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Dla najmłodszych – Dziadki i dziatki czyli o słowach starych i nowych – Agnieszka
Frączek

czyli nieco humoru na chłodne dni. Fascynująca i zabawna opowieść o słowach nieco
zapomnianych jak kałamarz czy trotuar i tych zupełnie nowych jak mejl czy dron. Każdemu
słowu poświęcony jest wiersz, który z powodzeniem może zostać wykorzystany jako …
dyktando. No bo czy naprawdę wszyscy bezbłędnie napiszemy tekst: „Zawżdy, kiedy wzdłuż i
wszerz orzesz rolę, klnąc – Ożesz!”

Dla dziewczynek – Damy, dziewuchy, dziewczyny. Podróże w spódnicy – Anna
Dziewit-Meller

czyli o tym, że realizacja marzeń wymaga nie tylko odwagi, ale i pokonania ograniczeń
tkwiących w naszych głowach . Lektura w niecodziennej formie magazynu retro poświęcona
jest kobietom, które pokonały ograniczające je konwenanse i wyruszyły na niebezpieczne
wyprawy w niezbadane zakątki Ziemi, a nawet dalej…

Dla chłopców – Ratownicy czasu t. 2 – Justyna Drzewicka

czyli dwoje zwykłych nastolatków, jeden niezwykły kot i nieprzeciętna przygoda, tym razem w
starożytnym Egipcie. Archeoturystyka (tak, tak, jest taki nowy dział turystyki) jest bardzo
atrakcyjna, ale… wskutek zakłóceń podróży bohaterowie zamiast wylądować w Bolonii w XV
wieku, trafiają do Egiptu i to aż 26 wieków przed naszą erą. I oczywiście ktoś dybie na ich
życie… Przy okazji mnóstwo ciekawostek i interesujących faktów o starożytnym Egipcie.

Dla nastolatków – Maneki-neko – Katarzyna Ryrych

czyli nieco Japonii i las u podnóża góry Fidżi. Eryka, Igor i Iwo, zapisując się na kurs anime nie
przypuszczali, że znajdą się w sercu niesamowitej historii. Sny stają się rzeczywistością, a
może rzeczywistość jest tylko snem? Pełen grozy las, maneki-neko noszący napis „miłość –
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śmierć – odwaga”, drzewko bonsai, które być może jest kluczem do rozwiązania
tajemnicy…Powieść grozy odwołująca się do japońskiej sztuki mangi
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