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NOWOŚCI BIBLIOTECZNE 2019/2020 

 

 

Dla klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej 

1. Wtajemniczeni. Nie wszystko złoto co się świeci / Suwalska Dorota 

Grupa nastolatków spędza wakacje w poniemieckim domu w dawnych Prusach Książęcych. 

W planach jest aktywne lato na rowerach i kajakach, a dodatkowo mama Maksa, która pisze 

o Bursztynowej Komnacie, ma nadzieję zebrać dokumentację w tej sprawie, co oznacza, 

że będzie ciągać młodzież po zabytkowych obiektach. Na letnisku gości czekają spartańskie 

warunki, ponieważ gospodarze nie skończyli remontu. Uwagę przyjaciół przyciąga wisząca 

w salonie mapa nie – wiadomo – czego z wizerunkiem konia (a może kury?) oraz 

tajemniczym hasłem zapisanym kurrentą. Tymczasem w okolicy pojawiają się podejrzane 

typy, nudne wakacje nabierają tempa, a drogocenny skarb znajduje się bliżej, niż ktokolwiek 

podejrzewał… 

2. Ostatnie dzieciaki na ziemi / Max Brailer 

Zabawne przygody grupki dzieciaków, które przetrwały apokalipsę. Wyposażone w zapas 

cukierków i szalone pomysły, walczą z potworami i zombiakami 

3. Pod szklanym niebem / Widmark Martin 
Podczas wizyty w stacji badawczej na Oceanie Atlantyckim Dawid i Larisa zakradają się na 

pokład łodzi podwodnej. Łódź zanurza się i po chwili osiada na dnie. Tylko czy to na pewno 

jest dno? Bo jak to możliwe, że kierujący łodzią Jurij Androkov wysiada z niej jak gdyby 

nigdy nic na głębokości czterystu metrów? 

4. Tajemnicza moneta / Bell Jennifer 

Kiedy babcia zostaje przewieziona do szpitala, jej wnuki, Ivy Sparrow i jej irytujący starszy 

brat Seb nawet nie przeczuwają, co ich czeka. Po powrocie ze szpitala zastają splądrowany 

dom – a tajemnicze pióro pisze złowieszczą wiadomość na ścianie w kuchni.  

Na scenę wkracza osobliwy policjant, zdeterminowany, by chwytać złoczyńców... za pomocą 

szczotki toaletowej. Ivy i Seb uciekają – tylko po to, by znaleźć się w zupełnie niecodziennym 
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świecie, w którym zwykłe przedmioty zyskują magiczną i niesamowitą moc. Siły zła zbliżają 

się szybko, a Ivy i Seb muszą dotrzeć do dna rodzinnego sekretu... zanim będzie za późno. 

5. Tajemnica nocnego pociągu / Bishop Sylvia 
Jedna mała dziewczynka – jedna wielka przygoda! Kiedy Max zostaje wysłana do Istambułu 

do swojej nudnej ciotki Elodie, nie spodziewa się, że przemierzając Europę pociągiem, 

zostanie wciągnięta w przyprawiającą o dreszcze przygodę. Gdy tajemniczy diament znika, 

Max musi odnaleźć się w świecie przemytników, złodziei i tajniaków.  

Czy odkryje, kto tak naprawdę ukradł diament, zanim pociąg dotrze do Istambułu? Być może 

odpowiedź na to pytanie kryje się bliżej, niż jej się wydaje… 

6. Rupieciarz jedzie na obóz / L.A. Campbel 

Pechowy Hal jedzie na obóz. Nie na zwykły obóz, ale na obóz historyczny. Obozowicze 

muszą nauczyć się ubijać masło, uprawiać kukurydzę, dźwigać wodę ze strumienia, a za 

niewykonanie obowiązków czekają ich surowe kary. Co zatem innego mogłoby pójść nie tak? 

Żeby się dowiedzieć przeczytaj dziennik Hala. W wypełnionym zdjęciami i rysunkami 

pamiętniku Hal opowiada o swoich przygodach na obozie w Jamestown, gdzie czas zatrzymał 

się 400 lat temu. 

7. Supercepcja początek / Katarzyna Gacek 

Julka, Klara i Tymon poznają się przez przypadek, jednak jest coś, co ich łączy: wszyscy 

mają pewien tajemniczy dar. Sprawia on, że mogą dokonywać niemożliwego, ale i sprowadza 

na nich mnóstwo kłopotów. Być zwyczajnym nastolatkiem z niezwykłymi zdolnościami – to 

nie takie proste, jak się wydaje! Na dodatek kiedy wychodzi na jaw, że oszuści planują 

zagarnąć dom Julki, cała trójka musi wykorzystać swoje moce, by uratować rodzinę 

dziewczynki przed bankructwem. I przy okazji – nie dać się zdemaskować! 

8. Wszystkie lajki Marczuka / Paweł Beręsewicz 

Ziela i Konia łączy szorstka, męska przyjaźń – do czasu, kiedy Koniu podstawia kumplowi 

mocno śmierdząca świnię. Poszło o Ankę, która teraz nie chce nawet spojrzeć na niewinnego. 

