پرنس ولیئم کاؤنٹی پبلک سکولز
موسم گرما میں مطالعہ کے لیے تجاویز
تجویز کردہ کتابوں کی فہرست
گریڈز  9تا 12

پرنس ولیئم کاونٹی پبلک سکولز کے موسم گرما کے مطالعہ کی سفارشات کا مقصد طلباء کی حوصلہ افزائی کرنا ہے تاکہ وہ معیاری ادب سے لطف اندوز ہوں
اور اپنی انفرادی مطالعاتی مہارتوں کو تنقیدی سوچ ،تخلیقی سوچ ،رابطے ،تعاون اور شہریت کے لیے پروان چڑھا سکیں۔ اس چیلنج میں طالبعلم/طالبہ کی
شمولیت رضاکارانہ ہے ،جو طلباء شرکت کا انتخاب کرتے ہیں وہ اپنی خود چنی ہوئی کتابیں پڑھیں گے۔ جو طلباء موسم گرما میں پڑھتے ہیں ،وہ زندگی بھر
پڑھنے کی عادات کی معاونت کے لیے بڑھ سکتے اور نئے تجربات تالش کر سکتے ہیں۔
خوشی حاصل کرنے کے لیے مطالعے سے محبت بڑھانے میں مدد کے لیے درج ذیل عنوانات کچھ تجاویز ہیں۔ والد یا والدہ ،سرپرست یا الئبریرین کی رہنمائی
میں طالبعلم/طالبہ کی چنی گئی دیگر کتابیں بھی قابل قبول ہوں گی۔
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 PWCSکا موسم گرما کے مطالعہ کا پروگرام تجویز کردہ کتابوں کی فہرست
9واں گریڈ
اشاعت کی
تاریخ
2014

