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Choć lato zostało tylko wspomnieniem, warto sięgnąć po książkę ''Lato Eden'', szczególnie
teraz, kiedy za oknami zimno i plucha.

„Lato Eden” jest dobrą książką, niezależnie od pory roku. Choć okładka przedstawiająca dziewczynę w zwiewnej
sukience, kwiaty i utrzymana w letniej kolorystyce, sugeruje nam lekką powieść i wakacyjne przygody, nie dajmy się
zwieść. Powieść Liz Flanagan nie jest jedną z serii bezstresowych książek dla nastolatków. Powieść próbuje dotknąć
ważnych problemów i motywów ważnych dla każdego, nie tylko dla nastolatków, jak poczucie winy, przyjaźń,
żałoba, miłość. Jak się jej to udaje? Oceńcie sami!

Ten dzień zaczął się normalnie. Wstałam, zrobiłam sobie kreski eyelinerem, naciągnęłam rękawy na tatuaże i
poszłam do szkoły. Brzmi znajomo?
Wkrótce jednak okazało się, że to nie będzie zwykły dzień
Nieśmiała gotka Jess i śliczna, uwielbiana przez wszystkich Eden są niemal nierozłączne. Wiedzą o sobie wszystko.
Nagle Eden znika, a Jess wie, że musi ją odnaleźć. Postanawia poszukać wskazówek, idąc śladami spędzonego
wspólnie lata, podczas którego wiele się w życiu przyjaciółek zmieniło. Ta wycieczka w przeszłość zmusza Jess do
przyjrzenia się z bliska wielu tajemnicom: sekretom, które Eden ukrywała przed nią, ale też sprawom, które sama
zataiła przed Eden. Do Jess dociera, że chyba jednak nie znają się tak dobrze, jak jej się wydawało
Przed Jess coraz więcej znaków zapytania, a zegar tyka prawdopodobieństwo odnalezienia Eden żywej spada z
minuty na minutę.
Czy zdąży na czas?
[Opis wydawcy]
Uwaga konkurs!
Mamy dla Was jeden egzemplarz powieści „Lato Eden”. Wygra ją osoba, która napisze nam w komentarzy poniżej, z
czym kojarzy się jej lato (z uzasadnieniem). Wybierzemy najciekawszą odpowiedź. Konkurs trwa do 6 listopada br.
Konkurs zakończony!
Ach, rozmażyliśmy się, czytając Wasze odpowiedzi. Też kochamy lato! :) Niestety, mamy tylko jeden egzemplarz
książki i postanowiliśmy oddać go: "malamiko123". Gratulujemy! Po odbiór ksiażki zapraszamy do siedziby redakcji
(Skoczów, Wałowa 3) do końca listopada br.
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