
Biblioteka szkolna ZSCKR prezentuje kolejne książki 

zakupione w ramach NPRCZ.  Zapraszamy!!! 
 

 

Zostań, jeśli kochasz  
Światowy bestseller przetłumaczony na ponad trzydzieści języków, na którego podstawie 

powstał wzruszający film z Chloe Grace Moretz i Jamiem Blackleyem w rolach głównych. 

 

Mia straciła wszystko. Czy miłość pokona śmierć? 

 

Po tragicznym wypadku, w którym zginęli jej najbliżsi, Mia trwa w stanie dziwnego 

zawieszenia. Musi podjąć decyzję, czy walczyć o odzyskanie przytomności, czy też poddać 

się i umrzeć. Próbując rozstrzygnąć ten dylemat, wspomina dotychczasowe życie.  

Poruszająca książka o dającej wsparcie rodzinie, przyjaźni, samotności i znajdowaniu swego 

miejsca na ziemi, o umiejętności żegnania się z przeszłością i przyjmowania tego, co 

nadchodzi. `Zostań, jeśli kochasz` opowiada o potędze miłości i wyborach, których każdy z 

nas musi dokonać. 

 

 

Drugie bicie serca  
 

`Gdy życie się sypie, miłość to jedyny ratunek`. 

Jonny nie jest zwykłym nastolatkiem. 

Każdego dnia budzi się w szpitalu, podtrzymywany przy życiu przez aparaturę. 

Każdego dnia zastanawia się, czy uda się znaleźć dla niego dawcę serca. 

Każdego dnia zastanawia się, czy umrze. 

 

Każdego dnia Niamh kłóci się ze swoim `idealnym` bratem Leo. 

Każdego dnia Leo wygrywa. 

Każdego dnia Niamh marzy o życiu bez Leo. 

 



To wszystko zmieni się po wypadku: w dniu, kiedy zawali się cały świat. 

`Drugie bicie serca` to opowieść o stawieniu czoła przyszłości, choćby najbardziej 

przerażającej. 

 

To opowieść o uzdrowieniu serca, bez względu na to, jak boli. 

 

 

 

Replika  
Gemma ma kompleksy. Od zawsze była chorowita i dużo czasu spędzała w szpitalach - nosi 

po nich pamiątkę w postaci blizny w okolicy serca. W szkole koleżanki jej dokuczają, 

chłopaki z klasy nie interesują się nią i nie ma przyjaciół. 

 

Rodzice chcąc wynagrodzić córce trudne dzieciństwo, trzymają ją pod kloszem, ale to nie 

wpływa dobrze na Gemmę. Gdy pojawia się okazja wyjazdu na wycieczkę na Florydę, 

dziewczyna postanawia wyrwać się ze swojej miejscowości i na chwilę zapomnieć o swoich 

troskach. Niestety, w ostatniej chwili rodzice zakazują jej wyjazdu. Gemma podsłuchuje ich 

rozmowę i dowiaduje się, że ma to związek z tajemniczą kliniką w Haven, znajdującą się na 

wyspie niedaleko miejsca, gdzie miała jechać. Postanawia więc uciec z domu i sprawdzić, co 

tak naprawdę tam się stało. 

Jakie tajemnice odkryje? I co łączy ją z Lirą, dziewczyną, którą spotka na swojej drodze? 

Dwie dziewczyny, dwie historie, jedna zapierająca dech w piersiach powieść. 

Poznaj losy Gemmy i Liry w niezwykłej formie. W każdym momencie możesz odwróć 

książkę i spojrzeć na wydarzenia oczami drugiej bohaterki. 

"Elektryzująca i aktualna książka, przy której twój puls przyspieszy, a serce może pęknąć z 

emocji. Dwie wielowymiarowe bohaterki, dwie intrygujące zagadki, dwie splecione ze sobą  

 

 
Moje serce należy do ciebie  
Historia młodzieńczej miłości w bardzo romantycznym wydaniu, rozgrywająca się jednak we 

współczesnych i bliskich życia realiach. 



 

Przedmowę do książki napisał popularny autor Federico Moccia. 

