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“Save me”, "Save You",  "Save Us"        

Historię o Kopciuszku zna chyba każdy: zarówno starszy, jak i młodszy 

czytelnik. Jeżeli i Ty nigdy nie masz jej dosyć, zajrzyj koniecznie do "Save Me" 

i zanurz się w zwariowanym, współczesnym świecie. 

 

Poznaj Ruby Bell, dziewczynę, dla której nieważne są luksus i pieniądze, choć 

ląduje w jednym z najbardziej elitarnych liceów. Jak odnajdzie się w tym 

świecie i czy zdoła znaleźć w nim miłość, jak z bajki? 

 

Ruby dzięki otrzymanemu stypendium zaczyna uczęszczać do Maxton Hall, 

elitarnej szkoły, w której przepych i imprezy są na porządku dziennym. Dla 

naszej bohaterki nie ma to szczególnego znaczenia: jako cel obrała sobie 

przejście przez liceum bez szczególnego rzucania się w oczy. Zwłaszcza 

pewnemu aroganckiemu chłopakowi, Jamesowi Baeufortowi, który znany jest 

wszystkim jako przywódca szkolnej elity. Dla Ruby jest ON najzwyczajniej w 

świecie zbyt zadufanym w sobie, zbyt bogatym i zbyt przystojnym chłopakiem. 

Jego kariera szkolna polega na zaliczaniu jak największej liczby imprez w 

tygodniu, podczas gdy dla Ruby największym marzeniem jest dostanie się na 

studia w Oksfordzie. 

 

Pewnego dnia zdarza się coś, co krzyżuje plany nie tylko bohaterki, ale także 

Jamesa. Ruby poznaje pewien dobrze skrywany sekret, którego wyjawienie 

opinii publicznej zdecydowanie mogłoby zniszczyć reputację chłopaka i całej 

jego rodziny.  

https://www.taniaksiazka.pl/autor/mona-kasten


W ten sposób James nie może dłużej pozwolić sobie na ignorowanie                 

i niezauważanie Ruby, jeżeli chce się upewnić, że tajemnica dalej nią 

pozostanie. Natomiast dla dziewczyny oznacza to, że nie tylko nie pozostanie 

dłużej niezauważana przez szkolnego przywódcę i innych uczniów, lecz 

również, chcąc czy nie chcąc, będzie musiała w pewien sposób wejść do tego 

obcego sobie świata. Ani James, ani rodzące się w dziewczynie uczucia nie 

dają jej innego wyjścia. 

 

Mona Kasten, niemiecka autorka powieści z gatunku Young Adult, literatury 

obyczajowej i romansu, takich jak seria "Again" czy "Maxton Hall", powraca      

z kolejną pełną emocji i uczuć książką, która trafi do serc nie tylko młodzieży, 

lecz również nieco starszych czytelników. Jeżeli pragniesz poczuć odrobinę 

magii i miłosnych uczuć, koniecznie przeczytaj historię współczesnego 

kopciuszka lub sięgnij po inne dzieła autorki: "Save Us", "Begin Again", "Save 

You", "Hope again" i "Trust Again". 

          Joanna Patro 
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