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SPIS TRE�CI
Kącik książkowy

Filmy i seriale
Kącik kulinarny

Jeśli lubisz...

 — Co polecamy?
 — Premiery książek 
w najbliższym czasie
 — Polecenie książki 
z Biblioteki pedagogicznej

 — Ciasto a'la snickers
 — Piwo kremowe 
z "Harry'ego Pottera"
 — Brownie z truskawkami



Co polecamy
Auburn pojawia się w galerii Owena

akurat wtedy, gdy on szuka asystentki.
Dziewczyna od kilku lat walczy o
odzyskanie normalnego życia i

desperacko potrzebuje pieniędzy.
Zakochanie się w przystojnym malarzu
nie jest częścią jej planu, ale przekorne
przeznaczenie stawia na swoim. Wydaje

się, że Owen jest dla niej szansą na
znalezienie ukojenia i wsparcia, a ona

dla niego natchnieniem i nowym
kolorem w autoportrecie.

Dla trzydziestu pięciu dziewcząt
Eliminacje są szansą ich życia. To dzięki

nim mają szansę uciec z ponurej
rzeczywistości. Celem Eliminacji jest
wyłonienie żony dla czarującego i

przystojnego księcia Maxona.
Każda dziewczyna marzy o tym, by

zostać Wybraną. Oznacza konieczność
rozstania z Aspenem – jej sekretną

miłością i opuszczenie domu. A wszystko
tylko po to, by wziąć udział w

morderczym wyścigu o koronę, której
wcale nie pragnie.

 

źródło: www.empik.com

źródło: lubimyczytac.pl



 

Benjamin Alire Sáenz „Arystoteles i Dante
przepadają w toni życia” 

Premiera: 11.01.23
Arystoteles i Dante zakochali się w sobie. 

A do tego wszystkiego jest przy nim Dante. 
 Bohaterowie odkrywają sekrety

wszechświata to romantyczna i czuła
opowieść, która z pewnością oczaruje fanów

Adama Silvery.

Premiery ksiazek 2023 – Styczen

Alice Oseman, „Solitaire” 
Premiera: 11.01.23

Tori Spring jest uczennicą dwunastej klasy.
Nieoczekiwanie w jej życiu pojawia się

Michael Holden – tajemniczy chłopak, który
powoduje, że w Tori budzą się uczucia, 

o które nigdy by siebie nie podejrzewała.
Tori stara się zapobiec katastrofie i próbuje

dowiedzieć się, kto za tym wszystkim stoi.
źródło: lubimyczytac.pl

źródło: lubimyczytac.pl



 

Jaume Cabré, „Spaleni w ogniu” 
Premiera: 11.01.23

Barcelończyk Ismael nie miał łatwego
dzieciństwa, ale udało mu się zdobyć

wykształcenie i podjąć pracę jako
nauczyciel języka i literatury. Jednak

przypadkowe spotkanie ze znajomym ze
szkoły wywraca życie Ismaela do góry

nogami. Budzi się on w podejrzanym szpitalu
i nie wie, kim są dziwni lekarze ani jak sam

ma na imię.

Anthony Doerr, „Światło, którego nie widać” 
Premiera: 25.01.23

Niewidoma Marie-Laure mieszka w Paryżu 
w okolicy Muzeum Historii Naturalnej, gdzie
pracuje jej ojciec i sobie pewien klejnot. 

Wkrótce Werner staje się ekspertem
 w budowaniu i naprawianiu urządzeń          

 i zostaje wcielony do elitarnej jednostki
nazistowskiej, której zadaniem jest
namierzanie wrogich radiostacji.

źródło: lubimyczytac.pl

źródło: lubimyczytac.pl



Nowe wydanie 7 nawyków
skutecznego nastolatka. Robisz to,
co zazwyczaj robią nastolatki na

całym świecie. Jednak nie
wszystko jest takie proste.

Czasami wali się cały twój świat 
i nie wiesz, co robić dalej. Ale nie

przejmuj się! Książka Seana
Coveya przedstawia

najważniejsze problemy, z jakimi
musisz sobie poradzić, oraz

siedem nawyków, dzięki którym
będziesz mógł przezwyciężyć

wszelkie trudności. 

Polecane ksiazka z Biblioteki

pedagogicznej



Filmy i seriale
Serial "Wednesday" opowiada

historię córki Addamsów o imieniu
Wednesday. Dziewczyna

rozpoczyna naukę w to Akademii
Nevermore i musi zmierzyć się
 z wieloma problemami. Nie
chodzi tylko o nową szkolę i

znajomych. Bohaterka wciela się
w rolę detektywki, by rozwiązać

sprawę serii zabójstw.