 

W klasie 18-letniego Alexa pojawia się nowa uczennica, Ylenia. Chłopak postanawia zwrócić 

na siebie jej uwagę. Ale Ylenia skrywa tajemnicę i postanawia trzymać chłopaka na dystans. 

W końcu jednak nie jest w stanie przeciwstawić się uczuciu. Alex jest pewien, że nic ich nie 

rozłączy, dopóki się nie dowiaduje, że dziewczyna cierpi na ciężką i nieuleczalną wadę serca. 

Jej jedyną szansą jest przeszczep. W dniu egzaminu maturalnego Alex odbiera telefon ze 

szpitala z informacją, że Ylenia jest umierająca. Wybiega zrozpaczony na ulicę... 

 

 

 

Wyśnione miejsca  
Lekko baśniowa opowieść dla młodzieży, w której dochodzi do zetknięcia dwóch skrajnie 

odmiennych osobowości. Marshall to typowy "niegrzeczny chłopiec", spędzający czas na 

zakrapianych alkoholem imprezach, zupełnie nieprzejmujący się szkołą. Waverly jest jego 

przeciwieństwem - to popularna, piękna dziewczyna, odnosząca sukcesy w niemal każdej 

dziedzinie. 

 

Jednak to, co widoczne na pierwszy rzut oka, powierzchowne, jest tylko maskami 

wykreowanymi przez bohaterów. Maskami przysłaniającymi fakt, że idealna Waverly czuje 

się skrajnie samotna, a z pozoru przebojowy Marshall skrywa ogromną wrażliwość i smutną, 

poruszającą przeszłość.  

Nie jest to jednak przykład zwyczajnej literatury obyczajowej. Bohaterowie spotykają 

się&#8230; w snach. Ta nierealna rzeczywistość staje się ich schronieniem, w którym 

wreszcie mogą wyrazić prawdziwych siebie. Czy zdecydują się na spotkanie poza 

bezpiecznym światem swoich wyśnionych miejsc? 

"Wyśnione miejsca": 

- Skierowana do młodzieży powieść z wątkami miłosnymi i psychologicznymi. 



 

 
 

 

Blisko ciebie -  
Autumn spotyka nieprzyjemna sytuacja: przez przypadek zostaje zamknięta w szkole na cały 

weekend. Gdy wydaje jej się, że gorzej już być nie może, okazuje się, że ma towarzysza. Dax 

to gość, o którym niewiele wiadomo, poza tym że nie cieszy się dobrą opinią: ciągnie się za 

nim wspomnienie bójki i poprawczaka. Autumn cały czas ma nadzieję, że Jeff, jej prawie-

chłopak, odgadnie, co się jej przydarzyło, i zaraz po nią wróci. Ale Jeff nie przychodzi. Nikt 

jej nie szuka. 

 

Wygląda więc na to, że Autumn spędzi następne dni, jedząc przekąski z automatu i gadając z 

gościem, który ewidentnie nie ma na to ochoty. Na początku rozmowa się nie klei, ale gdy 

Autumn i Dax stopniowo otwierają się przed sobą, dziewczyna widzi, że coś między nimi 

iskrzy... i zaskakuje. Ale czy poza szkolną biblioteką ich uczucia mają szansę na przetrwania? 

Czy każde pójdzie swoją starą drogą, czy może... wyruszą wspólną ścieżką? 

 

 

 

Wymyśliłam cię  
`Jeśli nawet miłość nie zawsze zwycięża, dzięki niej łatwiej znieść wszystkie bitwy.` 

Rzeczywistość, jak się okazuje, często nie jest tym, czym się wydaje. 

Oto Alex, maturzystka i absolutnie niewiarygodna narratorka, która czasami nie potrafi 

odróżnić prawdziwego życia od złudzenia. Codziennie walczy, by rozpoznać, co jest prawdą, 

a co nie. Uzbrojona w swój aparat fotograficzny, z młodszą siostrą u boku, Alex prowadzi 

codzienną wojnę ze swoją chorobą - schizofrenią - starając się pozostać przy zdrowych 

zmysłach na tyle długo, by dostać się do college`u. I nieźle jej idzie: poznaje nowych ludzi, 

chodzi na imprezy i... zakochuje się. Tylko co z tego jest prawdą? 

