
Biblioteka szkolna ZSCKR prezentuje kolejne książki 

zakupione w ramach NPRCZ.  Zapraszamy!!! - cz.4 
 

 

Krótka historia czasu  

Czy wszechświat miał początek i będzie miał kiedykolwiek koniec? Czy czas 

może byd odwrócony? 

 

Krótka historia czasu to już klasyczna pozycja literatury popularnonaukowej. 

Przedstawione w niej idee prezentują najnowsze odkrycia w dziedzinie badania 

wszechświata. Autor wykracza poza teorię względności, mechanikę kwantową i 

wielki wybuch, aby sięgnąd do `taoca geometrii`, który doprowadził do 

powstania wszechświata, krainy zjawiskowych zdarzeo fizyki cząstek 

elementarnych, w której materia zderza się z antymaterią. Ta fascynująca 

książka umożliwia poznanie ogromu przestrzeni międzygalaktycznej. 

 

Zanim umrę  

Każdy musi umrzed. 

Szesnastoletniej Tessie zostało zaledwie 



kilka miesięcy życia, więc rozumie to lepiej niż inni. 

Przygotowała jednak listę dziesięciu rzeczy, 

które chce zrobid przed śmiercią. 

Na pierwszym miejscu umieściła seks. Termin - tego wieczoru. 

 

 

Czarne dziury  

Mówi się, że fakty bywają dziwniejsze od fikcji, a w żadnej dziedzinie nie jest to 

bardziej trafne niż w odniesieniu do czarnych dziur. Czarne dziury są 

dziwniejsze niż cokolwiek wymyślonego przez pisarzy science fiction... 

Stephen Hawking 

Legendarny fizyk bada jedną z największych tajemnic naukowych 

wszechczasów. 

Stephen Hawking od dziesięcioleci fascynuje się zagadką czarnych dziur. Uważa, 

że jeśli uda się nam zrozumied wyzwania, jakie stanowią one dla samej natury 

przestrzeni i czasu, będziemy gotowi odszyfrowad najgłębsze sekrety 

wszechświata. W swojej najnowszej książce Hawking z podziwu godną naukową 

żarliwością dokonuje podsumowania dotychczasowej wiedzy na temat czarnych 

dziur, zadaje pytania, które czekają na empiryczne odpowiedzi i snuje 

hipotetyczne rozważania na temat funkcjonowania tego kosmicznego 

fenomenu. 

`Hawking posiada naturalny dar nauczania, a dzięki jego dobrodusznemu 

humorowi i zdolności do zilustrowania złożonych problemów fizyki za pomocą 

analogii z codziennego życia fenomen czarnych dziur staje się zrozumiały dla 

każdego`. THE NEW NEW YORK TIMES 

`Arcykapłan fizyki, jeden z nielicznych teoretyków, którzy zbliżają się do 

poznania chod w zarysie zamysłu Boga` LOS ANGELES TIMES 



 

Fatalna lista  

Piękno i brzydota nie zawsze są kwestią wyglądu. 

Wyobraź sobie, że gdy przychodzisz do szkoły, oczy wszystkich są wbite w jeden 

punkt. 

W listę. 

Czy znajdziesz na niej swoje nazwisko? A jeśli tak, to w której kategorii? 

Co roku ktoś - nie wiadomo, kto - wybiera dwie dziewczyny z każdego rocznika. 

Jedna zostaje okrzyknięta najpiękniejszą, druga - najbrzydszą. 

O tych spoza listy natychmiast się zapomina. Wybrane nagle znajdują się w 

centrum uwagi całej szkoły.  

Na liście są nazwiska ośmiu dziewcząt. W świecie po liście ich życie już nigdy nie 

będzie takie samo. 

 

Chłopak z sąsiedztwa  

Od śmierci mamy Charlie Reynolds przebywa głównie w męskim towarzystwie - 

ma trzech starszych braci i sąsiada, honorowego członka rodziny. Jest 

zdeklarowaną chłopczycą i woli grad z kumplami w kosza, niż bawid się w jakieś 

gierki i flirty. 

Jednak gdy musi sama zarobid na kolejny ze swoich mandatów za przekroczenie 



prędkości, nagle ląduje w butiku z eleganckimi ubraniami. I tam nie pozostaje 

jej nic innego, jak zachowywad się o wiele bardziej kobieco niż do tej pory. Co 

sprawia, że zaczyna się nią interesowad pewien przystojny chłopak... 

 

Wszystkie stresy Charlie odreagowuje wieczorami, gadając przez płot z 

Bradenem, sąsiadem i przyszywanym czwartym bratem, który zna ją lepiej niż 

ktokolwiek. Ale nawet się nie domyśla, że Charlie kryje pewną tajemnicę: jest w 

nim zakochana. I za żadne skarby mu tego nie zdradzi, bo nie chce go stracid. 

