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TOP 10
dzieł literatury, które warto znać.



Czytanie książek daje wiele korzyści. Książki relaksują, poszerzają wiedzę, 

kształtują charakter, rozwijają empatię, wzbogacają słownictwo

i poprawiają umiejętności komunikacyjne.

A ponad wszystko dają poczuciedobrze wykorzystanego 

i mile spędzonego czasu.

Dlaczego waryto czytać?



Są takie książki, które przeczytać po prostu trzeba.

Mimo że lista powieści, po które warto sięgnąć jest znacznie dłuższa, 

przedstawiam 10 najciekawszych tytułów.

Oto książki, których nie powinno się pominąć !



„Sto lat samotności” jest książkąmagiczną,

w której rzeczy nadzwyczajne mają wymiar szarej  

codzienności, zwyczajność zaś przyjmowana jest  

jak zjawisko nadprzyrodzone.

Jest to powieść zarówno o specyficznych społecznych  

i historycznych okolicznościach jak i o miłości

i smutku, wyobcowaniu isamotności.

Sto lat  
samotności

Gabriel Garcia Marquez

Żródło zdjecia: Wikipedia/ Wikimedia Commons  
Fot. Austin A. Breed



Zbrodnia i kara
Fiodor Dostojewski

„Zbrodnia i kara” to bez wątpienia najwybitniejsze literackie  

studium psychiki zbrodniarza. Dostojewski wnikliwie  

obrazuje motywy popełnionej zbrodni, a także wewnętrzną  

walkę sprawcy z dręczącymi go wyrzutami sumienia.

Żródło zdjecia: Wikipedia/ Wikimedia Commons  
Autor: P.M. Boklevski

https://go.buybox.click/linkclick_3310_78?&url=https://www.empik.com/maly-ksiaze-de-saint-exupery-antoine,prod6880051,ksiazka-p


Komu bije dzwon
Ernest Hemingway

Autor określił w niej wspaniałe portrety psychologiczne.

Ludzki wymiar toczącej się walki, ludzkie słabości i  

załamania. O wartości artystycznej tej powieścidecyduje  

przede wszystkim siła opisów batalistycznych, a nade  

wszystko przejmująca uczuciową subtelnością

i szlachetnością historia tragicznie zakończonego uczucia

Zdjęcie: Pixabay



Jedna z najważniejszych powieści XX wieku.  

"Proces" to surrealistyczna opowieść o Józefie K.,

który pewnego dnia zostaje aresztowany i wciągnięty  

w biurokratyczną i bezduszną machinę. Bohater nie wie,

ani co zrobił, ani kto go tak naprawdę aresztował

– nikt nie chce odpowiedzieć na jego pytania.

Proces
Franz Kafka

Żródło zdjecia: Wikipedia/ Wikimedia Commons  
Zdjęcie: Sigismund Jacobi



Mistrz
i Małgorzata

Michaił Bułhakow

Klasyk literatury rosyjskiej i światowej, który  

niezmiennie inspiruje i fascynuje.

"Mistrz i Małgorzata toarcydzieło, ale takie,  

które wcale nie nudzi. To powieść, która  

wciąga, bawi, uczy, zachwyca.

Zdjęcie: Pixabay



Wichrowe Wzgórza
Emily Brontë

"Wichrowe wzgórza" to powieść o miłości demonicznej,  

niszczycielskiej i toksycznej. Historia szalonego uczucia,  

jakie połączyło Cathy i Heathcliffa. To powieść doskonała,  

która jednocześnie fascynuje, wciąga i budzi przerażenie  

swoją intensywnością.

Zdjęcie: Pixabay

https://go.buybox.click/linkclick_3310_78?&url=https://www.empik.com/maly-ksiaze-de-saint-exupery-antoine,prod6880051,ksiazka-p


Rok 1984
George Orwell

Wizja świata, którą przedstawia Owell jest  

o wiele głębsza, niż jedynie podglądanie  

swoich obywateli przez czujne oko wodza.

W "1984" jednostka nie istnieje aprywatność  

jest jedynie w sferze marzeń.

Zdjęcie: Pixabay



Zabić drozda
Harper Lee

"Zabić drozda" to powieść o rasizmie w latach 30. XX wieku  

w Stanach Zjednoczonych, ale jest ona czytelna i ważna  

w każdej innej epoce oraz każdym miejscu na świecie.

To piękna książka o inności, tolerancji i zrozumieniu,  

ale również mądra opowieść o dojrzewaniu.

Zdjęcie: Pixabay

https://go.buybox.click/linkclick_3310_78?&url=https://www.empik.com/maly-ksiaze-de-saint-exupery-antoine,prod6880051,ksiazka-p


Od powieści Oscara Wilde'a nie sposób się oderwać.

To opowieść o moralności, pogoni za młodością i niewinnością  

oraz byciu sobą w świecie, który nie do końca na to pozwala.  

"Portret Doriana Graya" to książka, która od lat przestrzega  

czytelnika przed bezmyślną ucieczką w zło i kłamstwo.

Portret  
Doriana Graya

Oscar Wilde

Żródło zdjecia: Wikipedia/ WikimediaCommons  
Autor: N.Sarony

https://go.buybox.click/linkclick_3310_78?&url=https://www.empik.com/maly-ksiaze-de-saint-exupery-antoine,prod6880051,ksiazka-p


Genialne dzieło Dumas’a to wciąż niedościgniony  

pierwowzór opowieści o wielkiej intrydze, sile zemsty,  

potędze przyjaźni i triumfie człowieka w walce o honor.

Hrabia  
Monte Christo

Aleksander Dumas

Zdjęcie: Pixabay



Miłej lektury.