 



 
 

Chłopak na zastępstwo  
Przez całe liceum Gia była typem szkolnej gwiazdy. A teraz miała jeszcze fajnego, starszego 

od siebie chłopaka, o którym tyle opowiadała znajomym, i wszyscy wreszcie mieli go poznać. 

Ale tuż przed balem maturalnym, podczas którego miała nastąpić prezentacja, już na 

parkingu, Bradley z nią zerwał. Jak on mógł? Jak mógł postawić ją w takiej sytuacji?! I co tu 

zrobić, żeby wyjść z twarzą? 

Nagle Gia wypatruje w jednym z samochodów nieznajomego, a w jej głowie rodzi się sprytny 

plan. Przecież nikt nie będzie wiedział, że to nie Bradley, a ona nie okaże się kłamczuchą, 

która tak bardzo chciała mieć chłopaka, że go sobie wymyśliła 

Co jednak, jeśli przedsięwzięcie wymknie się spod kontroli? W końcu pomysł jest dość 

ryzykowny... 

 

 
 

Chłopak z innej bajki  
Caymen ma 17 lat i po szkole pracuje w należącym do jej mamy nieco dziwacznym sklepie z 

porcelanowymi lalkami i specjalizuje się w sarkastycznym podejściu do życia, szczególnie 

wobec bogaczy. Lata obserwacji zamożnych ludzi zza lady i życiowe doświadczenia mamy 

nauczyły ją, że nie można im ufać, a do tego są zblazowani, nieuprzejmi i przekonani, że cały 

świat powinien leżeć u ich stóp. Gdy do sklepu trafia Xander, wysoki, przystojny i na swój 

sposób uroczy, ale najwyraźniej obrzydliwie bogaty, od razu widać, że jest z totalnie innej 

bajki. Caymen co prawda znajduje z nim wspólny język, ale jest przekonana, że jego 

zainteresowanie nie potrwa długo. Gdy Xandrowi niemal udaje się ją do siebie przekonać, 

dziewczyna odkrywa, że pieniądze grają w ich związku o wiele większą rolę, niż sądziła. Na 

ich wspólnej drodze piętrzą się przeszkody... czy ostatecznie trafią razem do tej samej bajki? 



 
 

Doskonała  
Trzymająca w napięciu, szokująca i wzruszająca kontynuacja `Skazy` powieści, którą znana i 

ceniona na całym świecie autorka podbiła serca także młodszych czytelniczek. Celestine żyje 

w społeczeństwie opanowanym obsesją doskonałości. Napiętnowana Skazą, decyduje się na 

bunt przeciwko nieludzkiemu systemowi. Jedyną osobą, której może zaufać, jest Carrick. Czy 

dwoje młodych, kochających się ludzi ma jakiekolwiek szanse w walce z bezdusznym, 

skostniałym porządkiem? Czy zapał i gorąca miłość wystarczą, by skierować świat na nowe 

tory? 

 

 
 

Zostaw mnie  
Maribeth Klein to wiecznie zabiegana pracująca matka. Wszystko co wiąże się z domem, z 

mężem i z dziećmi spoczywa na jej barkach - nawet w czasie rekonwalescencji po zawale 

zwolniona jest jedynie od obowiązków zawodowych. W Maribeth Klein cząstkę siebie 

odnajdzie każda kobieta, której zdarzyło się kiedykolwiek pomyśleć, że zamiast wracać do 

domu i robić obiad, wolałaby uciec na koniec świata. Cząstkę siebie odnajdzie w niej każdy, 

kto kiedykolwiek zapragnął wsiąść do pociągu i pojechać gdzieś, gdzie nikt nie oczekiwałby 

od niego nieustannego usługiwania. 

W okresie rekonwalescencji Maribeth nabiera przekonania, że nie jest w stanie sprostać 

wymaganiom wszystkich wokół, decyduje się więc na krok zupełnie nie do pomyślenia. 

