
RECENZJE KSIĄŻEK 

 

Drodzy Uczniowie! 

W wolnym czasie polecamy Wam przeczytać następujące książki: 

 

NIE UFAJ NIKOMU – KATHRYN CROFT 

Książka pt. „Nie ufaj nikomu” to niezwykle intrygujący thriller, który trzyma w napięciu od 

początku do końca. Mia samotnie wychowuje córkę. Z wykształcenia jest psychologiem. Pięć 

lat temu, jej mąż, Zach, popełnił samobójstwo, a studentka, z którą miał romans, zaginęła bez 

śladu. Podczas sesji terapeutycznej u Mii zjawia się Alison, dawna współlokatorka Josie, 

która twierdzi, że Zach został zamordowany, po czy ucieka z gabinetu. Wiadomość ta 

sprawia, że Mia nie spocznie, dopóki nie dowie się prawdy. Czy Josie żyje? Kim była dla jej 

męża? Czy rzeczywiści mieli romans? I w jaki sposób naprawdę zginął Zach? 

 

NIEODNALEZIONA – REMIGIUSZ MRÓZ 

Książka Remigiusza Mroza pt. „Nieodnaleziona” jest określana mianem pierwszego 

polskiego thrillera na miarę światowych bestsellerów. Damian Werner często wraca do dnia 

sprzed 10 lat, kiedy został napadnięty, a jego ukochana Ewa zniknęła bez śladu. Pewnego 

dnia niespodziewanie trafia na jej ślad. Ktoś wrzucił jej zdjęcie na jeden z profili spotted, 

szukając kobiety. Po kilku dniach zamieszczono kolejne zdjęcie, które zostało zrobione przez 

Damiana, a on nie pokazał go nikomu. Główny bohater zastanawia się czy jego ukochana żyje 

oraz kto jej szuka i w jakim celu. Damian był pewny, że znał bardzo dobrze Ewę i wiedział o 

niej wszystko. Rozpoczyna własne śledztwo, które pokazuje mu, jak bardzo się mylił. Czy 

Ewa, która tak bardzo kochał, to ktoś zupełnie inny? 

 

MUSZĘ TO WIEDZIEĆ – KAREN CLEVELAND 

Viviane jest szczęśliwą matką oraz żoną. Pracuje jako analityk CIA w kontrwywiadzie i 

rozpracowuje „uśpionych” rosyjskich agentów. Pewnego dnia odkrywa zdjęcia pięciu 

agentów, a na jednym z nich znajduje portret swojego męża Matta. Od tego momentu Vivian 

zastanawia się czy żyje w kłamstwie, co powinna zrobić, komu zaufać oraz co postawić na 

pierwszym miejscu: dobro swojej rodziny czy ojczyzny? 

 

BYŁAM SŁUŻĄCĄ W ARABSKICH PAŁACACH – LAILA SHUKRI 



Jest to wstrząsająca historia biednej Hinduski Bibi, która w wieku 10 lat została wysłana 

przez matkę do Kuwejtu, aby pracować jako służąca i tym samym zapewnić utrzymanie całej 

rodzinie. Dziewczynka straciła prawo do decydowania o sobie samej i została całkowicie 

zależna od swoich pracodawców. Autorka książki opisuje jak naprawdę wygląda życie 

służących w arabskich pałacach. Opisane wydarzenia są często tragiczne i szokujące, a 

historia Bibi wzbudza w czytelniku ogromne emocje. 

 

ZA ZAMKNIĘTYMI DRZWIAMI – B.A. PARIS 

Grace marzy o prawdziwej miłości, Jack jest przystojnym prawnikiem, który broni 

maltretowanych kobiet. Po kilku miesiącach znajomości stają się małżeństwem i wtedy czar 

pryska. Z pozoru idealne życie głównej bohaterki staje się koszmarem. Jack to psychopata, 

który żywi się strachem swojej żony. Tak bardzo ją „kocha”, że nie odstępuje jej na krok. 

Grace rezygnuje z pracy, nie może korzystać z telefonu ani wychodzić z domu bez męża. W 

oknach sypialni Jack zakłada kraty, żeby więziona Grace nie mogła wydostać się ze złotej 

klatki. Jest to historia pełna emocji i napięcia, która trzyma w napięciu do samego końca. 

 

MĄŻ NA NIBY – NINA MAJEWSKA-BROWN 

Zosia jest szczęśliwą mamą i żoną. Jej idealne życie pryska jak bańka mydlana, kiedy 

odkrywa, że jej ukochany mąż prowadzi podwójne życie i wkrótce będzie miał dziecko z inną 

kobietą. Do tego jej własna matka staje murem za „idealnym” zięciem. Rozpoczyna się walka 

o pieniądze między małżonkami oraz wzajemne oskarżenia. Czy zdradzona kobieta poradzi 

sobie z czekającymi ją problemami i zmianami? 

 

ZŁUDZENIE – CHARLOTTE LINK 

Laura i Peter są z pozoru szczęśliwym małżeństwem. Pewnego dnia mężczyzna znika w 

tajemniczych okolicznościach w Prowansji i nikt nie wie co się z nim stało i gdzie jest. Laura 

postanawia odnaleźć męża. Wkrótce okazuje się, że Peter zostawił ogromne długi oraz że nie 

był takim człowiekiem za jakiego go uważała. Kobieta będzie musiała zmierzyć się z brutalną 

rzeczywistością oraz ze śmiertelnym niebezpieczeństwem. 

 

ŚLADAMI EMMY – WENDY WALKER 

Trzy lata temu zniknęły w tajemniczy sposób dwie nastoletnie siostry: Cass i Emma. Młodsza 

wraca do domu do narcystycznej matki i błaga by odnaleźć jej siostrę, która rzekomo jest 



nadal więziona na tajemniczej wyspie. Jednak według psychiatry sądowego dr Abby Winter, 

w przedstawionej przez nastolatkę historii, coś się nie zgadza… 

 

ZANIM SIĘ POJAWIŁEŚ – JOJO MOYES 

Will to przystojny, przebojowy, kochliwy i pewny siebie przedsiębiorca, dla którego nie ma 

rzeczy niemożliwych. Niestety w wyniku nieszczęśliwego wypadku, mężczyzna zostaje 

przykuty do wózka, staje się całkowicie zależny od innych i traci chęć do życia. Lou to 

beztroska, mało ambitna dziewczyna, która właśnie straciła pracę w kawiarni. Nie mając 

wyjścia, zatrudnia się jako opiekunka niepełnosprawnego Willa. Dziewczyna ma zadanie 

dotrzymywać mu towarzystwa, zachęcić go do wyjścia z domu oraz udowodnić, że warto żyć 

mimo wielu ograniczeń. Mimo początkowej niechęci, między dwojgiem młodych ludzi, 

zaczyna się rodzić pewna więź i uczucie.  

Jest to piękna i wzruszająca historia, która na długo pozostaje w pamięci. Momentami bawi 

czytelnika, a za chwilę sprawia, że w oczach pojawiają się łzy. Po przeczytaniu tej książki 

człowiek inaczej patrzy na swoje życie i zaczyna doceniać podstawowe rzeczy. 

W bibliotece posiadamy kolejne części tej książki:„Kiedy odszedłeś” i „Moje serce w dwóch 

światach” 