مصنف

عنوان

Alcott, Louisa May

 Little Womenیا  Lousia May Alcottکتاب
کا کوئی عنوان

Burgan, Michael

 Kenyaیا  Michael Burganکی کوئی کتاب

2015

Cabot, Meg

 All American Girlیا  Meg Cabotکا کوئی عنوان

2008

Card, Orson Scott

 Pathfinderیا  Orson Scott Cardکی کوئی کتاب

2013

Cass, Kiera

 The Eliteیا  Kiera Cassکی کوئی کتاب

2013

Clare, Cassandra

 Lady Midnightیا  Cassandra Clareکی
کوئی کتاب

2016

Condie, Allyson

 Matchedیا  Allyson Condieکی کوئی کتاب

2010

Dashner, James

 The Eye of the Mindsیا  James Dashnerکی
کوئی کتاب

2014

Lupica, Mike

 Fast Breakیا  Mike Lupicaکی کوئی کتاب

2015

Park, Linda Sue

 A Long Walk to Waterیا  Linda Sue Parkکا
کوئی عنوان

2010

وضاحت
ان کے والد کے جنگ پر ہونے اور بہت کم پیسے بچنے کی وجہ سے ،مارچ بہنیں اکثر مدد نہیں کر سکتیں
مگر اپنے تصورات میں گم ہو جاتی ہیں۔ میگ افسانوی خواب دیکھتی ہے ،جو مصنف بننا چاہتی ہے ،بیتھ
پیانو چاہتی ہے اور ایمی ایک بہتر خاتون بننا چاہتی ہے۔ لڑکیاں پہلی عظیم محبتوں اور ان کی زندگیوں کے
نقصان کا سامنا کر رہی ہیں۔ مگر اگرچہ ان کی امیدیں اور چیلنج بہت مختلف ہیں ،ان کے سکون کا ذریعہ
ایک ہی ہے :اس بات کا علم کہ ان کا اپنا بوجھ آدھا اتنا اچھا نہیں لگے گا اگر اپنے کے ذریعے دوسروں کی
مدد کریں۔
کینیا کی تاریخ ،جغرافیہ ،اور لوگوں کے ساتھ ساتھ ،ملک کی زرخیز ثقافت اور روایات اور اس کے
خوبصورت قدرتی عالقوں کے بارے میں بات کرتی ہے۔
کالج کے دوسرے سال کی لڑکی نے صدارتی قتل کی کوشش کو روکا ،اور اقوام متحدہ میں نوجوانوں کی
سفیر مقرر ہوئی ،اور خوبصورت لڑکے کی نظر میں آئی۔
تیرہ سالہ رگ کے پاس دوسروں کے ماضی میں دیکھنے کی خفیہ صالحیت ہے مگر اس کے والد کی
وفات کے الہام کے بعد ،وہ ایک خطرناک تالش پر لگ گیا جو ان لوگوں کی طرف سے نئے خطرات الیا
جن یا تو اس کی قسمت کو کنٹرول کرنا چاہتے تھے یا اسے مارنا چاہتے تھے۔
"سولہ سالہ امریکی گلوکارہ ان چھ لڑکیوں میں سے ایک ہے جو مقابلے میں ابھی تک باقی ہے --لیکن اس
سے پہلے کہ وہ پرنس میکسون اور لین کراؤن جیتنے کے لیے لڑے ،اسے الزمی فیصلہ کرنا ہے کہ وہ
اپنے دل کے حقیقی جھوٹوں میں کہاں کھڑی ہے"  --پبلشرز کی طرف سے فراہم کردہ۔
اس بات کو پانچ سال ہو چکے ہیں سٹی آف ہیونلی فائر کے واقعات شیڈوہنٹرز کو بے ہوشی کے دہانے پر
لے آیا ہے۔ ایما کارسٹیئر رونے والی بچی نہیں رہی ،بلکہ ایک نوجوان عورت ہے جو اس تالش میں ہے کہ
اس کے والدین کو کس نے قتل کیا اور اپن نقصان کا بدلہ لینا چاہتی ہے۔ اپنے لڑنے والے ساتھی جولین
بلیک تھورن کے ساتھ ،ایما کو الزمی اپنے دماغ اور دل پر یقین رکھنا ہے جیسے جیسے وہ ایک برے پالٹ
پر تحقیقات کر رہی ہے جو الس اینجلس تک پھیال ہوا ہے ،غروب آفتاب کی پٹی سے خوبصورت سمندر تک
جو سانٹا مانیکا کے ساحلوں میں گرتا ہے۔
اپنی پوری زندگی میں کیسی کے پاس کبھی انتخاب کا حق نہیں تھا۔ معاشرہ ہر چیز بتاتا ہے  :کب اور کہاں
کھیلو ،کہاں کام کرو ،کہاں رہو ،کیا کھاؤ اور پہنو ،کب مرو ،اور کیسی کے لیے سب سے اہم جب وہ 17
سال کی ہو گی ،کس سے شادی کرو۔ جب اس کا تعلق اس کے بہترین دوست ایکسینڈر سے جوڑا گیا،
چیزیں اس سے بہتر نہیں ہو سکتی تھیں۔ مگر اس کے ہمسائے کائے کا چہرہ اس کے جوڑے کی ڈسک
میں بھی کیوں نظر آ رہا ہے؟
"مائیکل ایڈوانسڈ ٹیکنالوجی کی دنیا میں ایک ماہر انٹرنیٹ گیمر ہے۔ جب سائبر-دہشت گرد نے کھالڑیوں کو
دھمکی دینی شروع کی ،مائیکل کو اپنے آپ اور اپنے راز بچانے کے لیے کہا گیا" --پبلشرز کی طرف سے
فراہم کردہ۔
 12سالہ جیسن کی والدہ کی وفات سے ،باسکٹ بال پر توجہ دے رہا اور زندگی گزار رہا ہے مگر اسے
تالش کیا گیا اور ایک دوسری نسل کے امیر فوسٹر خاندان کے ساتھ رکھا گیا ،اور اسے الزمی بہت سی
تبدیلیوں کو قبول کرنا ہے بشمول اپنے پرانے ساتھیوں کو ایک چیمپئین گیم میں۔
جب سوڈانی خانہ جنگی  1985میں اس کے گاؤں میں پہنچی ،گیارہ سالہ سلوا اپنے خاندان سے الگ ہو گیا
اور ڈنکا قبیلے کے اراکین کے ساتھ جنوبی
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وضاحت

