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To nie kpiny! Świetne rady dla dziewczyny
Autor: Johnson Alexandra
Wydawnictwo: Jedność
Wszystko, co powinna wiedzieć każda dziewczyna!
Ta książka to absolutny niezbędnik każdej dziewczyny. Wspaniały podręcznik pełen
praktycznych, sprawdzonych rad dotyczących codziennych, ale czasem wcale niełatwych
czynności.
Z jej kart dziewczyny dowiedzą się między innymi, jak ugotować pyszne spaghetti, jak
dobrze wyjść na zdjęciu, jak naprawić przebitą oponę w rowerze.

Ta niezwykła, pełna humoru książka stanie się wierną i najlepszą przyjaciółką każdej
dziewczyny.
Z tym praktycznym zbiorem pomysłów i rad dziewczyny zaskoczą swoich rodziców,
przyjaciół
i znajomych, staną się samodzielne i będą sypać niezwykłymi pomysłami, jak z rękawa.
(źródło: www.jedność.com.pl)

To nie draka! Świetne rady dla chłopaka
Autor: Oliver Martin
Wydawnictwo: Jedność
Wszystko, co powinien wiedzieć każdy chłopak!
Ta książka to absolutny niezbędnik każdego chłopaka.
Z jej kart chłopaki dowiedzą się między innymi, jak zawiązać krawat, jak przyszyć guzik czy
rozłożyć namiot.
Dlaczego warto przeczytać tę książkę?
– udziela wielu cennych i praktycznych porad dotyczących różnych sytuacji życia
codziennego;
– klimatyczna i oryginalna, przygotowana w ciekawej stylizacji graficznej;
Uśmiech przy czytaniu tej książki gwarantowany:)
(źródło: www.jedność.com.pl)

MEGA MANGA Kompletny podręcznik rysowania mangi
Autor: Sparrow Keith
Wydawnictwo: K.E. Liber
Mega Manga jest idealną książką dla każdego, kto marzy o karierze mangaka. Podręcznik ten
pozwoli mu tworzyć zadowalające dzieła sztuki niezależnie od podgatunku, który go
interesuje. Książka zawiera wszystkie techniki, których potrzebujesz do stworzenia
wspaniałych mangowych postaci wraz z rysunkami przedstawionymi krok po kroku,
wykonanymi ołówkiem tuszem i farbą. Znajdziesz tu także galerie ukończonych rysunków –
dziesiątki fryzur, wyrazów twarzy, gestów dłoni oraz pozycji ciała, które możesz
przećwiczyć, aby urozmaicić swoje prace. Na wielu stronach przedstawiono stroje, akcesoria,
gadżety, broń i pojazdy, które możesz rysować i kolorować, by później włączać je do swoich
ilustracji.
Wszystko to ma pomóc ci w zdobyciu umiejętności i pewności siebie w rysowaniu.
(źródło:www.lubimyczytać.pl)
Recenzja książki na http://www.youtube.com/watch?v=f881k5t9UqM

Współczesny savoir-vivre dla nastolatków
Autorzy: Joanna Jabłczyńska, Marcin Przewoźniak
Wydawnictwo: Publicat
Savoir-vivre nie musi kojarzyć się z nudną i staroświecką etykietą, o czym przekonują
autorzy książki doświadczony dziennikarz i znana aktorka. Poprzez zabawne przykłady i
praktyczne porady wprowadzają młodych ludzi w tajniki dobrych manier...

W odpowiedzi na pytania dotyczące książki o tematyce tanecznej – zakupiono tę pozycję:

Jak zostać tancerzem?
Autor: LeFevre Camille
Wydawnictwo: Arkady
Niniejsza książka jest wyczerpującym wprowadzeniem w świat tańca. Jeśli pasjonujesz się tą
sztuką, ale nie wiesz, od czego zacząć, dzięki niej przekształcisz swoje marzenie w obiecującą
karierę sceniczną. Nie ma znaczenia, jaki styl tańca wybrałeś – modern, jazz, balet czy
street.„Jak zostać tancerzem” odpowie na wszystkie twoje pytania. Dowiesz się, jakie
warunki musisz spełniać, by zacząć świetnie tańczyć, poznasz tajniki treningu i podstawy
technik tańca. Znajdziesz porady, w jaki sposób rozwijać swój niepowtarzalny styl ekspresji,
a także ważne informacje, jak zachować kondycję i dbać o własne ciało.