Zielu postanawia się zemścić. Niestety, Anka nadal nie chce z nim rozmawiać, za to sprawą 

zaczyna interesować się dyro Gorlicki oraz kilkaset tysięcy ludzi na Facebooku. Kiedy Zielu 

decyduje się przyznać do rewanżowego szwindla, okazuje się, że jest troszkę za późno na 

sypanie głowy popiołem, a za drzwiami gabinetu dyrektora czeka już na niego delegacja z 

Kuratorium Oświaty. 
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9. Emi i tajny klub dziewczyn 

Emi to dziewczynka taka jak ty! Wraz z mamą, tatą i labradorem Czekoladą mieszka 

w dużym mieście w domu Na Bateryjce. Emi ma zwariowanych przyjaciół: Anielę, która nie 

cierpi księżniczek, muzykalną Faustynę, Franka – mądralę, czarującego Lucka i wielu innych. 

Pewnego dnia dziewczyny zakładają tajny klub. Jego motto brzmi: Nigdy więcej nudy! 

Kto chce wstąpić do klubu, musi jak najszybciej nauczyć się, że: "Nic u nas nie wskóra 

płaczka, chwalipięta, samolub, zakalec. Tchórz, jędza i zarozumialec. Tajny Klub tojest 

superpaczka!" 

Dowiedz się, w jaki sposób Tajny Klub Superdziewczyn wpadnie na trop profesora 

Kaganka i przekonaj się, co z tego wyniknie. Może po spotkaniu z Emi i jej przyjaciółkami 

założysz własny tajny klub? 

10. Dziedzictwo Kopernika / Tony Abbott 

Największym hobby Wade’a jest astronomia. Często odwiedza obserwatorium 

uniwersyteckie, w którym pracuje jego ojciec. Przypadkiem natrafia na zaszyfrowany mejl od 

dawnego profesora ojca, a zarazem bliskiego przyjaciela rodziny, który wkrótce ginie 

w tajemniczych okolicznościach. Śmierć Henry’ego rozpoczyna serię wypadków, które 

sprawiają, że Wade przeżyje przygodę, o jakiej inni mogą tylko pomarzyć. Wraz 

z przyjaciółmi musi odszukać Dziedzictwo Kopernika – 12 artefaktów o wyjątkowej, 

magicznej mocy. Ten, kto je odnajdzie, zdobędzie władzę nad światem i stanie się 

niezwyciężony… Dziedzictwo Kopernika to czteroczęściowa seria książek przygodowych 

o przyjaciołach, którzy wyruszają w pełną niebezpieczeństw i zagadek podróż. Wyde, Darell, 

Lily i Becca, aby ocalić świat, muszą jako pierwsi odnaleźć tytułowe Dziedzictwo i jego 

dwanaście artefaktów. 

11. Dziewczynka która zgubiła uśmiech / Miranda Hart 

Chloe Long straciła swój uśmiech. Szukała wszędzie. Pod poduszką, pod łóżkiem, pod 

nosem, oczywiście. Próbowała wszystkiego, by go odzyskać. Ale nic nie działa! Ani ulubiony 

tort, ani ulubiona babcia, ani, rzecz jasna, ulubiony dowcip…  

Aż pewnej nocy dzieje się coś zupełnie magicznego – a Chloe odnajduje siebie i przeżywa 

przygodę nie z tego świata...  

Wybierz się w magiczną podróż pełną wyobraźni i prawdziwej przyjaźni! „Dziewczynka, 

która zgubiła uśmiech” to historia, która sprawi, że będziesz się śmiać i wzruszać 

jednocześnie! Pierwsza dziecięca książka nagradzanej bestsellerowej autorki i komika 

Mirandy Hart ze wspaniałymi ilustracjami Kate Hindley. 
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12. Felix, Net i Nika / Rafał Kosik 

Opowiada o przygodach trójki tytułowych młodych przyjaciół – Felixa Polona, Neta 

Bieleckiego oraz Niki Mickiewicz – uczęszczających do warszawskiego gimnazjum im. prof. 

Stefana Kuszmińskiego 

13. Śledztwa Panny Rose / Janine Beacham 

Rose Raventhorpe mieszka w Yorke, jest córką lorda Fryderyka i lady Konstancji Baron 

z Yorkesborough. W sąsiedztwie dochodzi do serii zabójstw, a ofiarami są zawsze 

kamerdynerzy. Kiedy ukochany lokaj Rose, Argyle, zostaje zamordowany, Rose postanawia 

odkryć tożsamość sprawcy. Dochodzenie prowadzi ją w podróż do świata ukrytego 

w podziemnej sieci labiryntów pod ulicami Yorku. Poznaje świat rabusiów, pojedynkujących 

się lokajów i ekstrawaganckich magików. Poznaje ekscentryczną grupę Strażników Yorku. 

Czy uda jej się prowadzić śledztwo w tym niebezpiecznym, nieznanym jej środowisku 

i odkryć, kto stoi za sprawą zabójstwa Argyle’a? 


