Książki warte przeczytania !!!!!!
1. Emocjonalne sos jak uleczyć negatywne emocje - Guy Winch 
Każdy z nas przeżywa czasem ciężkie, przykre chwile. Jeśli właśnie to jest ten moment w twoim życiu polecam sięgnąć po tę książkę ;)
Gdy stłuczesz sobie kolano lub oparzysz się o gorący czajnik, bez problemu znajdziesz sposób, by ulżyć sobie w cierpieniu i przyspieszyć proces gojenia. Co jednak, kiedy zranione zostaną Twoje uczucia? W domowej apteczce na próżno szukać leku na odrzucenie, krzywdzące słowa lub czegoś, co skutecznie podniesie poczucie własnej wartości. Często jedynym wyjściem z sytuacji jest skorzystanie z pomocy terapeuty. W wielu jednak wypadkach może wystarczyć praca nad sobą i to, co dać nam może dobra, psychologiczna lektura.
Książka "Emocjonalne SOS" może stanowić właśnie taką pomoc. Uświadamia ona czytelnikowi, że odrzucenie, poczucie winy, porażki i straty są nieodzownym elementem naszego życia. Musimy jednak nauczyć się z nimi radzić tak, by z każdej sytuacji móc wyjść obronną ręką. I właśnie na kartach tej książki znajdziemy na to szereg praktycznych sposobów. Doktor Guy Winch przedstawia tę problematykę w oparciu o wyniki najnowszych badań oraz przykłady zaczerpnięte z codziennego życia i swoich doświadczeń terapeutycznych.                                                                                       Źródło; Taniaksiążka.pl
2. Hopeless – Colleen Hoover
Ta książka z pewnością przypadnie do gustu osobom o romantycznej duszy lecz nie tylko. Pokazany jest też problem odrzucenie i wyśmiania ze strony rówieśników 
Sky jest siedemnastoletnią dziewczynką, zwykłą dziewczyną, która do tej pory miała zwykłe życie, ze zwykłymi problemami nastolatków, ale z osobowością odzwierciedlającą jej brak intensywnych interakcji społecznych. Główna bohaterka jest szczera, kochająca, oddana i lojalna, często mówi spokojnie, nie używając zbyt wiele słów. Nie stara się dostosować do otoczenia, ale raczej akceptuje swoją wyjątkowość. Jedyną rzeczą, która różni się w dziewczynie, jest jej reakcja na intymny dotyk – Sky wycofuje się, całkowicie blokując wszystkie uczucia i emocje, a jej wyobraźnia ucieka do miejsca, w którym liczy gwiazdy na niebie i czeka, aż to się skończy. Po tym, jak całe życie uczyła się w domu, Sky postanawia spędzić ostatni rok liceum wśród rówieśników. 
Szybko zaczyna mierzyć się z pogłoskami, złośliwością, zazdrością, żartami i marginalizacją, która staje się codziennością. Ale żadne z nich nie dotyka głównej bohaterki, ponieważ jej charakter sprawia, że takie rzeczy nie mają dla niej znaczenia. Odrzuca to wszystko, całkowicie ignorując plotki i skupia się na tych ludziach w jej życiu, którzy lubią ją za to, kim jest. Aż pewnego dnia poznaje Holdera, chłopca, który sam jest ofiarą plotek i pomówień. Sky długo zastanawia się nad ich pierwszym spotkaniem.                     Źródło:najlepszerzeczy.pl
3.Lustereczko powiedz przecie - Alek Rogoziński
A teraz coś z serii kryminału z humorem ;)  
Główna bohaterka to znana autorka powieści kryminalnych. Jednak z prawdziwą zbrodnią rzadko (na szczęście) ma do czynienia. Dlatego przeżywa prawdziwy szok, gdy staje się mimowolnym świadkiem samobójczej śmierci uczestnika konkursu Mister Polonia. Niebawem okazuje się, że młody mężczyzna nie miał żadnego powodu, by odebrać sobie życie. Zaintrygowana Róża podejmuje śledztwo na własną rękę. Ze zdumieniem przekonuje się, że w świecie mody, kosmetyków i mężczyzn, którzy wiedzą o nich o wiele więcej od niej samej są też prawdziwi psychopaci. Ci nie zawahają się przed żadnym okrucieństwem, by osiągnąć sukces i zdobyć upragniony tytuł najprzystojniejszego Polaka.
Oto porywający i wspaniale napisany kryminał, którego akcja rozgrywa się w świecie show-biznesu i męskiej mody. A świat ten jest niestety bezwzględny i zdumiewająco okrutny. Tutaj o każdy sukces trzeba zaciekle walczyć, sława zaś szybko przemija. Dlatego konkurencja jest zabójcza i jak okazuje się na kartach tej powieści, w dosłownym tego słowa znaczeniu. Książkę czyta się bardzo dobrze. Napięcie jest umiejętnie budowane, co sprawia, że każdą kolejną stronę przerzucamy z coraz to większym dreszczykiem emocji. Zwroty akcji zaskakują Czytelnika na każdym kroku nawet jeśli powieść tę bierze do ręki stary wyjadacz w dziedzinie kryminałów. Humor prezentowany w „Lustereczko, powiedz przecie” trafia idealnie w punkt jeśli chodzi o ilość, ale przede wszystkim jakość. Jest niezmiernie zabawnie, a przy tym ze smakiem.                                                                   Źródło; taniaksiążka.pl