`Pogodna i optymistyczna historia Kopciuszka - antidotum na dystopijne i 

postapokaliptyczne powieści.` (Kirkus Reviews) 

 

 

Biblioteka dusz  

Przygoda, która rozpoczęła się w "Osobliwym domu pani Peregrine" i trwała w 

"Mieście cieni", ma wielki finał w "Bibliotece dusz". Szesnastoletni Jacob 

odkrywa w sobie nową, potężną moc i wyrusza na ratunek osobliwym 

towarzyszom więzionym w pilnie strzeżonej twierdzy. W wyprawie towarzyszy 

mu Emma Bloom, dziewczyna, która włada ogniem, oraz Addison MacHenry, 

pies umiejący odnaleźd trop zaginionych dzieci. Bohaterowie wędrują ze 

współczesnego Londynu do labiryntu zaułków Diabelskiego Poletka, najbardziej 

parszywego zakamarka wiktoriaoskiej Anglii. W tym miejscu raz na zawsze 

przesądzi się los osobliwych dzieci całego świata. Podobnie jak poprzednie dwie 

książki z serii, "Biblioteka dusz" łączy emocjonującą fantastykę z 

niepublikowanymi fotografiami.  



 

Skaza  

Są ciała, nie ma zbrodni. Tylko krzyk z przeszłości domaga się prawdy.  

 

Zimą 2018 roku ze skutego lodem jeziora obok Chełmży zostają wyciągnięte 

zwłoki nastolatka. Patolog jest pewien, że śmierd chłopca nastąpiła w wyniku 

utonięcia. Znamion przestępstwa nie nosi też ciało starszego, bezdomnego 

mężczyzny o nieustalonej tożsamości. Oba zgony łączy tylko mroźna noc. To 

jednak za mało, by rozpocząd śledztwo.  

 

Zdaniem komisarza Bernarda Grossa pytao w obu sprawach jest zdecydowanie 

więcej niż odpowiedzi. Kiedy zaczyna je zadawad, mieszkaocy niewielkiego 

miasteczka nabierają wody w usta. Gross wie, że ich milczenie to mur, za 

którym czają się duchy przeszłości. Jeśli zdoła go przeskoczyd, dowie się, że 

kluczem do odkrycia prawdy jest wyjaśnienie starej sprawy tajemniczego 

zaginięcia małżeostwa niejakich Tarasewiczów... 

 

Nerve  

Jesteś widzem czy graczem? 

Uczennica ostatniej klasy liceum dołącza do internetowej gry NERVE. Wkrótce 



odkrywa, że każdy jej ruch jest manipulowany przez anonimowych 

`obserwatorów`.... 

 

 

Sędzia w Auschwitz, Sędzia SS Konrad Morgen i jego walka z korupcją oraz 

nielegalnymi morderstwami w obozach koncentracyjnych  

Gdzie leży granica pomiędzy sprawiedliwością a obłudą? 

Badając sprawę pewnej paczki ze złotem, wysłanej przez jednego z techników z 

obozu koncentracyjnego Auschwitz do żony, Konrad Morgen przekonał się, że 

tego typu praktyki to codziennośd. Przechwycona przesyłka okazała się 

wierzchołkiem góry lodowej nielegalnego procederu kradzieży, korupcji i 

przemytu, rozgrywającego się w obozach. Na miejscu, w Auschwitz, Morgen 

zaobserwował także, iż załoga obozu regularnie dopuszcza się samowolnych 

zbrodni na więźniach. W cieniu pracujących pełną parą komór gazowych 

postanowił więc tropid owe `nielegalne` morderstwa. 

 

Przenosząc się na kolejne placówki z rozkazu Reichsführera SS Heinricha 

Himmlera, Morgen wizytuje także inne obozy na obszarach mu podległych: 

Hertogenbosch/Vught, Kraków Płaszów, Majdanek. Bada przypadek 

aresztowanego w KL Buchenwald Karla Kocha i jego zboczonej żony Ilse. Za jego 

sprawą Koch zostaje ostatecznie skazany na śmierd i trafia przed pluton 

egzekucyjny na tydzieo przed zajęciem obozu przez Amerykanów. 

 

Z ośmiuset wszczętych przez Morgena spraw dwieście kooczy się wyrokami 

skazującymi, pięd wniosków o wszczęcie sprawy wobec komendantów 

umorzono. 

Po wojnie Morgen występuje jako świadek w głośnych procesach zbrodniarzy 

wojennych, m.in. w procesach norymberskich i w drugim procesie 



oświęcimskim we Frankfurcie nad Menem. W czasie procesu w Norymberdze 

określa SS jako praworządną organizację, która nie miała nic wspólnego z 

zagładą Żydów... 