Pakuje się i wyjeżdża. Jak to jednak często w takich przypadkach bywa, po przybyciu w nowe 

miejsce zaczyna patrzeć na swoje życie z innej perspektywy. Z dystansu może inaczej ocenić 

oczekiwania swoich bliskich, a także swoje życie zawodowe. Dzięki wsparciu nowych 

przyjaciół udaje jej się odkryć w sobie tajemnice, które dotychczas skrywała nie tylko przed 

rodziną, ale nawet przed samą sobą. 

`Zostaw mnie` to intrygująca książka o lękach, przed którymi wszyscy staramy się uciekać. 



Gayle Forman przedstawia nam fascynujących bohaterów - mężów, żony, przyjaciół i 

kochanków - którym zdarza się popełnić błąd i się potknąć, ale którzy stają się dzięki temu 

lepszymi ludźmi i uczą się przebaczać. Tym samym dowodzi, że jest wnikliwą obserwatorką 

ludzkiej natury. Jej książka to wciągająca analiza współczesnego macierzyństwa wraz ze 

wszystkimi jego niejednoznacznościami, a także próba odpowiedzi na pytanie: co się dzieje, 

gdy dojrzała kobieta porzuca dom? 

 

Jak stworzyć siebie na nowo, gdy przestajemy rozpoznawać się w lustrze? Czy można 

wiedzieć, dokąd się zmierza, jeśli się nie wie, skąd się przybyło? Na te pytania próbuje sobie 

odpowiadać rozemocjonowana Maribeth, złożona i fascynująca główna bohaterka książki 

`Zostaw mnie`. W swojej pierwszej powieści dla dorosłych Forman przypomina czytelnikom, 

że znalezienie odpowiedzi na te pytania wymaga wnikliwych poszukiwań. 

Jodi Picoult, autorka bestsellerowej książki `Już czas` 

 

`Zostaw mnie` to pogodna i momentami zabawna opowieść o tym, że czasem trzeba porzucić 

wszystko, co się kocha najbardziej, żeby na nowo odnaleźć drogę do własnego świata. To 

poruszające świadectwo potęgi miłości i uzdrowicielskiej mocy przebaczenia. 

Tayari Jones, autorka książki `Silver Sparrow` 

 

Wznoszę toast za kobiety prowadzące skomplikowane życie oraz pisarki, które o nich 

opowiadają. Gayle Forman przedstawia bohaterki w różnym wieku, niezmiennie jednak 

dowodzi niezwykłej wnikliwości w obserwacji niuansów życia kobiety. 

 

 

 

Tysiąc odłamków ciebie  
Marguerite Caine - córka dwojga błyskotliwych fizyków - od najmłodszych lat obraca się w 

świecie nauki oraz wynalazków swoich rodziców. Jeden z nich, urządzenie Firebird, pozwala 

na podróż do równoległych wymiarów. Kiedy ojciec dziewczyny zostaje zamordowany, 

podejrzany o przestępstwo jego asystent Paul dzięki Firebirdowi ucieka do innego świata. 

 

Marguerite, w towarzystwie drugiego asystenta rodziców Theo, ściga Paula w równoległych 

wymiarach. W każdym z nich spotyka go w zupełnie innym wydaniu i zaczyna wątpić, czy to 

na pewno on popełnił zbrodnię. Sprawy nie ułatwia też fakt, że dziewczyna niespodziewanie 

się zakochuje... 

 

Claudia Gray "Tysiąc odłamków ciebie" - połączenie fantastyki i historii miłosnej. 

- Niezwykła przygoda science-fiction pełna niespodzianek i zwrotów akcji. 

- Doskonale wyważone połączenie literatury współczesnej, fantastycznej oraz romansu. 



- Barwny, wciągający, a jednocześnie bardzo przystępny sposób narracji. 

- 366 stron porywającej lektury w miękkiej oprawie. 

 

 
 

Niebezpieczne kłamstwa 
To nie moje prawdziwe życie. 

