BIBLIOTEKA SZKOLNA POLECA
Andy Andrews: „Sekret wędrowca” Kraków 2015
Autor przedstawia wspaniałą i zadziwiającą historię, w której odkrywa przed nami
piękno życia, cel każdego istnienia i drogę do szczęścia. Bohatera, Davida Pondera nagła utrata
pracy oraz choroba córki załamuje. Jadąc samochodem uderza w drzewo i wtedy wyrusza
w podróż, która przyniesie mu siedem ważnych spotkań z niezwykle mądrymi osobami. Jest to
początek wędrówki do pełni prawdziwego szczęścia.
Książka ta nie dyktuje żadnych warunków. Każdy sam musi zdecydować o swojej przyszłości.
Jest to wspaniała książka, skłaniająca do refleksji i motywująca do działania.

Erich Maria Remarque: „Noc w Lizbonie” Poznań 2010
Jest to przepiękna, smutna, wzruszająca powieść. Akcja rozgrywa się pewnej nocy 1942
roku w Lizbonie, ostatniej bramie do wolnego świata. Młody emigrant z nazistowskich
Niemiec, desperacko szuka możliwości wyjazdu do Ameryki dla siebie i ukochanej.
Przypadkowo spotyka mężczyznę, który chce mu oddać swoje bilety na ten rejs. W zamian
żąda wysłuchania historii swojego życia. Ta wzruszająca historia opowiedziana zostaje
w czasie jednej nocy. Jest to noc pełna wspomnień, refleksji, zwierzeń o ucieczce z Niemiec,
o historii miłości, poświęceniu. Erich Maria Remarque jest mistrzem narracji i stopniowania
emocji. Wspaniale kreuje portrety psychologiczne bohaterów.
Czas spędzony z tą książką to czas pełen emocji i przemyśleń. Warto przeczytać tę powieść,
a może później sięgnąć do innych tego autora.

Beth Wiseman: „Potrzebuję cię” Kraków 2013
Powieść o problemach w rodzinie. W idealnej rodzinie, gdzie wyrozumiałość,
bezpieczeństwo i miłość są podstawą, zaczynają się pojawiać problemy. Syn Chad wpada w złe
towarzystwo. Córki Ansley i Grace nie radzą sobie emocjonalnie. Darlene zaczyna podejrzewać
męża o romans z inną kobietą. Tak rozpoczyna się rodzinna i osobista tragedia.
Poruszająca opowieść o drugiej szansie i nadziei, o przyjaźni i przebaczeniu, o sile
wypływającej z wiary i miłości, o tendencji do oceniania ludzi po wyglądzie, o problemie ludzi
dotkniętych autyzmem. Warto poznać tę książkę.

Phil Bosmans: „Żyć każdym dniem” Wrocław 2013
„Żyć każdym dniem” to zbiór mądrych myśli skłaniających do refleksji. Książka
zawiera krótkie teksty do rozważenia na każdy dzień roku. Przypomina, co jest ważne w życiu
i czym się kierować. Jak żyć, by być prawdziwie szczęśliwym. To przewodnik dla każdego, kto
szuka wytchnienia w życiu. To wspaniały balsam dla duszy. Polecam.