مصنف

عنوان

اشاعت
کی تاریخ

Pierce, Tamora

 Trickster’s Choiceیا  Tamora Pierceکا
کوئی عنوان

2012

علیانا کو اپنی والدہ کی ہمت اور اپنے والد کی ذہانت کو یاد کرنا ہو گا تاکہ سیاسی فریب اور قاتالنہ سازش
سے بچنے کے لیے شاہی عدالتی طریقے سے کاپر آئس لس پر زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے۔

Yang, Gene

 American Born Chineseیا  Gene Yangکی کوئی
کتاب

2006

نوجوان چینی امریکیوں کے مسائل کے بارے میں متبادل تین آپس میں جڑی کہانیاں جو ایک معروف ثقافت
میں شرکت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مزاحیہ کتاب کی صورت میں پیش کیا گیا ہے۔

سوڈان ،ایتھوپیا اور کینیا سے محفوظ پناہ گاہ کی تالش میں گزرا۔ سلوا ڈت کی زندگی پر مبنی کہانی جو
 1996میں امریکہ آیا اور سوڈان میں پانی کے کنویں کھودنے کے منصوبے پر کام شروع کیا۔
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 PWCSکا موسم گرما کے مطالعہ کا پروگرام تجویز کردہ کتابوں کی فہرست
10واں گریڈ
مصنف

عنوان

اشاعت کی
تاریخ

وضاحت

Carter, Ally

 Heist Societyیا Ally Carter
کا کوئی عنوان

2010

Dessen, Sarah

 Lock and Keyیا Sarah
 Dessenکا کوئی عنوان

2008

Draper, Sharon

 The Battle of Jerichoیا
 Sharon Draperکا کوئی عنوان

2003

Feinstein, John

 Foul Troubleیا John
 Feinsteinکا کوئی عنوان

2013

Higson, Charles

 The Enemyیا Charles
 Higsonکا کوئی عنوان

2009

Myers, Walter Dean

 Monsterیا Walter
 Dean Myersکا کوئی
عنوان
 This Dark Endeavorیا
 Kenneth Oppelکا کوئی
عنوان

