polegać, mogą osiągnąć cel.
14-letni Ewah, syn myśliwego, od początku zjednuje sympatię czytelnika. Mądry, honorowy,
prawdomówny i odważny, ma w sobie coś ze średniowiecznego rycerza. Kiedy na wioskę
napada bestia – Żelazny Kruk, Ewah nie waha się ani chwili, by stawić mu czoło. Polska
powieść fantasy dla młodzieży o utracie, szukaniu celu w życiu, poświęceniu dla innych.
Można tu znaleźć tu przygodę, magiczne postacie i świat, którego próżno szukać na kartach
historii.
(…) nie należy zamykać jastrzębia w klatce. Chyba, że chce się go uczynić nieszczęśliwym.

5. Bystrzak
Autor: Marie-Aude Murail
Dwie Siostry, 2018
Wiek 15+

Pełna humoru powieść dla młodzieży o chłopakach, dziewczynach i pewnym
niezwykłym starszym bracie.
Tytułowy Bystrzak ma 22 lata. Zawsze towarzyszy mu ulubiona przytulanka i zachowuje się
jak trzyletni maluch. Od śmierci mamy opiekuje się nim młodszy brat. Kleber ma dopiero 17
lat, ale bierze odpowiedzialność za brata zabranego z zakładu zamkniętego dla upośledzonych
umysłowo. Zaczynają wspólne życie w Paryżu, gdzie zamieszkają z grupką innych
zagubionych ludzi.
To właśnie Bystrzak będzie doskonałym antidotum na wszelkie nieszczęścia. Również stare
rany z przeszłości.

