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Kuang R.F.: Wojna makowa.- Lublin: Fabryka Słów, cop. 2020.

                                     

               Kiedy jesteś sierotą wojenną, świat ma dla ciebie głównie pogardę, odrzucenie,
brutalność  i  ból.  Rin  doświadczyła  tego  wszystkiego.  Jest  nikim,  jej  życie  nie  ma dla  nikogo
żadnego znaczenia, nikogo też nie obchodzi jej los. Jeśli chce wydostać się z rynsztoka, w którym
się wychowała, ma tylko dwie drogi. Pierwsza to niechciane zamążpójście. Druga wiedzie przez
bramę Akademii Sinegradzkiej - elitarnej szkoły wojskowej. Aby podążyć tą drugą drogą, Rin zrobi
wszystko, co tylko leży w ludzkiej mocy. A nawet więcej.
To nie jest historia o potędze nauki, sile przyjaźni czy starciach wielkiej magii.

To jest historia o kołach czasu, które nieustępliwie i bezlitośnie mielą ludzkie losy. I o dziewczynie,
która zniszczyła cały mechanizm. Kamieniem, bo na miecz była za biedna.

  

 Price T.: Duma i podejrzenie.- Warszawa:Wydawnictwo Słownie,
cop. 2022.
                                    



        Energiczna i inteligentna Lizzie Bennet, córka właściciela kancelarii Longbourn i Synowie,
dowiaduje się o skandalicznym morderstwie w wyższych sferach. Postanawia nie przegapić okazji
i udowodnić, że w świecie zdominowanym przez napuszonych mężczyzn, kobieta także może coś
znaczyć.  Decyduje  więc,  że  rozwiąże  tę  sprawę  i  przywróci  sprawiedliwość,  tyle  tylko,  że
oskarżony  o  zbrodnię  pan  Bingley  ma  już  prawnika.  Fitzwilliam  Darcy  to  wyniosły  młody
spadkobierca prestiżowej kancelarii Pemberley i Wspólnicy. Lizzie jest zdeterminowana rozwiązać
sprawę morderstwa, zanim zrobi to Darcy. Jednak niebezpieczny morderca wciąż jest na wolności.

Feministyczna  wersja  klasycznej  powieści  Jane  Austen  nie  tylko  dla  młodzieży,  z  kryminalną
zagadką w stylu Agathy Christie i mnóstwem humoru.

        

Weir A.: Marsjanin.- Warszawa: Akurat, 2022.

                                                  
                                    

         Straszliwa burza piaskowa sprawia, że marsjańska ekspedycja, w której skład wchodzi Mark
Watney,  musi  ratować się  ucieczką z Czerwonej  Planety.  Kiedy ciężko ranny Mark odzyskuje
przytomność,  stwierdza,  że został  na Marsie  sam w zdewastowanym przez wichurę obozie, z
minimalnymi zapasami powietrza i żywności, a na dodatek bez łączności z Ziemią. Co gorsza,
zarówno pozostali członkowie ekspedycji, jak i sztab w Houston uważają go za martwego, nikt
więc  nie  zorganizuje  wyprawy  ratunkowej;  zresztą,  nawet  gdyby  wyruszyli  po  niego  niemal
natychmiast, dotarliby na Marsa długo po tym, jak zabraknie mu powietrza, wody i żywności.

Czyżby to był koniec? Nic z tego. Mark rozpoczyna heroiczną walkę o przetrwanie.



Bracken A.: Pasażerka.- Kraków: Sine QuaNon, 2017.

                                                 

 

        Etta Spencer, cudowne dziecko skrzypiec, pewnej nocy traci wszystko, co znała i kochała. 
W jednej  chwili  z bezpiecznego Nowego Jorku zostaje przeniesiona do miejsca oddalonego o
wiele mil i… lat. Trafia do 1776 roku, a jej los zależy od Nicholasa Cartera, młodego korsarza
związanego kontraktem z potężną rodziną Ironwoodów.
Jedynie Etta może odzyskać pewien tajemniczy przedmiot o niewysłowionej wartości. Jeśli jej się
powiedzie, zostanie odesłana do XXI wieku. Ona i Nicholas wyruszają w niebezpieczną podróż po
egzotycznych miejscach i w poprzek czasu. Im bardziej zbliżają się do prawdy, tym większego
tempa  nabiera  śmiertelna  gra  Ironwoodów.  Etcie  grozi  nie  tylko  rozłąka  z  Nicholasem,  ale  i
zamknięcie drogi powrotnej do domu… na zawsze.

„Chwyta za serce już od pierwszych stron i nie puszcza aż do nokautującego wielkiego finału!”