Chcę żyć.
Autor: Safarzyńska Elżbieta
Wydawnictwo: Printex

Bohaterem powieści jest Robert. Jego rodzice nadużywają alkoholu i absolutnie nie maja dla
niego czasu. Robert jest dobrym chłopcem, inteligentnym, ale ponieważ brak mu oparcia w
najbliższych, powoli wkracza na złą ścieżkę. Pomimo przeciwieństw losu, stara się zachować
resztki rozsądku. Jednak spotyka Emila, chłopca z tzw. dobrego domu, ale z "diabelską"
duszą.....I kiedyś dochodzi do tragedii...
Książka z serii: Sprawy nastolatków
(źródło: www.empik.com)

Jutro: nie ma już zasad.
Autor: Marsden John
Wydawnictwo: Znak

Mam na imię Ellie. Kilka dni temu wyruszyliśmy do Piekła, niedostępnego miejsca w górach.
To była próba naszej przyjaźni. Niektórych z nas połączyło coś więcej.
Gdy wróciliśmy do domu, znaleźliśmy martwe zwierzęta, a nasi rodzice zniknęli.
Okazało się, że nie ma naszego świata.
Ani żadnych zasad. A jutro musimy stworzyć własne.
Jutro to pierwsza z 7 części serii.
Ponad 4 miliony fanów na całym świecie! Książka otrzymała kilkadziesiąt nagród w
Australii, Stanach Zjednoczonych, Szwecji i Niemczech. W USA znalazła się na liście
najlepszych książek dla młodzieży, a w Szwecji na pierwszym miejscu na liście książek
polecanych przez nastolatków...

Po tamtej stronie ciebie i mnie.
Autor: Rothenberg Jess
Wydawnictwo: Amber

Rozdzierająca i rozgrzewająca duszę opowieść o dziewczynie, która kochała tak mocno, że aż
pękło jej serce, i która raz jeszcze poświęciła swoje życie, by uratować ukochanego.
To piękna, mądra i bolesna, przesycona smutkiem, ale i humorem opowieść o granicach i
bezgraniczności uczucia, o odpowiedzialności za uczucie, o poświęceniu, zrozumieniu i
wybaczeniu. Autorka przeniosła główną bohaterkę w zaświaty.
„Podgląda” ona życie pozostawionych na ziemi bliskich. I odkrywa, że dopiero stamtąd
można naprawdę poznać i zrozumieć nasze życie na ziemi.
Te książkę czyta się jednym tchem. Długo nie można o niej zapomnieć, pozostawia w nas
głęboki ślad, a może nawet inaczej patrzy się potem na tych, których kochamy.
Jej wydana w 2012 roku powieść Po tamtej stronie ciebie i mnie wzbudziła entuzjastyczne
zainteresowanie wydawców na całym świecie. Prawa do publikacji kupiły renomowane
wydawnictwa w 13 krajach. Trwają rozmowy dotyczące zrealizowania filmu na podstawie
książki.

Córka czarownic.
Autor: Terakowska Dorota
Wydawnictwo: Wydawnictwo Literackie
W lesie, z dala od ludzi, pod mądrą opieką czarownic dorasta złotowłosa dziewczynka. Choć
pochłania magiczne księgi, uczy się czytać w myślach i rozmawiać z gwiazdami, nie
przypuszcza nawet, jaki cel ma jej nauka i pełna niebezpieczeństw wędrówka po czterech
stronach Wielkiego Królestwa. Przed wiekami jej kraj najechali okrutni barbarzyńcy.
Według słów tajemniczej Pieśni, teraz po siedmiuset siedemdziesięciu latach zbliża się koniec
ich panowania. Czy na tronie zasiądzie wreszcie sprawiedliwy władca. Czy Luelle dorośnie,
by spełnić przeznaczenie?
(źródło: www.lubimyczytać.pl)