Stella to nie jest moje prawdziwe imię. 

Thunder Basin w Nebrasce nie jest moim prawdziwym domem. 

 

Po tym jak byłam świadkiem groźnego przestępstwa, zostałam objęta programem ochrony 

świadków i wysłana do spokojnego miasteczka na końcu świata. Moje życie rozpadło się na 

milion kawałków. Nie potrafię się tu odnaleźć. Miałam rozpocząć ostatni rok liceum. Miałam 

być z chłopakiem, którego kocham, ale zostaliśmy rozdzieleni. Teraz w moim życiu pojawił 

się ktoś inny - czy mogę mu zaufać? Coraz trudniej jest mi ukrywać uczucia. Coraz trudniej 

jest też kłamać... 

 

Im bardziej czuję się bezpieczna, tym większe grozi mi niebezpieczeństwo. 

 

 

 

Początek wszystkiego  
Kiedy wydaje ci się, że to już koniec, właśnie wtedy możesz być... na początku wszystkiego. 

Ezra Faulkner jest gwiazdą swojej szkoły: popularny, przystojny i dobrze zbudowany. Miał 

nawet zostać królem balu maturalnego. Ale to było zanim... Zanim dziewczyna go zdradziła, 

auto roztrzaskało mu kolano, jego dobrze zapowiadająca się kariera sportowa legła w 

gruzach, a przyjaciele zdobyli się jedynie na to, aby wysłać mu do szpitala kartkę z 

życzeniami szybkiego powrotu do zdrowia. 

Cassidy Thorpe to dziewczyna inna niż wszystkie. Zjeździła kawał świata, nocą wykrada się z 



gitarą na dach internatu, tańczy tak, jakby krótka chwila miała trwać wiecznie, i zna naprawdę 

dziwne słowa. 

Spotkanie tej dwójki jest przypadkowe, ale zmieni ich życie na zawsze. Cassidy wciąga Ezrę 

do swojego niesamowitego świata, w którym nie ma końców - są tylko nowe początki. 

 

 

 

Tysiąc pięter  
Jak daleko można się posunąć, by zdobyć to, czego się pragnie? 

 

Manhattan. Rok 2118. Sercem Nowego Jorku jest tysiącpiętrowa Wieża dla wybranych. Jest 

tam wszystko, czego potrzeba do życia. Im ktoś bogatszy, tym wyżej może mieszkać. 

 

Avery jest zaprojektowaną genetycznie idealną siedemnastolatką. Wraz z bogatymi rodzicami 

i przybranym bratem Atlasem mieszkają na tysięcznym piętrze Wieży. Sekret Avery polega 

na tym, że Atlas jest dla niej kimś więcej niż tylko bratem. Kocha się w nim również jej 

przyjaciółka Leda. Jednak jest to nieszczęśliwe uczucie, które wpędza ją w uzależnienie. 

Sytuację dziewczyny komplikuje podejrzenie, że coś dziwnego łączy jej ojca z Eris, 

koleżanką Ledy mieszkającą na jednym z niższych pięter... Nikt z bohaterów nie zdaje sobie 

sprawy, że jest ktoś, kto zna ich tajemnice i może je wykorzystać do swoich celów. 

 

Romanse, sekrety i pogoń za bogactwem - niczym w serialu "Plotkara" - tworzą bombę 

tykającą w sercu Wieży. 

 

 
 

P.S. I Like You  
Co robisz, gdy podczas lekcji chemii w głowie wirują ci zamiast pierwiastków fragmenty 

ulubionych piosenek? 

 



Lily po prostu zapisała wers z ukochanego utworu na ławce. Niczego nie oczekiwała, a 

jednak następnego dnia zobaczyła, że ktoś dopisał kolejne zdanie. Ktoś, kto najwyraźniej zna 

tekst tej piosenki. Jak to możliwe, że w tej nudnej szkole ktoś także kocha alternatywne 

zespoły? 

Wkrótce ławkowa korespondencja między Lily a tajemniczym miłośnikiem muzyki nabiera 

tempa. Rozmawiają nie tylko o muzyce, ale i o swoich problemach i stają się sobie coraz 

bliżsi. Kim jest ta tajemnicza bratnia dusza? 

