KOCHANI,
WALENTYNKI TUŻ TUŻ,
WIĘC MOŻE RANDKA W
CIEMNO Z DOBRĄ
KSIĄŻKĄ?
OTO MOJE PROPOZYCJE:

P. Douglas ,,Dopóki nie zjawiłaś się Ty"
Jeśli otworzysz tę książkę, dowiesz się, jak
wyglądała historia Jareda. Kim dla niego była
Tate i co takiego się wydarzyło, że nagle z
wiernego przyjaciela z dzieciństwa Jared
przemienił się w złośliwego dręczyciela...
Poznasz młodego mężczyznę, gniewnego i
niebezpiecznego, przyciągającego jak magnes i
rozpaczliwie walczącego z własnym uczuciem.
Dowiesz się o jego mrocznej przeszłości i może
zrozumiesz, kim się stał i dlaczego. Albo go
pokochasz, albo znienawidzisz. Poznaj brudny i
okrutny świat Jareda, jego pogmatwane i pełne
bólu życie.

C. Hoover ,,Wszystkie dane obietnice"
Quinn i Graham przysięgali sobie
miłość, wierząc, że wspólnie
poradzą sobie z wszelkimi
przeciwnościami losu. Ma to
upamiętniać szkatułka, którą
Graham podarował ukochanej w
dniu ślubu.
Przez kilka następnych lat
wzajemne przyrzeczenia stają się
źródłem rozczarowań. W życiu
małżonków zaczyna królować
rutyna, a marzenia o założeniu
rodziny stają się nieosiągalne.
Oddalający się od siebie Quinn i
Graham zaczynają wątpić w sens
swojego związku.

E. Lord ,,Początek mnie i Ciebie"
Paige ma siedemnaście lat. Mówią o
niej Dziewczyna, Której Chłopak
Utonął. Chce żyć normalnie, pokonać
lęki, ale nie potrafi znaleźć swego
miejsca w szkole i w domu. Pewnego
dnia siada w jednej ławce z dziwnym
chłopakiem… Nastoletni bohaterowie
są niezwykle prawdziwi i przeżywają
prawdziwe emocje: kochają,
rozpaczają, śmieją się, płaczą i
wspierają się nawzajem. Piękna
historia o odnajdowaniu własnej
tożsamości i podnoszeniu się z tragedii.
„ Kirkus Reviews”

J. Han ,,Zawsze i na zawsze"
Finał bestsellerowej serii, która okazała
się hitem Netflixa i podbiła serca
nastolatek!
Ostatni rok nauki w liceum Lara Jean
zaplanowała co do dnia. Jej idealny,
romantyczny związek z Peterem rozwija
się dokładnie tak, jak powinien. Wizja
wspólnych studiów sprawia, że
dziewczyna nie może się doczekać tego
kroku w dorosłość. Wszystko jest
perfekcyjne!

N. Sparks ,,Ostatnia piosenka"
• Zbuntowana siedemnastolatka,
Ronnie, zostaje zmuszona do
spędzenia wakacji w domu ojca, w
odludnym nadmorskim miasteczku
w Karolinie Północnej. To dla niej
ciężka próba: nadal czuje żal do
ojca po tym, ja trzy lata wcześniej
opuścił rodzinę. Czy będą to
najgorsze wakacje w życiu Ronnie?
A może chłopak, którego pozna,
odmieni jej życie na dobre...?

J. Green ,,19 razy Katherine"
Colin Singleton gustuje wyłącznie w
dziewczętach o imieniu Katherine. A
te zawsze go rzucają. Gwoli ścisłości,
stało się tak już dziewiętnaście razy.
Ten uwielbiający anagramy,
zmęczony życiem cudowny dzieciak
wyrusza w podróż po Ameryce ze
swoim najlepszym przyjacielem
Hassanem, wielbicielem reality show
Sędzia Judy. Chłopcy mają w kieszeni
dziesięć tysięcy dolarów, goni ich
krwiożercza dzika świnia, ale za to
nie towarzyszy im ani jedna
Katherine.

J. Jagiełło ,,Tylko gdy pada deszcz"
W dniu ślubu rodziców, Kuba i
Zuzia zostają patchworkowym
rodzeństwem. Nie są tym
zachwyceni. Rodzice wysyłają ich
na obóz surfingowy do Jastarni.
Tam Kuba i Zuzia zakochują się w
sobie. Oboje czują się zagubieni.
Kuba wyjeżdża do Anglii, żeby dać
sobie czas do namysłu. Zuza
zaczyna się spotykać z kolegą ze
szkoły, rozwija swoją pasję
filmową. Odległość usypia uczucie
„rodzeństwa”. Na jak długo?

M. Jojo ,,Zanim się pojawiłeś"
Początek historii, która stała się
światowym fenomenem.
Lou, energiczna i pogodna
dwudziestokilkulatka, ma opinię
ekscentryczki. Jej kolekcja
wielokolorowych butów wzbudza
sensację, niezliczone gafy
wywołują pobłażliwy uśmiech u
bliskich, a praca w kawiarni
wydaje się spełnieniem jej
marzeń.

G. Scott ,,Dziewczyna taka jak ja"
Joss kilkakrotnie uniknęła śmierci.
Za każdym razem ratował ją jeden
chłopak. Chłopak, który ponownie
zniknął.
Jako dziecko znała go pod
imieniem Christopher. Potem
pojawił się w jej życiu jako Wess.
Opuścił je nieoczekiwanie po tym,
gdy ponownie ją ocalił. Teraz
wszyscy uważają go za
zaginionego. Nikt już nie chce go
szukać.

J. Asher ,,Światło"
Poruszająca love story dla
nastolatków, której nie da się
zapomnieć.
Sierra prowadzi podwójne życie, a
jego rytm wyznaczają święta Bożego
Narodzenia. Jedno to życie w
Oregonie, przy plantacji drzewek
choinkowych, którą prowadzi jej
rodzina. Drugie to życie świąteczne,
kiedy przychodzi czas ich sprzedaży i
wszyscy przenoszą się na miesiąc do
Kalifornii. Gdy podczas jednej ze
świątecznych podróży poznaje
Caleba, wszystko się zmienia.

