Literatura fantastyczna :)

„Chowańce” A. J. Epstein i A. Jacobson
To seria literatury fantasy, która zaprasza czytelnika do krainy Bezkresji,
w której wśród zwykłych ludzi żyją czarodzieje. W dużych i małych sprawach
pomagają im chowańce, zwierzęta obdarzone magicznymi mocami. Kiedy
dachowiec Aldwyn zostaje wzięty za chowańca, jego życie staje na głowie.
Nagle królestwu zagraża śmiertelne niebezpieczeństwo. Wychodzą na jaw
wielkie tajemnice i zaczynają się dziać rzeczy niesamowite i bardzo
niebezpieczne...
Życie młodych magów i przyszłość Bezkresji zależą od trójki chowańców.
By ratować przyjaciół, podejmą najśmielsze wyzwania. Ich odwaga zostanie
poddana wielu próbom, a każde zadanie będzie trudniejsze
od poprzedniego...
Czy bezpański kot, ptak i żaba zdołają uratować królestwo?

„Szmaragdowy Atlas” J. Stephens
Troje rodzeństwa: Kate, Michael i Emma i stają przed wielkim wyzwaniem.
Nieoczekiwanie przekonają się, że magia istnieje, a przepowiednia
wyznaczyła im trudne zadanie – uratowanie świata.. Zmagając się
z przeciwnościami przekonują się, jak bardzo są dla siebie ważni...

„Podróże w czasie” R. Walker
Życie Kate jest zwyczajne, na ile zwyczajne może być życie szesnastolatki
z Waszyngtonu, która chodzi do ekskluzywnej szkoły średniej i połowę
tygodnia spędza z matką, a drugą z ojcem. Gdy jednak spotyka się ze swoją
od dawna niewidzianą babcią, jej życie zaczyna przypominać kolejkę górską.
Wkrótce Kate dowiaduje się, że jest posiadaczką niezwykłego genu,
umożliwiającego podróżowanie w czasie.
Gdy tego samego dnia jedzie do szkoły, w metrze obserwuje ją dwóch
podejrzanych typków. Podczas gdy jeden, grożąc jej bronią, kradnie jej
plecak z tajemniczym medalionem, drugi ratuje ją z opresji... Czy już się
kiedyś spotkali?
Kate musi przejść ekspresowe szkolenie, ponieważ czeka ją niezwykle
ważne i trudne zadanie związane ze skokami w przeszłość. Gdy na skutek
załamania czasu znikają jej bliscy, Kate musi działać natychmiast. Wie
jednak, że gdy wróci z przeszłości, jej chłopak nie będzie o niej pamiętał...

„Magnus Chase i bogowie Asgardu” R. Riordan
cykl książek nawiązujący do mitologii nordyckiej
Magnus Chase nie jest typem grzecznego chłopca. Od strasznej nocy
przed dwoma laty, kiedy mama kazała mu uciekać, a potem zginęła, żyje
samotnie na ulicach Bostonu. Przetrwał dzięki sprytowi i inteligencji.
Pewnego dnia Magnus dowiaduje się, że ktoś jeszcze usiłuje go znaleźć –
wuj Randolph, człowiek, przed którym mama zawsze go ostrzegała. Kiedy
próbuje przechytrzyć wuja, wpada prosto w jego ręce. Randolph zaczyna mu
opowiadać coś, co brzmi jak brednie o skandynawskiej historii i dziedzictwie
Magnusa – zaginionej od tysięcy lat broni.
Coraz więcej elementów układanki zaczyna się jednak składać w sensowną
całość....

„Rycerz Widmo” C. Funke
Jedenastoletni Jon nawet nie podejrzewał, że rok szkolny zacznie się tak
dobrze. Nie spodziewał się, że pozna marzącą o przygodach Ellę i że w jego
życiu nagle pojawią się żądne zemsty...duchy. Jon i Ella będą musieli stawić
czoła prawdziwym niebezpieczeństwom! Odkryją sekret morderstwa sprzed
lat, zostaną uwięzieni przez zjawy. A kiedy będzie chciał ich uratować duch
rycerza Wiliama Longspee, w ich głowach pojawi się tylko jedno pytanie:
czy naprawdę można mu zaufać?

