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BKR ODSŁONA CZTERNASTA I PIĘTNASTA 

Aż chciałoby się zaśpiewać "a miało być tak pięknie"!
BKR było zwarte, gotowe, pełne pomysłów, zapału. Z
energią zabrało się za czytanie do kolejnego
wakacyjnego numeru i...., zostało powalone przez
chorobę. Cóż nie będziemy oryginalni, nie lubimy
wirusów, grzybów, bakterii. Wolimy jak najrzadziej
kontaktować się z lekarzem lub farmaceutą, ale siła
wyższa przemówiła. 
Cóż zatem zrobiło BKR, gdy zaczęło jako tako (no
wiecie, po japońsku ;) - tak BKR uwielbia suchary :D)
kontaktować? Sięgnęło po książki. I tak oto przed
Wami nieco grubsze, dwumiesięczne wydanie "Fiszki"
poświęcone literaturze młodzieżowej, bo jeszcze
mamy kawałek wakacji, ba przed częścią BKR słodki
urlop :D i w niedyspozycji umysłowej łatwiej czytać
lżejszą literaturę. Ale, żeby nie było, mamy tu nie tylko
rozrywkowe tytuły. 
A zatem przed Wami to, co tygryski lubią najbardziej -
czyli dobre, a czasem bardzo lekkie książki. Tak, mimo
wieku i dziwnych spojrzeń innych pasażerów
komunikacji miejskiej BKR lubi młodzieżówki. Książki
ułożyliśmy działami - IV dla starszej, III dla
młodszej młodzieży. 



Charlie N. Holmberg "Papierowy Mag" (dział IV*)

Trylogia „Papierowego Maga”
zabierze Was do
wypełnionego magią
Londyny z początku XX-
wieku. Ceony Twill właśnie
zaczyna swoją praktykę pod
okiem tajemniczego
Emerego Thane’a. Choć nie
jest przekonana do medium
jakim jest papier, wkrótce
stanie się on jej wiernym  

pomocnikiem, gdy przyjdzie jej zmierzyć się z
wrogiem, którego czary wykorzystują ludzkie ciało…
Seria wypełniona jest zabawnymi dialogami, lekkim
romansem i kreatywnie przedstawioną magią. Ma
mało bohaterów, a stawki i motywacje postaci są
bardziej osobiste, dzięki czemu seria ma intymną
atmosferę. Historia wciąga i sprawia wrażenie, jakby
śledziło się opowieść bliskiej przyjaciółki.

*Dział IV to książki dla młodzieży w wieku
powyżej 14 lat. 



Holly Black "Okrutny książę" (dział IV)

Seria „Okrutny książę” to coś dla fanów magii,
dworskich intryg oraz istot z legend i podań
ludowych. Gdy siostry Duarte były jeszcze małe, ich
rodzinę dotknęła krwawa zbrodnia, a one same
zostały porwane do Elysium, świata elfów. Po latach
próbują znaleźć dla siebie miejsce w tym nowym
świecie, każda na swój sposób. Gdy Taryn woli
wtopić się tłum i nie zwracać na siebie uwagi, Jude
chce stać się częścią społeczności elfów przez swoje
czyny – nawet jeśli oznacza to zdradę i podstęp.

W serii Holly Black
znajdziecie mieszankę intryg,
pojedynków, romansu i
świata fantastycznego.
Bohaterowie nie są tylko
dobrzy albo tylko źli, każdy
może stać się zarówno
sojusznikiem jak i wrogiem.
Świat elfów jest ciekawy, z
własnymi obyczajami i
polityką.



Beth Garrod "Wybierz mnie!" (dział IV)

Meg jak każda nastolatka
marzyła o pocałunku, kiedy
jednak do niego doszło
zakończył się katastrofą, która
sprawiła, że dziewczyna
odcięła się od mediów
społecznościowych. Chętnie
też ukryłaby się na resztą
nastoletniego życia, bo ma
dość niewybrednych żartów. 
Wobec niespodziewanych, 

greckich wakacji jej przyjaciółka Neet stawia przed nią
misję, która ma odczarować klątwę pocałunku. Wydaje
się, że okazji nie zabraknie, ale czy Meg uda się
zakończyć wakacje sukcesem?
"Wybierz mnie" to trochę nieprawdopodobna, ale
niezwykle letnia lektura. Pełna humoru, wydarzeń z
cyklu takie rzeczy tylko w książkach i filmach,
nastoletniego języka z przedłużaniem liter, emotkami,
piskami i krzykami, super gwiazdą filmową oraz
nadmiarem chłopców. Do tego piękna Grecja,
odkrywanie w sobie piękna, pewności siebie i miłości.
Słowem klimatyczna, nastoletnia powieść z
przymrużeniem oka na ciepłe dni.