1999

نوجوانوں کے ایک گروپ نے اپنی صالحیتوں کو اکٹھا کیا تاکہ بے شمار قیمتی پینٹنگز دوبارہ چوری کر
سکیں اور پندرہ سالہ کیٹ بشپ کے والد کو بچا سکیں جو خود بھی ایک بین االقوامی آرٹ چور ہے ،ایک
انتقامی جمع کرنے والے سے۔
جب اس کی شرابی ماں نے اسے اکیال چھوڑ دیا ،ہائی سکول سینئر روبی نے کورا کے ساتھ رہنا چھوڑ دیا،
وہ بہن جس سے دس سال مالقات نہیں ہوئی ،اور اس نے کورا کی نئی زندگی کے بارے میں جانا ،خاندان
کیسا بنتا ہے ،لوگوں کو کیسے بتایا جائے کہ اس کی مدد کریں جب اسے ضرورت ہے ،اور اس کے پاس بھی
لوگوں کو کچھ دینے کے لیے ہے۔
سولہ سال ہائی سکول جونیئر جیریکو اور اس کے کزن کو ایک غیر معمولی سکول کلب میں شامل ہونے
کی دعوت دی جاتی ہے۔ جیسے جیسے آغاز بہت ذلت آمیز ہوتا جا رہا ہے ،جیریکو کو فیصلہ کرنا ہے کہ
رکنیت اس قابل ہے کہ اس "باوقار" کلب میں شامل ہونے کے لیے اس سب سے گزرا جائے۔
کالج میں بھرتی کرنے وال ٹیرل جیمرسن جو ملک کا نمبر  1ہائی سکول باسکٹ بال کھالڑی ہے ،کو
سائن اپ کرنے کے لیے چال رہے ہیں لیکن تمام بھرتی کرنے والے ایماندار نہیں اور ٹیرل کو بہت جلد
فیصلہ کرنا ہے کہ اگر وہ کھیل میں رکناچاہتا ہے--پبلشر کی طرف سے فراہم کردہ۔
ایک ایسی بیماری پھیلنے کے بعد جو سولہ سال سے زیادہ عمر کے ہر فرد کو بغیر دماغ کے ،ختم کرنے واال
اور گوشت کھانے والی مخلوق بنا دیتی ہے ،نوجوانوں کے ایک گروپ نے اپنی پناہ گاہ چھوڑ دی اور برہنگم
محل کی محفوظ پناہ گاہ کے لیے لندن کے پار کرب ناک سفر شروع کیا۔
قتل کے شریک جرم کے مقدمے کی سماعت کے دوران ،سولہ سالہ سٹیو ہارمون فلم کے سکرپٹ کے طور
پر جیل اور عدالت میں اپنے تجربات قلمبند کرتا ہے جیسے جیسے وہ ان حاالت کو جان رہا ہے کہ اس کی
زندگی جا رہی ہے۔
جب اس کا جڑواں بھائی اٹھارویں صدی میں آزاد جمہوریہ جنیوا میں خاندانی گھر میں بیمار ہوا ،سولہ
سالہ وکٹر فرینکن سٹائن ایک خطرناک اور غیر یقینی تالش پر نکل پڑا تاکہ اپنے خاندان کے خفیہ
بیبلیوٹیکا اوبسکیور میں پرانی بیان کردہ تحریر میں ممنوع الیکیر کی زندگی پیدا کر سکے۔

Sepetys, Ruta

 Salt to the Seaیا Ruta
 Sepetysکا کوئی عنوان

2016

Skloot, Rebecca

The Immortal Life of
 Henrietta Lacksیا
 Rebecca Sklootکا کوئی
عنوان

2010

دوسری جنگ عظیم مشرقی پروسیا کے قریب پہنچ رہی تھی اور ہزاروں پناہ گزین آزادی کے لیے خطرناک
راستے پر تھے۔ جب ان کے راستے جہاز کی طرف بڑھ رہے تھے ،انہوں نے وعدہ کیا سیلویشن ،جونا،
ایمیلی اور فلورین ایک دوسرے میں اپنی طاقت ،ہمت ،اور اعتماد تالش کریں گے جیسے جیسے وہ تحفظ کی
طرف ایک ایک قدم قریب ہوتے جائیں گے۔ جب ویل ہیلم گسٹلوف کے ساتھ سانحہ ہوا ،انہیں الزمی ایک ہی
چیز کے لیے لڑنا ہے :بقا۔
یہ کتاب کہانی بیان کرتی ہے کہ کیسے سائنسدانوں نے آزاد غالموں کے غیر یقینی اوالد سے سیل حاصل
کیے اور انسانی سیل الئن پیدا کی جسے غیر معینہ مدت کے لیے زندہ رکھا تاکہ سرطان کی تحقیق ،وائڑو
فرٹیالئزیشن اور جین میپنگ کی جا سکے۔

Oppel, Kenneth

2011
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10واں گریڈ
Spiegleman, Art

Maus I: A Survivor’s Tale،
 My Father Bleeds Historyیا
 Art Spieglemanکا کوئی عنوان

