Dwójkowa Gazetka
Wydanie 2 - walentynkowe
Po powrocie do szkoły w nowym roku, większość z nas czeka tylko na jedno
święto! Bez znaczenia jakie by ono nie było, zawsze wprowadza w nasze życia miłe
odstępstwo od rutyny. I tak, tym razem w czasie ferii będziemy obchodzić najważniejsze
święto dla wszystkich zakochanych - Walentynki! Mimo, że miłe, często kupno
walentynkowych prezentów i sprawienie niespodzianek bliskim sprawia nam wiele
kłopotów. Na szczęście my mamy wiele przydatnych rad, które znajdziecie w tym
wydaniu! Zapraszamy!
Czternastego dnia lutego
Na małego i dużego
Czeka zawsze coś miłego
Jakaś słodka niespodzianka
Od kochanki czy kochanka
Czekoladki albo kwiatki,
Na szafkę małe dodatki.
Lecz pamiętaj siostro, bracie
Nie ważne co komuś dacie
Ważne by być, kochać szczerze
I serce złożyć w ofierze.

I.

Skąd się wzięły „Walentynki”?

Walentynki to święto zakochanych przypadające 14 lutego. Nazwa pochodzi
od św. Walentego, którego wspomnienie liturgiczne w Kościele katolickim obchodzone
jest właśnie tego dnia. Walentynki pojawiły się w południowej i zachodniej Europie już
w średniowieczu. Europa północna i wschodnia dołączyła do walentynkowego grona
znacznie później.
Pomimo katolickiego patrona tego święta, czasem wiązane jest ono ze zbieżnym
terminowo zwyczajem pochodzącym z Cesarstwa Rzymskiego, polegającym głównie na
poszukiwaniu wybranki serca ( np. przez losowanie jej imienia ze specjalnej urny).
Współczesny dzień zakochanych nie ma jednak bezpośredniego związku z żadnym
konkretnym świętem starożytnego Rzymu, choć jest kojarzony z takimi postaciami
z mitologii jak Kupidyn, Amor czy Eros.

Możliwe, że zwyczaje związane z tym dniem nawiązują do starożytnego święta
rzymskiego, zwanego Luperkaliami, obchodzonego 14–15 lutego ku czci Junony,
rzymskiej bogini kobiet i małżeństwa.

II.

Miłość w oczach poetów
Miłość jest częścią naszego ludzkiego życia, a oto jak o niej mówią poeci:

Gdy cię nie widzę, nie wzdycham, nie płaczę,
Nie tracę zmysłów, kiedy cię zobaczę;
Jednakże, gdy cię długo nie oglądam,
Czegoś mi braknie, kogoś widzieć żądam;
I tęskniąc sobie zadaję pytanie:
Czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie?
~ A. Mickiewicz
bez ciebie
jak bez uśmiechu
niebo pochmurnieje
słońce
wstaje tak wolno
przeciera oczy
zaspanymi dłońmi
dzień w trawie
przebudzony motyl
prostuje skrzydła
za chwilę
rozbłysną
zawirują najczystszą abstrakcją
kolory kolory kolory
szeptem
modlę się do uśpionego nieba
o zwykły chleb miłości
~ H. Poświatowska

Miłość - to, co gubi się stale
I niespodziewanie odnajduje.
Choć oślepiają blaskiem dale,
To tylko do nich się wędruje.
Ach miłości - nie liczyć się z nikim
Wbrew stratom: w niej więdniemy zieleni.
Jedno drugiemu jest dłużnikiem,
Jedno drugiego - przyjacielem.
~E. Strittmatter