Adib Khorram "Darius Wspaniały niedoskonały"
(dział IV)

Darius jest pół-persem, uwielbia herbatę, ma nieco
nadwagi i jest samotny. Doświadcza szkolnej przemocy,
czuje się wyobcowany i gorszy. Nie potrafi jak siostra
mówić płynnie w farsi, ciągle doskwiera mu przekonanie,
że jest rozczarowaniem dla ojca, którego nazywa
niezmiennie imieniem i nazwiskiem. Do tego jego
dolegliwość. 
Sytuację zmienia nieprzewidziany wyjazd do Iranu
spowodowany chorobą dziadka bohatera. To właśnie w
obcej, choć nie do końca kulturze chłopak zaczyna
inaczej spoglądać na świat. Odnajduje swoje korzenie,
spotyka się z Shorabem, sąsiadem tak innym od
amerykańskich kolegów. 

"Darius wspaniały niedoskonały"
to powieść o oczekiwaniach,
rozczarowaniach, depresji,
wyobcowaniu, przyjaźni, inności.
To głęboka historia o tym, że
każdy szuka swojego miejsca.
Klimatyczna, mądra i co
najważniejsze rozpoczynająca
cykl, bo na pewno będziecie
ciekawi dalszych losów Dariusa. 



Lucy Maud Montgomery "Błękitny zamek" 
(dział IV)

Valancy do tragicznego żywota
starej panny brakuje jedynie kota.
Na liście może już spokojnie
odhaczyć mieszkanie z surową
matką i jej koszmarną kuzynką,
jałową codzienność spędzaną na
szyciu i innych pożytecznych
obowiązkach, brak rozrywek i
jakiejkolwiek swobody co do ubioru,
lektur czy  czegokolwiek. 

Kobieta ma chodzić jak w zegarku, znosić upokarzające
dowcipy, dogadywanie jej ze względu na
staropanieństwo czy brak urody. Pogodzona z przykrym
życiem ucieka w świat fantazji do "Błękitnego zamku",
gdzie czuje się szczęśliwa. Gdy dowiaduje się, że jest
umierająca bierze życie za rogi. Valancy odkrywa w sobie
siłę, pragnienie realizowania marzeń i zmiany na czas,
który jej pozostał. 
"Błękitny zamek" jest powieścią, która lekko trąci myszką,
początkowo potrzeba do niej cierpliwości, ale dalsza
akcja rekompensuje wszystko. Trochę humoru, ironii,
klimatyczny język autorki i słodkie, choć nieco
przewidywalne zakończenie. Nie tylko dla fanów pisarki. 



Jennifer Lynn Barnes  "The Inheritance Games"
(dział IV)

Jeśli podobało wam się “Na noże”, ale brakowało wam
wątku romantycznego, prawdopodobnie polubicie
“The Inheritance Games”. Avery Grambs nie marzy o
niczym innym, jak wtopić się w tło, skończyć szkołę i
zdobyć stypendium. Jej życie szybko ulega jednak
zmianie, kiedy dowiaduje się, że jest wymieniona w
testamencie Tobiasa Hawthorne’a, ekscentrycznego
teksańskiego miliardera. Dziedzictwo, które otrzymuje
wcale nie ułatwi jej życia…
Czy Avery jest graczem, czy tylko kolejnym pionkiem w
grze?
Powieść wypełniona jest tajemnicami, a czytelnicy wraz
z główną bohaterka odkrywają 
kolejne elementy układanki, którą
stworzył dla swojej rodziny Tobias.
Jest to bardzo dobry początek
trylogii, z odpowiednim tempem
akcji i odkryciami, które rodzą
więcej pytań niż odpowiedzi.
Avery jest w równym stopniu
ciekawska, co podejrzliwa,
starając się odnaleźć 
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swoje miejsce w chaosie powstałym po odczytaniu
testamentu, dzięki czemu staje się siłą napędową dla
rozwoju wydarzeń. Dla wszystkich lubiących
tajemnice rodzinne, zagadki i lżejszy ton literatury
młodzieżowej będzie to przyjemnie spędzone kilka
godzin z lekturą.

*Dział IV to książki dla młodzieży w wieku
powyżej 14 lat. 

**Dział III obejmuje publikacje dla młodszej
młodzieży od 11 do 13 roku życia. 



Elif Shafak "Dziewczynka, która nie lubiła
swojego imienia" (dział III)

Pelargonia Bluszczolistna ma
wielką wyobraźnię, uwielbia czytać
książki, ale nie znosi swojego
imienia. Praktycznie każde inne
wydaje się jej piękniejsze od
swojego. Ponieważ dokuczają jej
koledzy dziewczynka ucieka od
rówieśników do świata literatury. 

Pewnego dnia w bibliotece znajduje tajemniczy globus,
który nieco różni się od obrazu świata, jaki zna.
Pelargonia wyrusza w pełną przygód podróż po
nieznanej krainie, której stara się pomóc. Co więcej,
zaczyna nieco inaczej patrzeć na wszystko, z czym się
dotychczas spotykała. 
Pierwsza książka Elif Shafak dla młodzieży zabiera
czytelników do magicznego świata i pokazuje, co jest
naprawdę ważne w życiu. Uczy jak radzić sobie z
docinkami innych oraz problemami, których dorośli
nie zawsze rozumieją. Cięte, ale inteligentne
komentarze bohaterki każą spojrzeć na świat dziecka
nieco łagodniej i powalają zrozumieć, to co przeżywa. 



Michael Ende "Momo" (dział III)

Pewnego dnia w miasteczku, w zapomnianym przez
większość amfiteatrze pojawia się tajemnicza
dziewczynka w za dużym płaszczu. Momo, bo tak się
przedstawia, zaprzyjaźnia się z miejscowymi. Nikt tak
jak ona nie potrafi słuchać, udzielać rad, godzić
skłóconych i wymyślać wspaniałych zabaw.
Dziewczynka ma niezwykle bujną wyobraźnię i czas. 
Wszystko jednak zmienia się wraz z pojawieniem się
Szarych Panów. To przez nich przyjaciele Momo nie
spotykają się już z nią, a dzieci popadają w smutek.
Rezolutna dziewczynka postanawia ratować
mieszkańców miasta i wraz z żółwicą Kasjopeją
wyrusza do mistrza Hory. 
Michael Ende opowiada
baśniową historię o tym, co jest
prawdziwym skarbem. Pokazuje
jak marnotrawimy czas i czym
tak naprawdę zajmujemy się
codziennie. "Momo" to książka,
która otwiera oczy zarówno
młodszym, jak i dorosłym
czytelnikom, którzy stale czegoś
pragną. 



 Karin Erlandsson "Poławiaczka pereł. Legenda 
o źrenicy oka" (dział III)

 
Miranda jest najlepszą poławiaczką
pereł i doskonale wie, że nadejdzie
czas, gdy wyruszy na poszukiwanie
"źrenicy oka". Nic nie będzie się
wtedy dla niej liczyć poza
odnalezieniem tej niezwykłej perły.
Jej plan jest prosty - sprzedać dużo
pereł, zarobione pieniądze
przeznaczyć na wyprawę. A gdy uda

się osiągnąć cel Miranda nie będzie już niczego więcej
pragnąć, będzie bogata i sławna. W misji ma pomóc jej
mała Syrsa, która słyszy perły. Ale za bohaterkami
podąża tajemnicza i niebezpieczna Iberis, która nie
cofnie się przed niczym, by zdobyć owianą legendą
perłę.
Powieść fińskiej pisarki opowiada o pragnieniach, które
potrafią zmienić życie i sprawić, że inni cierpią. Przybliża
żądzę posiadania, która ogranicza życie tylko do jednego
i pozbawia je barw. Jednocześnie pięknie pokazuje, co
tak naprawdę ma wartość i czemu powinniśmy
poświęcać nasz czas. Czym jest prawdziwe szczęście
dowiecie się z kart powieści. 
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