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Na tom Pierwsza miłość składa się sześć minipowieści: Do rana daleko, Po nitkach 
babiego lata, Romeo zjawia się potem, Westchnienia jak morskie huragany, Więc nie wiń 
mnie za to, zanim nadejdzie rozstanie. Co je łączy?....Pierwsza miłość...i to nie zawsze ta 
szczęśliwa. 

 

 

Szesnastoletnia Hazel choruje na raka i tylko dzięki cudownej terapii jej życie zostało 
przedłużone o kilka lat. Jednak nie chodzi do szkoły, nie ma przyjaciół, nie funkcjonuje jak 
inne dziewczyny w jej wieku, zmuszona do taszczenia ze sobą butli z tlenem i poddawania się 
ciężkim kuracjom. Nagły zwrot w jej życiu następuje, gdy na spotkaniu grupy wsparcia dla 
chorej młodzieży poznaje niezwykłego chłopaka. Augustus jest nie tylko wspaniały, ale 
również, co zaskakuje Hazel, bardzo nią zainteresowany. Tak zaczyna się dla niej podróż, 
nieoczekiwana i wytęskniona zarazem, w poszukiwaniu odpowiedzi na najważniejsze 
pytania: czym są choroba i zdrowie, co znaczy życie i śmierć, jaki ślad człowiek może po 
sobie zostawić na świecie. 
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„Ostatnia piosenka" to ponadczasowa opowieść o miłości, nadziei, gniewie i 
wybaczeniu. Książka powstała początkowo jako scenariusz filmowy, a sama powieść 
zadebiutowała na 1 miejscu list bestsellerów "New York Timesa" i "USA Today". Ronnie 
została zmuszona do spędzenia wakacji w domu ojca, w odosobnionym morskim miasteczku 
w Karolinie Północnej. Dla zbuntowanej dziewczyny to ciężka próba: przyzwyczajona do 
zgiełku wielkiego miasta i jego nocnych klubów, musi wszystko zostawić i stawić czoła ojcu, 
do którego ciągle czuje żal po tym, jak opuścił rodzinę. Czy będą to najgorsze wakacje 
Ronnie? A może pozna kogoś, kto odmieni jej życie na dobre…? 
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Powieść o brzydkiej, chudej, rudej i nieszczęśliwie zakochanej dziewczynie. 
Idusia Borejko ucieka z rodzinnych wakacji nad jeziorem i, by nie umrzeć z głodu, zatrudnia 
się jako dama do towarzystwa u starszego pana, który ma wnuka przecudnej urody. Ida ratuje 
życie nie tylko wnukowi, ale i małym złośliwcom Lisieckim, którzy wyzywali ją od rudych 
kościotrupów, zostaje także bohaterką tragiczną: na drodze do jej szczęścia staje piękna 
blondynka..."Ida sierpniowa" otrzymała Harcerską Nagrodę Literacką w konkursie młodych 
czytelników. 
 

 

Po tragicznym wypadku, w którym zginęli jej najbliżsi, Mia trwa w stanie dziwnego 
zawieszenia. Musi podjąć decyzję, czy walczyć o odzyskanie przytomności, czy też poddać 
się i umrzeć. Próbując rozstrzygnąć ten dylemat, wspomina dotychczasowe życie. Poruszająca 
książka o dającej wsparcie rodzinie, przyjaźni, samotności i znajdowaniu swego miejsca na 
ziemi, o umiejętności żegnania się z przeszłością i przyjmowania tego, co nadchodzi, o 
potędze miłości i wyborach, których każdy z nas musi dokonać. 

Ciąg dalszy losów Mii i Adama. Minęły trzy lata od tragicznego wypadku, który na 
zawsze zmienił życie Mii. Chociaż dziewczyna straciła rodziców i młodszego brata, 
postanowiła żyć dalej. Obudziła się ze śpiączki… ale zniknęła z życia Adama. Teraz żyją 
osobno po dwóch stronach Ameryki – Mia jako wschodząca gwiazda wśród wiolonczelistek, 
Adam jako rockman, idol nastolatek i obiekt zainteresowania tabloidów. Pewnego dnia los 
daje im drugą szansę… Czy Mię i Adama czeka wspólna przyszłość? 
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Kahlen to syrena, która musi być posłuszna rozkazom wydawanym jej przez Ocean. 
Jej głos, odbierający rozsądek i budzący pragnienie rzucenia się w morską toń, jest 
śmiertelnie groźny dla ludzi. Akinli to zwyczajny człowiek – pełen ciepła, przystojny 
chłopak, dokładnie taki, o jakim od dawna marzy Kahlen. Jeśli się w nim zakocha, narazi ich 
oboje na ogromne niebezpieczeństwo… ale nie jest w stanie wytrzymać rozłąki. Czy 
zaryzykuje wszystko, by pójść za głosem serca?  

 

 

To historia osadzona w społeczeństwie podzielonym na kasty, z których bardzo trudno 
jest się wyzwolić. Główna bohaterka historii, America, oczywiście z niskiej kasty, nieco 
przypadkiem staje do walki o rękę księcia. 35 kandydatek i jedna korona. Czy główna 
bohaterka w pałacu spotka miłość swojego życia? Pewne jest jedno: będzie musiała dokonać 
wielu trudnych wyborów. Ta historia rozpoczyna cykl powieści Kiery Cass – do tej pory 
ukazało się już pięć tomów oraz kilka opowiadań. Jeśli więc się wciągniesz, inspiracji 
czytelniczych na pewno nie zabraknie! 
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Adam i Ewa, bohaterowie powieści, żyją prawie jak w serialu. Mają po trzydzieści lat 
i starannie opracowany rodzinny biznesplan . Ład ich świata burzy pojawienie się córeczki, 
innej, niż oczekiwali. Mężczyzna i kobieta każde na swój sposób poznają to nowe życie. 
Między odrzuceniem a miłością kryje się niejedna tajemnica. 
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Czasem odkrycie prawdy może odebrać nadzieję szybciej niż wiara w kłamstwa. 
To właśnie uświadamia sobie siedemnastoletnia Sky, kiedy spotyka Deana Holdera. Chłopak 
dorównuje jej złą reputacją i wzbudza w niej emocje, jakich wcześniej nie znała. W jego 
obecności Sky odczuwa strach i fascynację, ożywają wspomnienia, o których wolałaby 
zapomnieć. Dziewczyna próbuje trzymać się na dystans – wie, że Holder oznacza jedno: 
kłopoty. On natomiast chce dowiedzieć się o niej jak najwięcej. Gdy Sky poznaje Deana 
bliżej, odkrywa, że nie jest on tym, za kogo go uważała, i że zna ją lepiej, niż ona sama siebie. 
Od tego momentu życie Sky bezpowrotnie się zmienia. 

 

 

 

 

 

 

Weronika jest z natury pesymistką. Nie wierzy w siebie ani w to, że odnajdzie w życiu 
szczęście i miłość. Zapamiętale czyta "Zmierzch" i skrycie marzy o wielkim, wyjątkowym 
uczuciu oraz księciu, zbyt doskonałym, by mógł być prawdziwy. Idealny chłopak rodzi się w 
wyobraźni dziewczyny i żyje w świecie wirtualnym, w prowadzonym przez nią blogu. 
Czy rzeczywistość może się upodobnić do marzeń? 

 

 

 

 

 