Nie widziałam cię już od miesiąca.
I nic. Jestem może bledsza,
Trochę śpiąca, trochę bardziej milcząca
Lecz widać można żyć bez powietrza.
~M. Pawlikowska – Jasnorzewska
Miłość to ogólna migrena,
Rozjarzona plama na widzeniu
Przesłaniająca rozum.
Objawami szczerej miłości
Są wychudzenie, zazdrość,
Rozmamłane poranki,
Znaki wróżebne i koszmary:
Nasłuchiwanie czy ktoś nie puka,
Wyczekiwanie na znak.
~R. Graves
Już kocham cię tyle lat
Na przemian w mroku i śpiewie,
Może to już jest osiem lat,
A może dziewięć - nie wiem;
Splątało się, zmierzchło - gdzie ty, a gdzie ja,
Już nie wiem - i myślę wpół drogi,
Że tyś jest rewolta i klęska, i mgła,
A ja to twe rzęsy i loki.
K. I. Gałczyński
Zakochanemu tak szczęśliwie,
Tak nieszczęśliwie, jak ja umiem,
Najlepiej spędzić noc w zadumie.
Nad czym? Nad niczym. Ale tkliwie.
Między zachodem a jutrzenką

Wdać się w milczenie, jak w rozmowę
I powtarzać w myśli - Norwidowe:
"Nic od ciebie nie chcę, śliczna panienko..."
~J. Tuwim
Mam cię porównać do letniego dnia?
Piękniejsza jesteś, stalsza niźli on.
Tenuta lata nazbyt krótko trwa
I w maju ścina czułe pąki szron.
To zbytni żar nam oko niebios śle,
To szara mgła zasnuje złoty krąg
I piękno już mniej piękne zdaje się
Przez ślepy traf, lub przyrodzenia ciąg.
A twoje lato nie straci swych kras
Ani mu groźna najsurowsza z zim,
Ni w mroku śmierci pogrąży cię czas,
Bom w nieśmiertelny ujął ciebie rym.
Pokąd tchu ludziom, pokąd w oku skry,
Potąd trwa wiersz ten, a w wierszu tym ty.
~William Szekspir
Miłość cierpliwa jest,
łaskawa jest.
Miłość nie zazdrości,
nie szuka poklasku,
nie unosi się pychą;
nie dopuszcza się bezwstydu,
nie szuka swego,
nie unosi się gniewem,
nie pamięta złego;
nie cieszy się z niesprawiedliwości,
lecz współweseli się z prawdą.
Wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy,
we wszystkim pokłada nadzieję,
wszystko przetrzyma.
Miłość nigdy nie ustaje,
Tak więc trwają:
wiara, nadzieja, miłość
- te trzy –
z nich zaś największa jest miłość.
Św. Paweł z Tarsu

III. Walentynkowe podarunki
i ich znaczenie:

K

jak kwiaty,

to nieodłączny symbol miłości, ich doskonały kształt, piękne barwy i zapach, sprawiają,
że najprościej, najsubtelniej i najdelikatniej wyrażają nasze uczucia. Ważne tylko,
by były świeże (żadnych sztucznych!), nie kojarzyły się ze Świętem Zmarłych
(chryzantemy!) i żeby było ich dużo!!! Oczywiście nie ma nic bardziej romantycznego od
bukietu czerwonych róż, ale wymowne będzie również naręcze fiołków, choć o tej porze
roku będziemy musieli zadowolić się równie uroczymi cyklamenami. Jeżeli jednak
chcemy, żeby nasze "walentynkowe serce" „biło” dłużej, możemy zabawić się
w ogrodnika, kupić jakąś pnącą się roślinkę, uformować ją na drucie lub wygiętym
w kształt serca pałąku, a całość uwieńczyć kraciastą lub czerwoną kokardą : )

A oto znaczenie samych kwiatów:
ASTER - uszczęśliwiasz mnie
BEZ - ofiaruję ci swoją szczerą przyjaźń
BEZ BIAŁY - myślę o tobie
BRATEK BIAŁY - efektownie wyglądasz
GOŹDZIK BIAŁY - jesteś słodka
IRYS - zaufaj mi
KONICZYNKA CZTEROLISTNA – bądź moja
KROKUS - cieszę się, gdy cię widzę
PAPROĆ - jestem szczery, więc też taka bądź
SŁONECZNIK – adoruję cię
CHABER - jestem zbyt nieśmiały by się zbliżyć, nie śmiem Ci wyznać moich uczuć
FREZJA - pokochaj mnie
HIACYNT BIAŁY - jestem szczęśliwy, bo cię kocham
KALIA - umrę, jeśli mnie odtrącisz
ORCHIDEA - jesteś zmysłowa
PIWONIA - otoczę cię opieką
RUMIANEK - jestem ci wierny
ŻONKIL - jestem o ciebie bardzo zazdrosny