Po śmierci króla T'Challi królowa
Ramonda, Shuri, M'Baku, Okoye i Dora

Milaje bronią swojego kraju przed
atakiem obcych sił. Podczas gdy
mieszkańcy Wakandy próbują się

odnaleźć w nowej rzeczywistości, ich
bohaterowie muszą zjednoczyć siły 

z pomocą Psa Wojny Nakii oraz
Everetta Rossa i stworzyć nową

przyszłość Wakandy.

źródło: vibez.pl

źródło: filmweb.pl



KącikKącikKącik
kulinarnykulinarnykulinarny

CIASTO A'LA
SNICKERS
Mascarpone 
Śmietanka 30%
Masa kajmakowa
Orzechy ziemne 
Czekolada gorzka lub
mleczna
Herbatniki

250g
150ml
250g
150g
100g

Dno formy wykładamy herbatnikami. Kroimy
orzeszki ziemne, wrzucamy je do innego
naczynia i dodajemy masę kajmakową. Masę
wykładamy na herbatniki i wkładamy do lodówki
na 10 min. W tym czasie ubijamy śmietankę,
dodajemy mascarpone i mieszamy. Masę
wykładamy do formy. Czekoladę rozpuszczamy
w kąpieli wodnej i następnie wlewamy do formy. 
Ciasto wkładamy do lodówki na 1h i gotowe!



PIWO
KREMOWE

Krówki
Woda
Mleko 3,2%
Laska wanilii
Cukier puder
Śmietanka kremówka
Żółtko
1/2 Łyżeczki cynamonu

8 szt.
45ml

500ml
1/2

60g
250ml

1

Krówki kroimy na mniejsze kawałki, rozpuszczamy
podlewając wodą i często mieszając, by się nie
przypaliły. Gdy tylko uzyskają płynną konsystencję
dodajemy mleko, cynamon i rozkrojoną laskę wanilii     
 lub ekstrakt. Podgrzewamy, ale nie zagotowujemy napoju.
Kiedy będzie gotowy, wyławiamy skórkę
 z wanilii. Można podać go od razu na ciepło,               
 ale schłodzony będzie równie dobry. Śmietankę
zaczynamy ubijać na niskich obrotach miksera. Gdy
zacznie gęstnieć zwiększamy moc do maksimum, pod
koniec ubijania dodajemy cukier puder(25g). Wykładamy
porcję bitej śmietany na napój. Żółtko ubijamy z cukrem
pudrem(35g) aż zjaśnieje i zyska na gęstości. Kogel-
mogel wylewamy strużką na warstwę śmietanki.



   BROWNIE       
Z 

 TRUSKAWKAMI

masło
gorzka czekolada
jajka
drobny cukier
mąka
czekolada mleczna
kilka truskawek

200g
200g

3
250g
135g
100g

opcjonalnie: 1
łyżeczka ekstraktu z
wanilii, 1 łyżeczka

masła orzechowego
lub szczypta soli

Piekarnik nagrzać do 160 stopni C. Przygotować małą
prostokątną foremkę, posmarować ją masłem i wyłożyć
papierem do pieczenia. Masło włożyć do rondelka i na
minimalnym ogniu roztopić. Dodać 2 gorzkie czekolady
(200 g) połamane na kosteczki i cały czas mieszając
roztopić, odstawić z ognia. W oddzielnej misce
rozmiksować lub wymieszać rózgą jajka z cukrem. Dodać
do nich roztopioną czekoladę z masłem, wanilię i masło
orzechowe jeśli ich używamy, zmiksować lub wymieszać
rózgą na gładką masę. Dodać mąkę i zmiksować na
jednolite ciasto. Wyłożyć do przygotowanej blaszki, na
wierzchu położyć cienkie plasterki truskawek. Posypać
pokrojoną czekoladę mleczną. Wstawić do piekarnika        
i piec przez ok. 35 minut, aż ciasto lekko urośnie.
Po upieczeniu i ostudzeniu pokroić na małe kawałeczki.



Tym, którzy kochają książki i lubią o nich pisać polecamy zajrzeć
na stronę internetową Taniej książki. Można tam znaleźć
informacje o tym, jak zostać RECENZENTEM tej księgarni,

wskazówki dotyczące pisania recenzji, comiesięczne konkursy na
najlepsze recenzje nagradzane darmowymi dostawami.

 
https://www.taniaksiazka.pl/jak-napisac-recenzje-ksiazki-skuteczne-porady-i-

przykladowe-recenzje-a-1037.html

Redakcja: Nadia Świerad, Zuzanna Górak, Magdalena Grabowy

Jesli lubisz...


