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MUZYKA 
Jesienny chill : 

“ Can You Hold Me? ” - NF 

“ Gasoline ” - Halsey 

“ In The End ” - Linkin Park Cinematic Cover (feat. Jung Youth & Fleurie) 

‘’ Ruelle” - Hero 

“ Sober ” - Demi Lovato 

“ California Dreamin” - Sia  

“ Easy On Fire ” - Blue Foundation 

“ Do I Wanna Know? ” - Arctic Monkeys 

“ Rumors ” – NEFFEX 

“ Survivor ” -2WEI  

Coś na Halloween : 

“ Psychopath ” - Nomy 

“ Thriller ” - Michael Jackson 

“ This Is Halloween ” - Marilyn Manson 

“ The Devil Within ” - Digital Daggers 

“ If U Seek Amy ” - Britney Spears 

Playlisty Spotify na ten miesiąc : 

 

 



 

 

 

 

„THE GOOD PLACE” 
Podczas zakupów w supermarkecie, Eleanor zostaje potrącona przez ciąg 

wózków sklepowych i umiera. Budzi się w Dobrym Miejscu - raju, w 

którym każdego czeka własna utopia, jednak zdaje sobie sprawę z 

pomyłki jaka nastąpiła - to nie ta Eleanor powinna się tam znaleźć. Wita 

ją Michael - architekt i twórca dzielnicy, do której została przypisana, i 

przedstawia Chidiemu, czyli profesorowi etyki, z którym została 

sparowana jako „bratnie dusze”, które mają spędzić razem wieczność. 

Gdy przyznaje Chidiemu, że nastąpiła pomyłka, ten postanawia dawać jej 

lekcje filozofii, by nauczyła się, jak być lepszą osobą. 

 

 

 

 

 



 

 

 

„iZOMBIE” 
Serial koncentruje się na młodej i ambitnej studentce medycyny - Liv 

Moore, która podczas imprezy na łodzi zostaje ugryziona przez zombie. 

Następnego ranka budzi się na brzegu rzeki w worku na zwłoki i 

odkrywa, że jest martwa. "Życie" kobiety wywraca się do góry nogami: 

zrywa zaręczyny i rezygnuje ze studiów, aby móc pracować w kostnicy, 

gdzie ma stały dostęp do mózgów - jedynej rzeczy, którą spożywa. 

Jedzenie ich ma jednak efekt uboczny - Liv ma wizje ostatnich minut z 

życia ofiar, dzięki czemu pomaga w rozwiązywaniu skomplikowanych 

zagadek kryminalnych.  

Mocną stroną produkcji jest naprawdę dobra gra aktorska. Trzeba 

przyznać, że twórcy przyłożyli się do scenariusza, gdyż odpowiedzi na 

morderstwa wcale nie są takie łatwe do odnalezienia - często 

otrzymujemy fałszywy trop, nasze podejrzenia spadają na jedną osobę, 

po czym okazuje się, że winowajcą jest postać, którą przeoczyliśmy.  

 

 

 

 

 



TOP 5 THRILLER’ÓW 
 

 „Black Ice” Becca Fitzpatrick 

Britt długo przygotowywała się do wyprawy wzdłuż łań-

cucha górskiego Teton. Burza śnieżna zmusza ją do szu-

kania schronienia w stojącym na odludziu domku                  

i skorzystanie z gościnności dwóch bardzo przystojnych 

nieznajomych. Dziewczyna odkrywa mrożący krew            

w żyłach dowód na to, że w okolicy grasuje seryjny mor-

derca, a sprawy przybierają dramatyczny obrót… 

 

 „Outsider” Stephen King 

W miejskim parku we Flint City mężczyzna znajduje               
w krzakach zmasakrowane zwłoki jedenastoletniego 
chłopca.  Czy Ralph Anderson odkryje prawdę, kiedy po-
łączy siły z prywatną detektyw Holly Gibney? Czy Terry 
Maitland jest rzeczywiście winny, czy został umiejętnie 
wrobiony? 

 

 „I że cię nie opuszczę” Michelle Richmond 

Alice i Jake to z pozoru para idealna. Pewnego dnia dostają 
zaproszenie do elitarnego klubu dla par: Paktu. Przeko-
nani, że jest to instytucja pomagająca ludziom wytrwać      
w związku i umacniać wspólne więzi podpisują umowę 
członkostwa. Tymczasem nie wszystko jest tak proste           
i niegroźne. Czy małżeństwu uda się uciec z Paktu i urato-
wać się swój związek? 

 

http://lubimyczytac.pl/autor/30151/becca-fitzpatrick


 

 

 „Cesarzowa kart” Kresley Cole 

Evangeline Green mieszka wraz z matką na rodzinnej far-
mie w Luizjanie Jako nieliczna przeżyje Błysk. Straci 
wszystko, co ma i wraz z intrygującym Jacksonem wyrusza 
na poszukiwanie babci. Tylko ona może wyjaśnić, co zna-
czą wizje Evie, które stają się coraz bardziej realne. Dziew-
czyna odkryje, że ma dar. Że jest... 

 

 

 „Za zamkniętymi drzwiami” B A Paris 

Jack i Grace, to para, która z pozoru ma wszystko. Zagłębia-
jąc się w lekturze poznajemy jej przeszłość, obecne życie            
i przerażającą wizję przyszłości. Kim tak naprawdę jest jej 
mąż, gdy nikt nie widzi? Czym i kim się staje, gdy drzwi się 
zamykają i zostaje sam na sam z żoną? Odpowiedź czeka       
w książce i jest mroczniejsza niż mogłoby się wydawać. 

 