AMARYLIS - jesteś wielką kokietką
BRATEK - królujesz w moich myślach
DALIA - cieszę się, gdy Cię widzę
FIOŁEK - nikt nie wie o naszej miłości
GROSZEK - nie wierzę Twym uczuciom
HIACYNT - bądź czulsza dla mnie
JAŚMIN - czy pokochasz mnie kiedyś?
KONWALIA - nic Cię tak nie zdobi, jak Twoja uroda
MARGERYTKA - Ty jesteś najpiękniejszą
NARCYZ - jesteś bez serca
PIERWIOSNEK - moje uczucia są coraz gorętsze
RÓŻA - kocham Cię
STOKROTKA - podobasz mi się
TULIPAN - marzę o Tobie
WRZOS - wzdycham do Ciebie

Oczywiście znaczenie ma też kolor, a w przypadku róż jest ich kilka
do wyboru:
-czerwonesą ściśle związane z bardzo silnym uczuciem. To zdecydowanie najbardziej wymowny
podarunek ukochanej dziewczynie, znaczą „kocham Cię” lub „bardzo mi na tobie zależy”.
-żółtew większości krajów kojarzone są z negatywnymi uczuciami, ale dla nas, tak jak
np. w USA oznaczać będą skojarzenie ze wschodem słońca, czyli początkiem czegoś
nowego: przyjaźni, związku…Gdy dostaniecie bukiet w takim kolorze, pomyślcie, że Ktoś
chce zacząć wszystko od początku…
-białeoznaczają miłość uduchowioną, pełną czystości i wrażliwości. Kojarzą się również
z miłością lub przyjaźnią „na zawsze” .Gdy otrzymacie takie kwiaty, odczytajcie
przesłanie: „Jesteś aniołem!”, „ Tęsknię za Tobą!”, „ Pogódźmy się”.
-różowesą idealne dla osób, które chcą pokazać, że zależy im na drugiej osobie, znaczą po prostu
„bardzo cię lubię”
-herbacianesą wyrazem wdzięczności
-pomarańczowe-

stanowią pomost pomiędzy miłością a przyjaźnią, wołają „chcę czegoś więcej niż
przyjaźni!”
-fioletoweoznaczają miłość od pierwszego wejrzenia.

L

– jak laurki i liściki,

Karty lub liściki walentynkowe mają przeważnie kształt serc, można je wysłać pocztą,
włożyć ukradkiem do kieszeni, torby, plecaka, a nawet kanapki ; )

S

– jak serce ,

przez tysiąclecia uważano serce za centrum rozpoznawania dobra i zła, symbolizuje
gorące uczucie miłości.

P

– jak prezenciki,

naszą miłość bardzo ucieszy drobny prezencik, świadczący o gorącym uczuciu i oddaniu.
Może być to zarówno pluszowy miś, czerwona podusia w kształcie serca, flakonik
perfum, jak i pierścionek z brylantem (kwestia gustu i zawartości portfela ; )

Ł

– jak Łakocie

Idealne będą czekoladki w pudełku w kształcie serca (np. firmy Wedel : ), piernikowe
serce ze słodkim nadzieniem w środku, czerwony duży „sercowy” lizak lub też zdrowsza
wersja: koszyk owoców z czerwoną kokardą i wymownym bilecikiem.

M

– jak motywy:

Lovebirds –zawsze występujące w parach papużki nierozłączki lub gołąbki zwane
ptaszkami miłości, które symbolizują nierozerwalność dwojga ludzi.
Loveknots –podwójne kokardki umieszczane na kartkach są wyrazem przywiązania i
trwałości uczyć.

B

– jak barwa czerwona,

kolor czerwony kojarzy się z bardzo silnym uczuciem miłości.

A

– jak Amorek,

to symbol miłości
oraz pragnienie uczuć.

R

romantycznej, w której dominuje tęsknota, oczarowanie

– jak romantyczna kolacja,

oczywiście, przy świecach i tylko we dwoje. Nie musimy w tym celu wynajmować całej
restauracji, wystarczy zorganizować miły wieczór w naszym domu.

Książka

Jak najbardziej wymowny prezent walentynkowy!