 

Kasie West stała się jedną z autorek, które bardzo sobie cenię. Wiem, że mnie nie zawiedzie 

w kwestii fabuły, zawsze czegoś nauczy, a do tego sprawi, że moje serce przepełniać będą 

radość, ciepło i miłość. Nie zabraknie dobrej zabawy z domieszką humoru oraz życiowych 

rozterek, z którymi często sami się borykamy. Wskaże odpowiednią drogę, nakieruje na 

właściwe tory, a do tego nie potępi za błędy. 

-Magda Zimna, czytamybokochamy.blogspot.com 

 

Pogodna, pełna wdzięku i ciepła historia o przyjaźni i miłości, i o tym, że nigdy nie warto 

nikogo sądzić po pozorach. 

 

 
 

Dziesięć tysięcy słońc nad tobą  
Odkąd Marguerite użyła Firebirda - wynalazku stworzonego przez jej rodziców - jest w 

ciągłym niebezpieczeństwie. Zwróciła na siebie uwagę wrogów, którzy zrobią wszystko aby 

wykorzystać dziewczynę do swoich celów. Marguerite opiera się do momentu, w którym jej 

chłopak Paul zostaje zaatakowany, a jego świadomość rozproszona na tysiące wymiarów. 

 

 
 

Uratuj mnie. Opowieść o złym życiu i dobrym psychoterapeucie  



Pograniczne zaburzenie osobowości. Co to, do diabła, takiego? - wściekała się Rachel 

Reiland, kiedy znalazła tę nazwę w papierach, które dostała, opuszczając szpital 

psychiatryczny. Miała wtedy dwadzieścia dziewięć lat, męża, dwoje dzieci i pracowała jako 

księgowa. Wkrótce okazało się, że ta diagnoza pomogła wyjaśnić jej wcześniejsze 

niekonwencjonalne zachowania, takie jak wybuchy gniewu, próby manipulowania innymi, 

myśli samobójcze, a także używanie narkotyków, anoreksję i częste zmiany partnerów 

seksualnych. Rachel Reiland z zaskakującą szczerością opowiada, co oznacza i jak wygląda 

od środka choroba psychiczna. Pokazuje, jakie ona miała szczęście, zostając pacjentką 

znakomitego psychoterapeuty. Jest to niezwykle poruszająca, ale jednocześnie przynosząca 

nadzieję historia - Rachel dzięki intensywnej terapii i wsparciu najbliższych zdołała pokonać 

tę bardzo poważną chorobę. 

 

 
 

Zakazane życzenie  
Trzy życzenia. Każde ma swoją cenę. Ile warta jest miłość? 

Ona jest potężnym dżinnem. On złodziejem z ulicy. Połączyła ich pradawna magia.  

 

Kiedy Aladyn odnajduje magiczną lampę, Zahra zostaje przywrócona światu, którego nie 

widziała od pięciuset lat. Ludzie i dżinny pozostają w stanie wojny, więc aby przetrwać, musi 

ukrywać swą tożsamość. Przybierając różne kształty, będzie trwać przy swoim nowym panu 

aż do czasu, kiedy ten wypowie swoje trzy życzenia. 

 

Wszystko się komplikuje, gdy Nardukha, potężny król dżinnów, oferuje Zahrze szansę 

całkowitego uwolnienia od magii lampy. Uratowanie siebie oznacza jednak zdradzenie 

Aladyna - człowieka, w którym Zahra... zakochała się wbrew sobie. Teraz musi podjąć 

dramatyczną decyzję: wybrać między wolnością a uczuciem - zakazanym, lecz silniejszym 

niż wszystko, co znała do tej pory. 

 

Skrywane przez stulecia tajemnice, baśniowy świat skrzący magią, niebezpieczeństwo i 

miłość wbrew wszelkim zasadom. 