1986

Steifvater, Maggie

 Shiverیا Maggie
 Steifvaterکا کوئی
عنوان

2009

Wein, Elizabeth

 Black Dove, White Ravenیا
 Elizabeth Weinکا کوئی
عنوان

2015

آرٹ سپیگیمین موس کا پہال حجم قارئین کو والڈیک سپیگیمین سے متعارف کراتا ہے ،ہٹلر کے یورپ کا
ایک یہودی اور اس کا بیٹا زندہ بچنے واال ،ایک کارٹونسٹ اپنے والد کے ساتھ ان ٹرم پر آنا چاہتا ہے ،اس
کے والد کی خوفناک کہانی ،اور تاریخ بذات خود۔ اس گرافک ناول میں نازی بلیاں ہیں اور یہودی چوہے۔
موس نے دو طاقتور کہانیوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی ہے۔ والڈیک کا کرب ناک سفر
تمام متفرقات کے خالف بقا کی کہانی اور مصنف کا اپنے بوڑھے والد کے ساتھ اذیت ناک تعلق کا ذکر۔ ہر
مرحلے پر یہ حتمی بقا کی کہانی ہے۔
ان تمام سالوں میں وہ اپنے گھر کے پیچھے جنگل میں بھیڑیوں کی نگرانی کرتی رہی ہے ،گریس کی
توجہ ایک غیر معمولی پیلی آنکھوں والے بھیٹریے پر ہے جو اپنی باری میں اسے بڑھتی ہوئی شدت کے
ساتھ دیکھ رہا ہے۔
 1930کے امریکہ کے تعصب سے بچنے کے لیے ،ایمیلیا مینوٹی ،ایتھوپیا منتقل ہوئی ،اپنے سیاہ فام لے پالک
بھائی ٹیو اور ان کی والدہ روڈ کے ساتھ جو ایک جرات مند پائلٹ ہے ،اٹلی کے ساتھ جنگ کے بعد نئے ملک
کے لیے سب کچھ وقف کرنا چاہتے ہیں ،جو نوجوانوں کو کشمکش میں ڈال رہا ہے۔
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مصنف

عنوان

Anderson,
Laurie Halse

 Wintergirlsیا Laurie Halse
 Andersonکا کوئی عنوان

Aveyard, Victoria

 Red Queenیا Victoria
 Aveyardکا کوئی عنوان

2015

Bardugo, Leigh
de la Pena, Matt

 Six of Crowsیا Leigh
 Bardugoکا کوئی عنوان
 The Livingیا Matt de la
 Penaکا کوئی عنوان
 Drama Highسیریز

2015

Farrish, Terri

 The Good Braiderیا
 Terri Farrishکا کوئی عنوان

2012

Gaiman, Neil

How to Talk to Girls at
 Partiesیا  Neil Gaimanکا
کوئی عنوان

2016

Godbersen, Anna

 The Luxeیا Anna
 Godbersenکا کوئی عنوان
 The Fault in Our Starsیا
 John Greenکا کوئی عنوان