Zwłaszcza ta o miłości, zachwyci na pewno każdego, a gdy opatrzymy ją szczególną
dedykacją, może i po latach sprawi, że kiedy weźmiemy ją w ręce, przywróci bliskie
sercu wspomnienia…
Tak więc przygotowałyśmy bestsellery z księgarń internetowych, na które
warto zwrócić uwagę:

Zdjęcia okładek pochodzą
ze stron: taniaksiazka.pl, lubimyczytac.pl

1. „NERO” – SARAH BRIANNE
Powieść stanowi znakomite połączenie historii miłosnej i sensacji! Jak podaje opis:
„Nero nie jest zwyczajnym chłopakiem. Ma władzę i snuje się za nim mroczna,
przerażająca fama. To młody król Legacy Prep szukający uznania w oczach własnego
ojca i przepustki do kierownictwa lokalnej mafii. Jest bezwzględny, a kobiety stanowią
dlań jedynie narzędzie zaspokajania własnych potrzeb. Nigdy dotąd nie spotkał nikogo
takiego jak Elle. Elle walczy o przetrwanie na szkolnych korytarzach. Troszczy się
o bezpieczeństwo Chloe, swojej najlepszej przyjaciółki. Nero jest dla niej jedynie
ciekawym zjawiskiem. Obserwuje poczynania chłopaka z bezpiecznej odległości,
ale niespecjalnie przejmuje się nim i jego wyczynami. Wszystko się zmienia,
gdy dziewczyna staje się świadkiem mafijnych porachunków. To właśnie Nero musi
dowiedzieć się, co dokładnie wtedy widziała. To zadanie przeznaczono właśnie dla
niego. Lepiej, aby dobrze się z niego wywiązał; lepiej, aby Elle powiedziała mu dokładnie
to, co chce usłyszeć...”. Ta powieść, to jeden z największych bestsellerów young adult
ostatnich lat. “Nero” jest pierwszym tomem cyklu „Made Man”, znakomitego połączenia
romansu i sensacji. Na jej kartach miłość przeplata się z mafijnymi porachunkami, a życie
nastolatki splata się z losami młodego mafijnego bossa. Pomimo, iż głównym wątkiem jest
historia miłosna, to jednak opowiadana stylem charakterystycznym dla sensacji
i kryminalnego thrillera, przez co akcja płynie tu niezwykle wartko.
Na punkcie „Nero” oszaleli młodzi czytelnicy na całym świecie, dołącz do nich i Ty
wciągając w grę Osobę bliską Twemu sercu.
2. „MASZ WIADOMOŚĆ” – AGATA PRZYBYŁEK
Według opisu: „Po siedmiu latach szczęśliwego związku Julia zostaje porzucona
przez ukochanego tuż przed ślubem. Dziewczyna jest załamana i nie wierzy,
że kiedykolwiek jeszcze będzie szczęśliwa… Ulega jednak namowom przyjaciółki
i zakłada konto na portalu randkowym. Tam poznaje Adama – mężczyznę, który już
dawno stracił zaufanie do płci przeciwnej oraz nadzieję, że kiedyś pozna tę jedyną,
wyjątkową kobietę…Gdy pewnego dnia na czacie otrzymuje krótkie, lecz intrygujące
pytanie, Adam nie podejrzewa nawet, że ta jedna wiadomość zmieni całe jego życie.
Czy wirtualne uczucie przetrwa, gdy Julia i Adam spróbują przenieść je do prawdziwego
świata? A może ten romans był tylko żartem?”. „Masz wiadomość” jest wzruszającą
i wyjątkową opowieścią o tym, że nasz przepis na szczęście nie zawsze stanowi jedyną
słuszną drogę, a miłość może przyjść w każdej chwili niespodziewanie!
A może właśnie od tej książki rozpocznie się Wasza historia? Warto sprawdzić!
3. „MAYBE SOMEDAY” – COLLEEN HOOWAY
W opisie książki czytamy: „Muzyka, którą komponuje Ridge, jest wspaniałą
melodią nie tylko dla uszu, ale i duszy słuchaczy. Gitara w jego rękach zamienia się
w cudowny instrument wydający dźwięki poruszające w człowieku tę najczulszą strunę.
Niestety, doskonałym kawałkom wciąż brakuje słów. Ridge nigdy nie był i nie będzie
tekściarzem, przez co jego utwory wciąż pozostają niekompletne. Pewnego razu
dostrzega, że dziewczyna z bliskiego sąsiedztwa śpiewa do jego muzyki. Bez wahania