 

Ekscytująca opowieść o podstępie, zakazanej miłości i niebezpiecznej magii z cwanym 

złodziejem i potężnym, choć wrażliwym dżinnem w rolach głównych. Miłośnicy 

nowoczesnej baśni osadzonej w krainie za siedmioma górami i siedmioma rzekami, gdzie aż 

iskrzy od płomiennych romansów, śmiałych czynów i wartkiej akcji, z pewnością się nie 

zawiodą! 

-Booklist 



 

Choć wszystkie wątki tej pasjonującej opowieści o magii, silnych kobietach i zakazanej 

miłości znajdują rozwiązanie w dynamicznym zakończeniu, czytelnicy z pewnością będą 

czekać na kolejną książkę autorki. Albo tysiąc kolejnych książek. 

- Kirkus Reviews 

 

Jessica Khoury napisała swoją pierwszą powieść, fanfik Danny`ego i dinozaura Syda Hoffa, 

w wieku czterech lat. Spisała ją na luźnych kartkach, które spięła zszywkami i postawiła na 

półce z książkami w swoim przedszkolu. Od tamtego dnia marzyła o byciu pisarką. Kiedy 

akurat nie pisze, spędza czas z rodziną, gra w gry wideo i podróżuje po świecie w 

poszukiwaniu inspiracji do kolejnych książek. Mieszka w Greenville w Karolinie Północnej. 

Jest autorką powieści Origin, Vitro i Kalahari. 

 

 

 

Girl Online solo  

 
Życie Penny wróciło do normy. 

 

Na początku nowego roku szkolnego jest gotowa stawić światu czoła w pojedynkę. Noah 

skrócił swoje światowe tournée, zapadł się pod ziemię i nikt - nawet Penny - nie ma pojęcia, 

co się z nim dzieje. Megan zaprasza Penny do swojej akademii artystycznej, więc nadarza się 

okazja do zawarcia nowych przyjaźni. 

 

Dobrym sposobem na tęsknotę jest pomaganie wszystkim wokół. Elliot potrzebuje swojej 

najlepszej przyjaciółki bardziej niż kiedykolwiek, a nowo poznana Posey zmaga się z tremą i 

szuka pomocnej dłoni. Ale czy Callum, czarujący Szkot z akademii Megan, jest w stanie 

rozproszyć smutki Penny? Czy uda się jej zapomnieć o Noah, skoro wciąż prześladują ją 

wspomnienia? 

 

 



 
 

Miasto 44. Na podstawie scenariusza filmu Miasto 44 Jana 

Komasy,  
Opowieść o młodych, pełnych życia i namiętności warszawiakach. Żyją tak, jakby każdy ich 

dzień miał się okazać tym ostatnim. 

 

Przed wojną snują plany na przyszłość. Podczas wojny działają w konspiracji. Dla nich to nie 

tylko patriotyczny obowiązek, lecz także młodzieńcza przygoda, okazja do zabłyśnięcia przed 

rówieśnikami, zaimponowania dziewczynom. 

Na podziemnych szkoleniach romansują, popisują się, wygłupiają. Nie wiedzą jeszcze, że 

nadchodzące lato będzie dla nich prawdziwym egzaminem życia. Nie wiedzą też, że historia 

ma wobec nich własne plany... 

Połączeni przyjaźnią bohaterowie tworzą jeden z najodważniejszych powstańczych 

oddziałów. Stają się świadkami poświęcenia i bohaterstwa, ale także okrucieństwa, zdrady, 

wreszcie zbrodni. Uczą się miłości i poznają, czym jest nienawiść. Otrzymują od historii 

krwawą i brutalną lekcję dojrzewania. 

 

 
 

Gorzka czekolada  
W kawiarence Dzień Dobry TVN najczęściej biorę latte. Lubię kawę z mlekiem, choć jest w 

tym też element prowokacji. Gdy spotykam się na rozmowy biznesowe, zdarza się, że ktoś 

krępuje się przy mnie zamówić czarną kawę. Może boi się, że potraktuję to jako przytyk do 

mojego koloru skóry? Omenaa Mensah o życiu czekoladoskórej kobiety w Polsce. Czasem 

zabawnie, czasem gorzko... 