2007

Klavan, Andrew

 The Homelandersیا
 Andrew Klavanکا کوئی
عنوان

.Divine, L

Green, John

اشاعت کی
تاریخ
2009

2013
-2006
2016

2012

2009

وضاحت
لیا اور کیسی بہترین دوست ہیں ،ونٹر گرلز جمی ہوئی ماچس کی تیلیوں کے منجمد جسم ،مہلک مقابلے حریف
یہ دیکھنے کے لیے کہ کون سب سے زیادہ پتلی ہے۔ مگر سائز زیرو اور سائز ڈبل-زیرو کے بعد کیا آتا ہے؟
جب کیسی اپنے اندر کے بھوت کے تابع ہو گئی ،لیا نے محسوس کیا کہ وہ اپنی دوست کی بے چین روح کے
زیر اثر ہے۔
خون کے ذریعے تقسیم کی دنیا میں--عام الل خون والے جو سلور-خون والے اشرافیہ کی خدمت کرتے ہیں،
جن کے پاس مافوق الفطرت صالحیتوں ہیں--سترہ سالہ ماری ،ایک الل نے اپنی ذاتی صالحیتوں کو دریافت
کیا ہے۔ اس ناممکن کو چھپانے کے لیے ،بادشاہ نے اسے مجبور کیا ہے کہ وہ کھوئی ہوئی سلور شہزادی کا
کردار ادا کرے اور اپنے بیٹوں سے شادی کرے۔ مگر ماری ہر چیز خطرے میں ڈال کر اپنی نئی پوزیشن کو
الل گارڈ کی مدد کے لیے استعمال کرتی ہے--ایک
بڑھتا ہوا الل باغی--حتی کہ اس کا اپنا دل ایک ناممکن رخ کھچتا ہے۔
چھ خطرناک واقعات ایک ناممکن چوری۔ کاز کا عملہ ہی ایک واحد چیز ہے جو دنیا اور تباہی کے
درمیان کھڑا ہے--اگر انہوں نے ایک دوسرے کو پہلے قتل نہ کر دیا۔
کیلی فورنیا کو ایک زلزلے کے بعد جب کیلی فورنیا تباہ ہو گیا اور سونامی نے ایک پرتعیش کروز کو
تباہ کر دیا جہاں ایک سمر مالزم تھا ،ہائی سکول والے ایک اور تباہ کن حیرانی سے سامنا کرتے ہیں۔
جیڈ جیکسن ،بوائے فرینڈ  KJکے ساتھ زبردست موسم گرما کے بعد ساؤتھ بے ہائی (اے کے اے ڈرامہ ہائی)
پہنچی یہ جاننے کے لیے کہ اس دھتکارا جا چکا ہے ،اس کی پرانی بہترین دوست باہر اسے لینے کے لیے
آئی ہے اور کی نئی دوست اسے نقصان پہنچانے آ رہی ہے۔ ڈرامہ جو اپنے عروج پر ہے ،جیڈ اپنی ماں کی
کچ ھ مدد اور اپنے کرتبات والے بستے کے ساتھ ،کچھ سبق سیکھنے کے لیے تیار ہے کہ کس کو اس کی مدد
حاصل ہے  -اور زیادہ اہم ،جب اسے اس کا نظارہ کرنا ہے۔
وایوال کو دیکھتے ہوئے ،جیسے اس نے سوڈان کے ظلم سے بچتے ہوئے اپنا خطرناک سفر جاری رکھا،
مصر میں پناہ گزین کے طور پر رہی ،اور آخرکار پورٹ لینڈ ،مین پہنچی ،اور جہاں آزادی اور تحفظ کے
لیے اس کی تالش ماضی کے خوف کی یادوں کے زیر اثر ہے اور اس کی والدہ کی روایات اور دیگر سوڈانی
بالغان اسے روکے رکھے ہیں۔ سوڈان کے تاریخی حقائق اور نقشہ شامل ہے۔
پندرہ سالہ این جو لڑکیوں کو نہیں سمجھ سکتا جبکہ اس کا دوست ویک کو لگتا ہے کہ ان کے بارے میں
سب پتہ ہے۔ دونوں نوجوان اپنے نوجوان زندگیوں کے بارے میں جھٹکے میں ہیں ،تاہم ،جب وہ ایک مقامی
پارٹی میں صرف یہ دیکھنے گئے کہ لڑکیاں وہاں اس سے بہت بہت دور ہیں جہاں وہ نظر آتی ہیں!
 1899میں مین ہیٹن میں ،مختلف سماجی طبقات سے تعلق رکھنے والے پانچ نوجوان ،معاشرے کے سخت
اصولوں اور والدین اور دیگر کے بہترین منصوبوں کے باوجود ،خطرناک سکینڈل والی زندگیاں گزار رہے
سترہ سالہ ہیزل ،تھائی رائیڈ کینسر کی سٹیج کی مریضہ ،نے اپنی حتمی تشخیص کو قبول کر لیا تھا
ہیں
تاوقیکہ کینسر سپورٹ گروپ میں ایک لڑکے سے ملی جس نے اسے محبت ،نقصان ،اور زندگی کے
بارے میں اپنا نقطۂ نظر دوبارہ دیکھنے پر مجبور کیا۔
ہائی سکول سٹوڈنٹ چارلی ایک کنکریٹ بنکر میں خون و خون اور سوجن کے ساتھ اٹھا ،صرف یہ جاننے
کے لیے وہ اپنی زندگی کا ایک سال ضائع کر چکا اور اس کے عالوہ اسے کچھ یاد نہیں یہ وہ جیل سے بھاگا
تھا جب اس نے اپنے پرانے بہترین دوست کو قتل کیا ،یا
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وضاحت

