''Kłamca i szpieg''. Konkurs!
Data publikacji: 11.11.2017 17:35

Pierwsza misja szpiegowska? Tropić tajemniczego sąsiada. W miarę postępu śledztwa
Georges zaczyna się zastanawiać, co jest prawdą, a co kłamstwem, i co to wszystko jest za
gra. A przede wszystkim jak daleko może się posunąć dla przyjaciela... Książka z
zakończeniem, jakiego nie przewidzisz!

Mamy dziś dla Was ksiązkę Rebecki Stead, autorki okrzykniętej przez Joannę Olech nową gwiazdą literatury young
adult.

Kiedy ojciec 12-letniego Georgesa traci pracę, rodzina jest zmuszona do opuszczenia ukochanego domu i
przeprowadzenia się do bloku na Brooklynie. Mama musi brać dodatkowe dyżury, Georges traci jedynego
przyjaciela, a w szkole jest outsiderem. Słowem – tragedia.
Georges trafia do Klubu Szpiegów, gdzie poznaje Safera, swojego rówieśnika, samozwańczego szpiega, którego
rodzina daje chłopakowi poczucie bezpieczeństwa i akceptacji. Jednak może nie wszystko jest takie, na jakie
wygląda?
Georges staje się pierwszym agentem na usługach Safera. Ma za zadanie śledzić tajemniczego sąsiada - Iksa, który
mieszka w tym samym bloku i zdaniem Safera ma jakąś złowieszczą tajemnicę. W miarę postępu śledztwa, kiedy
Safer stawia coraz to nowsze wymagania, Georges zaczyna niedowierzać „przyjacielowi”.
„Kłamca i szpieg” Rebecki Stead to powieść z dreszczykiem dla nastolatków – jest zagadka, szpiegowanie i codzienne
problemy, a na zakończenie niespodziewany finał.
[Opis Wydawcy]

„Rebecca Stead sprawia, że napisanie tak dobrej książki wydaje się proste” .
„Guardian”
O autorce:
Rebbecca Stead oprócz „Kłamcy i szpiega” ma na koncie inne książki dla młodzieży. „When You Reach Me” znalazło
się na liście bestsellerów „New York Timesa” oraz zdobyło Newbery Medal i Boston Globe-Horn BookAward.
Ciesząca się dużą popularnością powieść „Całkiem obcy człowiek” (ukazała się nakładem Wydawnictwa IUVI –
pisaliśmy TUTAJ ) została uznana za książę roku między innymi przez „New York Timesa”, „The Washington Post”,
„The Wall Street Journal” i „Guardiana”! Pierwsza książka autorki, „First Light”, znalazła się na liście Best Books for
Teens, opracowywanej przez New York Public Library. Rebecca wraz z rodziną mieszka w Nowym Jorku. Można
odwiedzić ją na Twitterze (@rebstead) oraz stronie www.rebeccasteadbooks.com.
Uwaga konkurs!
Mamy dla Was egzemplarz książki „Kłamca i szpieg”. Aby zdobyć powieść, napisz w komentarzu poniżej, komu ją
podarujesz i dlaczego? Wybierzemy najciekawszą odpowiedź. Konkurs trwa do 15 listopada włącznie.
Konkurs zakończony!
Ciężmo było wybrać jedną odpowiedź, ale postanowiliśmy nagrodzić: tamlin111
Niech cieszy Was obie :) Z dobrą książką łatwiej poradzić sobie z nastoletnimi (i nie tylko) problemami.
Książkę można odebrać do końca listopada br. w siedzibie redakcji OX.PL (Skoczów, Wałowa 3) (godz. 8-16)
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