„Morze Trolli” N. Farmer
Jeśli pociąga cię świat potworów, trolli i zmór...
Jeśli lubisz pełne przygód opowieści o dzikich wojnach...
Jeśli chcesz przeżyć podróż w epokę pogańskiej magii i starodawnego
bohaterstwa...
To wszystko znajdziesz w tej właśnie powieści!

„Pozaświatowcy” B. Mull
Jason Walker często marzy, żeby życie stało się odrobinę mniej

przewidywalne – aż do dnia, kiedy przenosi się do Lyrianu, dziwnego świata,
któremu grozi niebezpieczeństwo. Ludzie żyją tu w strachu przed
nikczemnym czarnoksiężnikiem i cesarzem w jednej osobie, Maldorem.
Tylko Jason i Rachel, która tak jak chłopiec została ściągnięta do Lyrianu,
mogą pokonać Maldora
i ocalić świat przed złem.

„Baśniobór” B. Mull
Kendra i Seth mają spędzić wakacje u dziadka. Nie są tym zachwyceni.
Dziadek wita ich całą serią zakazów i przestróg. Okazuje się jednak, że ten
dziwny staruszek pełni bardzo ważna funkcję – jest strażnikiem niezwykłej
krainy, Baśnioboru. Przez wieki Baśniobór był schronieniem czarodziejskich
istot, żyjących wg pradawnych reguł. Do dziś zamieszkują w zgodzie
zachłanne trolle, figlarne satyry, zgryźliwe czarownice, psotne chochliki
i zazdrosne wróżki. Dzieci wcale nie zamierzają słuchać dziadka, który
zabrania im zbliżać się do lasu. Nie wiedzą, że łamiąc zakaz, uwolnią siły zła,
którym będzie trzeba stawić czoło. By uratować rodzinę, Baśniobór, a może
nawet cały świat, Kendrze przyjdzie uczynić to, czego zawsze obawiała się
najbardziej...
Jeśli dołączysz do Kendry i Setha, wiedz, że to dopiero początek ich przygód!

„Księga Portali” L. Gallego
Mistrzowie Akademii Portali jako jedyni potrafią malować niezwykłe portale
służące do podróżowania z miejsca na miejsce i stanowiące wielką sieć
komunikacyjną i transportową w państwie Daruzji.
Dzięki stosowaniu się do sztywnych zasad i swojemu doskonałemu
wykształceniu, malarze ci są prawdziwymi profesjonalistami gwarantującymi
najwyższą jakość techniczną wykonywanych przez siebie malowideł.
Kiedy Tabit, student ostatniego roku akademii, dostaje zlecenie na
namalowanie portalu dla pewnego biednego wieśniaka, nawet nie
przypuszcza, że zostanie przez to uwikłany w różnorodne intrygi i odkryje
tajemnice, które zagrożą istnieniu Akademii...

„Wojny duszków” H. Brennan
Krainie Duszków grozi niebezpieczeństwo. Zawiązano spisek na życie
Purpurowego Cesarza, a jego najbardziej zaufani dworzanie knują intrygi,
które mają na celu osłabienie pozycji władcy. Na dodatek syn cesarza Pyrgus
popada w konflikt z demonami i pozbawionymi skrupułów Duszkami Nocy.
Jedynym ratunkiem dla księcia jest ucieczka do świata ludzi przez starożytny
portal. Jednak po przejściu Pyrgus odkrywa, że znalazł się w niewłaściwym
miejscu...

„Kuba i Amelia. Godzina duchów” R. Kosik
To opowieść o nawiedzonym domu, ale tym razem nie jest to budynek sprzed
wieków, lecz nowy apartamentowiec na warszawskim osiedlu, do którego
dopiero zaczynają się sprowadzać mieszkańcy. Amelia i Kuba ,
jedenastolatkowie, muszą naprawić to, co zepsuli dorośli. Pomagać im będzie
ich młodsze rodzeństwo: superinteligentny, z zespołem Aspergera,
dziewięcioletni brat Amelii i szalona siostra Kuby, pyskata i złośliwa, hodująca
różne dziwne zwierzęta sześciolatka...

