Lektury szkolne, które zostały zakupione w pierwszej kolejności, już znalazły się w rękach
czytelników. Teraz na półki trafiają książki, na które najbardziej czekaliście. Sukcesywnie
będzie ich przybywać. Poniżej przedstawiamy kilka pozycji, które (mamy nadzieję)
szczególnie Was zainteresują, a więc...

ZAPRASZAMY DO LEKTURY
Nosowska K.: A ja żem jej powiedziała...Warszawa: Wielka Litera,
2018.

Wydawało się, że nic już nas nie zaskoczy w internecie. I wtedy pojawiła się ona. Śmieszna
gęba, która mówi mądrze o życiu. Prosto, zwięźle, szczerze i bez owijania
w bawełnę. Ze zrozumieniem, bez pouczania. Mówi o show-biznesie, celebrytach, współczesnych
snobizmach, fobiach i modach. Tylko kilka zdań, a jest w tym ciepło, doświadczenie i życiowa
mądrość. Nosowska jest szczerą, dojrzałą i oryginalną obserwatorką rzeczywistości.
Mimo sławy i spektakularnej kariery pozostała skromna. I ma to, czego brakuje teraz wszystkim –
dystans do samej siebie. Ani przez chwilę nikogo nie udaje. Z perspektywy dojrzałej kobiety mówi o
konsekwencjach tłumienia swojego głosu wewnętrznego, konieczności polerowania intuicji złotą
łyżeczką i potyczkach z wewnętrznym krytykiem, zwanym przez nią „puczystą”.

King S.: Bastion.- Warszawa: Albatros, 2018.

Supernowoczesna broń biologiczna przynosi całkowitą zagładę.
Zaczyna się niewinnie – od zwykłego przeziębienia. Ktoś kichnął, ktoś umarł i nagle Ziemia staje się
masowym grobem. Nieliczni, którzy przetrwali, zagubieni w nowym postapokaliptycznym świecie,
zaczynają śnić. Wizje wskazują im drogę, zwiastują pojawienie się wysłanników Dobra
i Zła. Każdy musi dokonać wyboru i podążyć własną ścieżką. W Ameryce podzielona ludzkość
formułuje dwa obozy – wzorowaną na demokracji Wolną Strefę w Kolorado i brutalną dyktaturę
w Las Vegas, rządzoną przez psychopatów i kryminalistów, w których epidemia obudziła wszystko,

co najgorsze. Konfrontacja między siłami Dobra i Zła staje się nieunikniona.

Grisham J.: Bar pod Kogutem.- Warszawa: Albatros, 2018.

Trójka przyjaciół właśnie rozpoczyna ostatni semestr studiów na wydziale prawa. Ale co potem?
Zola, Mark i Todd zgodnie dochodzą do wniosku, że opinia o nieograniczonych możliwościach kariery
prawniczej to mit. Czeka ich spłacanie kredytów studenckich, dyplom ich uczelni ma niewielką
wartość, a w Waszyngtonie roi się od młodych prawników szukających pracy. W sytuacji, gdy każde z
nich zmaga się dodatkowo z prywatnymi problemami, potrzebują jakiegoś rozwiązania. I znajdują je.
Rzucają studia i pod fikcyjnymi nazwiskami zakładają kancelarię.
Pomysł szalony, lecz wydaje się trafiony. Zwłaszcza kiedy wpadają na sprawę, która może im przynieść
miliony dolarów. Ale może ich również zdemaskować.

Sheridan M.: Bez lęku.- Kraków: Otwarte, 2018.

Sport był dla Holdena Scotta całym światem. Odnosił wielkie sukcesy,
kibice go podziwiali i nie było kobiety, która by mu się oparła. Stracił wszystko, gdy poddał się
destrukcyjnej sile sławy i wpadł w ramiona uzależnienia. W willi położonej w głębi lasu, do której
przywiózł go przyjaciel, z dala od wszystkich próbuje dojść do siebie i przewartościować swoje życie.
Okazuje się jednak, że nie jest tam sam. W pobliżu posiadłości dostrzega dziewczynę w białej
sukience. Niczym nocna lilia nieznajoma ukazuje się w blasku księżyca i znika. By zbliżyć się do niej,
Holden musi najpierw zagłębić się w swoją przeszłość, od której chce uciec, i znaleźć odpowiedź na

pytanie, kim naprawdę jest.