مصنف

عنوان

اشاعت کی
تاریخ

Lewis, John

 Marchیا  John Lewisکا
کوئی عنوان

2013

Robins, Eleanor

Carter High Chronicles

-2003
2010

Schraff, Anne

 Urban Undergroundسیریز

-2010
2013

Suskind, Ron

Life, Animated: A Story of
Sidekicks, Heroes, and
 Autismیا  Ron Suskindکا
کوئی اور عنوان

2014

کیا اگر آپ ڈزنی مووی میں پھنس جائیں؟ ان سب میں ،اصل میں  -ڈمبو سے پیٹر پین سے الئن کنگ تک --
اور زندگی اور محبت کے بارے میں سیکھا جاتا ہے جو کہ متحرک کرداروں سے ہے ،رنگ کی سکرین کے
ناچتے ہوئے؟ اس سوال کو پوچھنا بہت سی غیر معمولی کہانیوں کے دروازے کھولے گا۔ یہ اوون سسکائنڈ
کی قدیم داستان ہے ،جو امریکہ کے سب سے زیادہ مضامین لکھنے والے ،پلٹزر پرائز جیتنے والے صحافی
اور مصنف ران سسکائنڈ کا بیٹا ہے۔ وہ آٹسٹک بھی ہے۔ اس لڑکے اور اس کے خاندان کا  20سالہ تبدیل ہوتا
سفر آپ کے آٹزم کو دیکھنے کا طریقہ بدل دے گا ،پرانی ڈزنی مووی ،اور بکھری ہوئی اوپر نیچے ہوتی دنیا
کو بھرنے کی تصوراتی طاقت۔

مختلف

 Bluford Highسیریز

-2001
2015

 Blufordسیریز میں پہلی کتاب Bluford sophomore Darcy Wills ،کی زندگی کے گرد گھومتی ہے۔
ڈارسی اپنے والد کی لمبی غیر حاضری کے بعد واپسی ،اس کی چھوٹی بہن جمی کے بے چین طرز عمل،
اور اپنے پہلے تعلق کے ساتھ نمٹ رہی ہے۔

کیوں قانون اور دہشت گردوں کا گروپ اس کے پیچھے ہے تاکہ امریکہ کی حکومت کو گرایا جا سکے۔
پہلی کتاب جان لیوس کی نوجوانی کے گرد گھومتی ہے جب وہ االبامہ کے دیہاتی عالقے میں تھا ،مارٹن
لوتھر کنگ جونیئر سے اس کی زندگی بدل دینے والی مالقات ،نیشویل سٹوڈنٹ تحریک کی پیدائش ،اور
علیحدگی کو ختم کرنے کے لیے ان کی جنگ بذریعہ بغیر تشدد کے کھانے کے دھرنے ،سٹی ہال کے
قدموں پر زبردست اختتام۔
کارٹر ہائی کے طالبعلم کا جسم مختلف پس منظروں سے مختلف اقسام کے نوجوانوں میں سے ایک ہے۔ اس
سیریز کی ہر کتاب کا ہر سافٹ کور ایک کردار کی خصوصیت بتاتا ہے جو ایک عام ہائی سکول کی کشمکش
میں گھرا ہوا ہے۔ عنوانات نوجوان بالغ قارئین کے لیے مناسب اور شامل ہیں :محبت ،کھیل ،دوستی ،امتحانات،
کام ،خاندان۔ صرف  48صفحات میں ،حتی کہ بہت معمولی متحرک قاری بھی بہت آسانی سے ناول ختم کر
سکتا/سکتی ہے۔
چمکیلی شہد جیسی جلد کے ساتھ سیریٹا پرنس ہے جس کے کالے کرل اس کے چہرے کے گرد چھوