
“HERBATKA Z DOBRĄ KSIĄŻKĄ” 

 

W coraz chłodniejsze, jesienno-zimowe wieczory, 

odpoczywanie  w łóżku z włączonym dobrym filmem  bądź 

serialem wydaje nam się najprzyjemniejsze. Na pewno dla wielu                   

z nas właśnie takie jest-  ale…. 

Dla fanów książek mam znacznie lepszą propozycję- chłodny 

wieczór, kocyk, gorąca herbata lub czekolada i przede wszystkim 

świetna książka- co powiecie na takie połączenie? 

Najważniejszy jest  w tym wszystkim dobór książki -  takiej, która 

przypadnie nam do gustu i wciągnie tak bardzo, że nasz “już 

naprawdę ostatni rozdział” nigdy nie będzie tym ostatnim, bo tak 

ciężko będzie się od niej oderwać choć na chwilę.  

 

 

I tu mam dla was kilka ciekawych propozycji  - przynamniej moim zdaniem są zdecydowanie godne 

polecenia  

 

1.”Black Ice” Becca Fitzpatrick – romans z elementami kryminału/thrillera.       

                                                                                                                           

Opowiada o dziewczynie, która długo przygotowywała się do 

wymarzonej wyprawy wzdłuż łańcucha górskiego Teton. 

Niespodziewanie dołącza do niej jej były chłopak, o którym 

dziewczyna wciąż nie może zapomnieć. Zanim dziewczyna 

zrozumie swoje uczucia, burza śnieżna zmusza ją do szukania 

schronienia w stojącym na odludziu domku i skorzystania                            

z gościnności dwóch bardzo przystojnych nieznajomych 

mężczyzn- oboje jak się okazuje są przestępcami. Britt staje się 

ich zakładniczką. W zamian za uwolnienie zgadza się 

wyprowadzić ich                z gór. 

 

Gdy dziewczyna odkrywa mrożący krew w żyłach dowód na to, że 

w okolicy grasuje seryjny morderca, a ona może stać się jego koleją 

ofiarą, sprawy przybierają dramatyczny i niespodziewany obrót… 

 

 

 



2. “Saga o Wiedźminie” Andrzej Sapkowski - jest serią książek z gatunku fantasy- historia większości 

osób w młodym wieku znana- poprzez książkę, grę komputerową,czy serial, który niedawno powstał.  

  Jednak jak wiadomo filmy i seriale dość często 

bardzo odbiegają od tego co zawartę jest w danej 

książce, więc  może warto akurat po nią sięgnąć? Dla 

tych, co kompletnie nie mają pojęcia o czym to jest - 

saga opowiada o losach wiedźmina Geralta. 

Wiedźmini dzięki specjalnemu treningowi oraz 

Próbie Traw zyskują nadludzki refleks i siłę. 

Geraltowi- Białemu Wilkowi towarzyszy Ciri - 

tajemnicze dziecko Starszej Krwi. Ich przygody 

rozgrywają się w Królestwach Północy. 

Mieszkańcy tego fantastycznego świata zmagają 

się nie tylko z kłopotami typowymi dla świata 

ludzi, takimi jak wojny, bieda czy głód. 

Dodatkowym utrapieniem są panoszące się 

wszędzie potwory… 

 

3. ”Za zamkniętymi drzwiami” - B.A. Paris- także coś z serii krymnałów/trillerów- dla miłośników tego 

typu literatury…  

Opowieść o.. no właśnie, o czym?  O perfekcyjnej parze? Wymarzonym 

małżeństwie? Czy.. idealnym kłamstwie?  

Bo przecież wszyscy znamy takie pary jak Jack i Grace: on jest 

przystojnym i bogatym mężczyzną, a  ona czarującą i bardzo 

elegancką kobietą . Chciałoby się poznać Grace nieco lepiej, ale to 

niełatwe, bo Jack i Grace są nierozłączni- aż za bardzo..  Ona 

chętnie wyszłaby gdzieś ze znajomymi, ale wie, że nigdy z nimi nie 

wyjdzie. Ktoś mógłby spytać, dlaczego Grace nigdy nie odbiera 

telefonów, nie wychodzi z domu, a nawet nie pracuje.  I.. dlaczego 

w oknach sypialni są kraty?  

Tak wygląda prawdziwa miłość? Zapraszam do lektury… 

Każdemu z was, którzy zdecydują się zaufać moim propozycjom  co do 

wyboru książki  

- życzę przyjemnego czytania i małej odskoczni od nauki.  

 Wierzę, że się nie zawiedziecie  

 

 

                                              Opracowała:   Julia Budyłowska 