decyduje się ją poznać i dowiedzieć się o niej czegoś więcej. Sydney, bo tak ma na imię
dziewczyna, zdaje się mieć wszystko pod kontrolą. Doskonale godzi studia
z pracą, a poza tym znajduje się w bardzo stabilnym, a zarazem przyszłościowym
związku. Tymczasem, wbrew wszelkim podejrzeniom, sielanka kończy się w zaledwie
kilka godzin. Co prawda Sydney i Ridge dojdą do wniosku, że wspólnie może im się udać
dokonać czegoś niesamowitego, ale zawiedzione nadzieje w niczym nie pomagają.
Czy ich relacja rzeczywiście skończy się na zwykłym „może kiedyś”? A jeśli po prostu się
odważą i wreszcie spróbują?”
Zachęcamy do zakupu tej powieści pełnej pasji, emocji i niewypowiedzianych słów.
Dzięki niej przekonacie Bliską Osobę, że marzenia spełniają się naprawdę, choć czasami
trzeba im pomóc.
4. "RYSUNKOWY CHŁOPAK" K.N. HANER
Według opisu książki: „Nagła śmierć brata sprawiła, że świat Diany runął.
Od tego dnia zaczęła gasnąć, pogrążając się coraz bardziej w depresji. A do tego ten
wypadek na uczelni. Diana nie wierzy już w szczęśliwą przyszłość, nie ma siły
kontynuować tak upragnionych przecież studiów artystycznych. Gaśnie i z dnia na dzień
świat coraz mniej ją obchodzi. Chciałaby zniknąć, rozpłynąć się niczym ostatni strzępek
dymu z jesiennego ogniska. I wtedy właśnie na jej drodze staje Ryan. Okazuje się dla
Diany ratunkiem, którego tak bardzo potrzebowała. Zdaje się rozumieć ją bez słów,
ale prawda jest taka, że w tej opowieści nic nie jest tym, czym z początku się wydaje”.
“Rysunkowy chłopak” to pełna dramatyzmu i romansu opowieść, która trzyma w napięciu
od pierwszej do ostatniej strony, sprawiając, że trudno oderwać się od lektury. “Rysunkowy
chłopak” w pełni zasługuje na miano wyjątkowej powieści, a jej nieprzewidywalne
zakończenie, dosłownie „zawala z nóg” Serdecznie ją polecamy!
5. „TO CZEGO O MNIE NIE WIESZ” – SAMANTHA YOUNG
Jak czytamy w opisie wydawcy: „Książka "To, czego o mnie nie wiesz" jest
intrygującą opowieścią o miłości, która napotkała na swej drodze bardzo wiele
przeszkód. Główna bohaterka, Dahlia McGuire, jest złotniczką i jednocześnie prowadzi
sklep z pamiątkami. Z pewnych powodów nie utrzymuje kontaktów z rodziną, wiodąc
spokojne życie w jednym z nadmorskich miasteczek. Mimo swoich żelaznych zasad,
gdy kobieta dowiaduje się, że jej ojciec jest w potrzebie, decyduje się natychmiast
powrócić do Bostonu - tam będzie jednak musiała zmierzyć się z trudną przeszłością.
Jest niemal pewna, że spotka tam również Michaela Sullivana, który był jej jedyną,
prawdziwą miłością...Kiedyś Dahlia chodziła z najlepszym kumplem Michaela, ON zaś
stał się obiektem westchnień jej siostry. Oboje starali się ignorować to, co z wolna
rodziło się między nimi. Gdy wydawało się, że będą mogli żyć we dwoje, rodzinna
tragedia Dahlii pogrzebała wszystko. Dziewczyna, nękana wyrzutami sumienia, uciekła
z rodzinnego miasta. Teraz po powrocie przekonuje się, że Michael rozstał się
z żoną i usiłuje rozpocząć swoje życie na nowo. Chciałby nawet dać jej kolejną szansę,
ale kobieta znów ucieka. Tym razem jednak Michael nie zamierza się poddać i wyrusza
w ślad za nią”.
Polecamy! Szczególnie, komuś, kto chciałby się przekonać, czy uczucie można
wskrzesić, jeśli jednej stronie bardzo na tym zależy.

6. „NIE OPUSZCZAJ MNIE” – KAZUO ISHIGURO - LAUREAT LITERACKIEJ NAGRODY
NOBLA 2017
Jak podaje wydawca: „Kathy, Ruth i Tommy uczą się w elitarnej szkole
z internatem - idylicznym miejscu w sercu angielskiej prowincji. Nauczyciele kładą tu
wielki nacisk na twórczość artystyczną i wszelkiego rodzaju kreatywność. Tym,
co odróżnia tę szkołę od innych jest fakt, że żaden z uczniów nie wyjeżdża na ferie do
rodziny. Życie w Halisham toczy się pozornie normalnym trybem: nawiązują się
młodzieńcze przyjaźnie, pierwsze miłości, dochodzi do konfliktów między uczniami
a nauczycielami. Stopniowo w wyniku przypadkowych napomknień i aluzji, wychodzi na
jaw ponura, zarazem przerażająca tajemnica”.
Ta powieść, to prawdziwa przyjemność dla miłośników gatunku science fiction.
Opowiada o tym, że gdzieś w alternatywnej rzeczywistości granice między normalnością,
a ingerowaniem w prawa natury zacierają się. Kathy, Ruth i Tommy to zwykłe dzieci,
a potem nastolatkowie. Miejsce ich pobytu skrywa mroczną tajemnicę. Uczniowie szkoły
w Hailsham mają w przyszłości zostać dawcami organów, do czego są przygotowywani
podczas pobytu w niej. Kiedy między Tommym i Kathy rodzi się uczucie, oboje są pełni
wiary, że uda im się uniknąć przeznaczenia.
7. "ALIBI NA SZCZĘŚCIE" ANNA FICNER-OGONOWSKA
Z opisu wydawcy dowiadujemy się, że: „Życie Hani zatrzymało się pewnego
sierpniowego dnia. Straciła wszystko. Przestała marzyć i planować cokolwiek. Kiedy na
jej drodze staje Mikołaj, boi się zaangażować w związek. Na szczęście to on walczy o ich
miłość, a pomaga mu w tym jej energiczna i dowcipna przyjaciółka Dominika. Swój
udział ma też pani Irenka, która jest prawdziwą skarbnicą ciepła i mądrości życiowych.
To właśnie w jej domu nad morzem, gdzie na parapecie dojrzewają pomidory,
a w kuchni unosi się cudowny zapach świeżo upieczonej szarlotki i soku malinowego,
Hania znajduje spokój, odzyskuje wiarę w miłość i daje sobie wreszcie szansę do bycia
szczęśliwą. „Alibi na szczęście” to pełna nadziei opowieść o szukaniu własnej drogi do
szczęścia, o tym, że szansa na nowe życie jest zawsze i tylko od nas zależy, czy zechcemy
ją wykorzystać. Dlatego warto zatrzymać się na chwilę i pomyśleć o tym, co jest dla nas
w życiu najważniejsze”.
Polecamy tę porywającą opowieść o miłości, przed którą nie da się uciec, szczególnie
tym, którzy łatwo się poddają. Ta historia uczy, że wytrwałością, można osiągnąć
upragniony cel. Zdradzimy przy okazji, że ukazały się dalsze losy bohaterów.
8. „NIGDY MNIE NIE ZAPOMNISZ” – KATHRYN CROFT
Jak podaje wydawca: „Każdy ma sekrety. Ale niektóre bywają wyjątkowo groźne.
Kolejny elektryzujący thriller bestsellerowej brytyjskiej autorki. Poprzednie książki
Kathryn Croft: Córeczka, Tylko jedno kłamstwo, Nie ufaj nikomu stały się w Polsce
wydawniczymi hitami i błyskawicznie wspięły się na szczyt listy bestsellerów.
Nigdy nie zapomnisz ma ogromne szanse, by powtórzyć ten sukces. Tym razem autorka
przeszła samą siebie! Fenomenalna historia! Wciąga od pierwszej strony
i sprawia, że chcesz więcej. Leah Mills wiedzie życie uciekinierki i wciąż próbuje

wymazać z pamięci wstrząsające wydarzenia z przeszłości. Samotna, pozbawiona
przyjaciół i miłości, izoluje się od świata, jednak gdy na horyzoncie pojawia się Julian,
bohaterka zaczyna wierzyć, że w końcu uda się jej ułożyć sobie życie.
Ale Julian chyba nie jest tym, kim się wydaje, a przeszłość i tak o sobie przypomina.
W rocznicę tamtego przerażającego dnia Leah otrzymuje kartkę z życzeniami. Dociera
do niej, że jest ktoś, kto nie pozwoli jej zapomnieć i nie spocznie, dopóki nie zniszczy
namiastki normalnego życia, jaką sobie stworzyła. Ale czy Leah rzeczywiście jest tylko
niewinną ofiarą, czy może zasłużyła na karę? Czy ktokolwiek będzie mógł ją zrozumieć
i jej wybaczyć? Nie można uciec przed przeszłością”.
9. „ROMEO I JULIA” – WILLIAM SZEKSPIR
Znany wszystkim dramat, który przedstawia historię tragicznej miłości dwojga
młodych ludzi, którzy stali się wzorcami romantycznych kochanków. Historia toczy się
w Weronie i Mantui. Uwierzcie, ta książka będzie najbardziej wymownym prezentem
walentynkowym! No i da wiele do myślenia Osobie, która ją otrzyma…

IV. A
oto
kilka
książek,
które polecają rówieśniczki:
Powieści Abbi Glines, znakomitej autorki, na której koncie znajduje się wiele
świetnych książek o wciągających romantycznych historiach:
1. Kocham cię bez słów.
To wspaniała książka, która opowiada o losach Maggie, której życie nie
rozpieszczało. Dziewczyna przestała mówić po tym, jak na jej oczach ojciec zamordował
matkę. Wtedy na jej drodze pojawia się West, który nosi w sobie ogromny ból, a Maggie
wybiera na swoją powierniczkę.
Gwarantuję, że historia Maggie i Westa spodoba się każdemu.

2. Ocal mnie.
Cage, król damskich serc i zabawy, podrywacz, obiekt westchnień każdej kobiety
i ona, Eva. Kobieta z przeszłością. Ich życia się krzyżują, gdy Cage trafia przez własne
błędy na przymusową pracę na farmę ojca Evy. Chce dzięki temu utrzymać stypendium
sportowe. Ona miała już zaplanowane życie, miłość, przyjaciela, ale straciła go. Samotna,
pełna żalu spotyka na swej drodze Cage’a. To on zakręci jej światem, ale czy w dobry
sposób ? Jeśli tylko zajrzyjcie do tej książki to się dowiecie.

3. Jesteś moim światłem
Trzy życia, które kiedyś były połączone, dziecięca przyjaźń, która nagle została
rozerwana. Po latach Willa znowu wraca do Lawton, gdzie spędziła całe dzieciństwo
wraz z Gunnerem i Bradym. Wracała tam myślami, odbywając karę za swój czyn. Po tym
wszystkim nie chce się zbliżać do nikogo, a zwłaszcza do dawnych przyjaciół, ale Gunner
sam do niej dociera i zaczyna rozumieć, jak nikt inny. Na nowo odzywa się dziecięca
przyjaźń, a wraz z nią pojawia się uczucie…
Ta historia opowiada o stracie, bólu i cierpieniu, ale pokazuje również, że zawsze
pojawia się szansa na odbudowę dawnych emocji…
Osobiście bardzo lubię tę książkę i wracam do niej za każdym razem, kiedy brakuje
nadziei…
4. Utrata - Rachel Van Dyken
Powieść przedstawia historię zamkniętej w sobie i pełnej bólu Kiersten
oraz Westona, który skrywa swoje tajemnice. Kiersten poznaje go już pierwszego dnia
na uczelni, później dowiaduje się, że jest opiekunem jej roku. Niespodziewanie między
nimi zaczyna budować się relacja, która jest dość niecodzienna. Oboje skrywają sekrety,
ale on chce ją wyswobodzić i uwolnić, pokazać jak można zacząć żyć od nowa…
Ich historia porusza, doprowadza do łez, daje nadzieję. Książka została okrzyknięta
bestsellerem New York Times’a. Polecam ją i autorkę z całego serca!

V.

Walentynkowa randka z książką

Dla tych, którzy jeszcze nie zdecydowali się na wyznanie, proponujemy
walentynkową randkę z książką i zapraszamy do szkolnej biblioteki
– jak powszechnie wiadomo, książka jest dobra na wszystko!
Proponujemy więc:
1. Carlos Ruiz Zafón:
„Cień wiatru”
2. Powieści Nicholasa Sparks’a:
„Na zakręcie”
„Na ratunek”
„Jesienna miłość”
„Bezpieczna przyszłość”

„Anioł stróż”
„Dla ciebie wszystko”
„Noce w Rodanthe”
„Najdłuższa podróż”
„Od pierwszego wejrzenia”
„Ostania piosenka”
„Ślub”
„Trzy tygodnie z moim bratem”
„Wybór”
3. Powieści Katarzyny Michalak:
„Przystań Julii”
„Gwiazdka z nieba”
„Promyk słońca”
„Kropla nadziei”
4. Trylogia Anny Ficner-Ogonowskiej:
„Alibi na szczęście”
„Krok do szczęścia”,
„Zgoda na szczęście”
5. Piękna opowieść o przyjaźni: R. J. Palacio:
„Cudowny chłopak”
6. Wzruszająca
do syna:

opowieść

Davida

Sheff’a

”Mój piękny syn”
7. Louis Baldwin
„Miłości ich życia”

8. No i oczywiście klasyka Williama Szekspira:
„Romeo i Julia”
9. Polecamy też tomiki poezji np. Haliny Poświatowskiej.

o

miłości

ojca

VI. Jak
najlepiej
spędzić
walentynki ze swoją drugą
połówką?
Jeśli nie wiecie lub nie macie pomysłów, może nasza rada Was zainspiruje.
Pierwszą podpowiedzią, którą możemy zaproponować jest prostota. Możecie
zostać w domu, zamówić pizzę, włączyć film lub muzykę, by następnie porozmawiać
i spędzić wspólnie czas, ciesząc się sobą.
Druga sprawa - dla osób, które lubią opuścić swoje cztery ściany i gdzieś wyjść.
Może restauracja ? Pizzeria? Burgerownia? Jest wiele miejsc, gdzie możecie wyjść razem,
aby uczcić ten Wasz dzień i zignorować wszystko, co Was otacza. Bo po co w takim dniu
zwracać uwagę na innych ? Liczycie się tylko Wy!
Wypad za miasto jest fajnym pomysłem, na przykład proponujemy weekend
w górach. Co o tym myślicie? Wieczór przy kominku, spacer po śniegu (jak oczywiście
spadnie…) ciepła herbata i szarlotka, którą kupicie w górskich schroniskach i inne
pyszne po długim marszu potrawy. Czasami warto uciec ze znanych miejsc, aby wraz
ze swoją „drugą połówką” zasmakować czegoś nowego.

Banalny, ale zawsze dobry pomysł, to stare, klasyczne kino. Lubiński „Helios”,
czy „Muza” oferują dobrą paletę filmów, specjalnie pod Walentynki. Znajdziemy
tu przeróżne filmy romantyczne. Kino, popcorn, coca cola, romantyczny film i Wy.
Czyż nie brzmi zachęcająco?

Jakkolwiek nie spędzilibyście Walentynek, pamiętajcie, aby okazywać
sobie uczucie każdego dnia, nie tylko od święta! Pomagajcie sobie,
rozmawiajcie i nie miejcie przed sobą tajemnic! Zawsze wyjaśniajcie każde
nieporozumienie i nie ulegajcie wpływom innych - to klucz do udanego
związku!
Życzymy Wam wszystkim szczęśliwych Walentynek i całego roku!
Redaktorki Dwójkowej Gazetki
W gazetce wykorzystano informacje z Internetu m.in. bibliotekawszkole.pl

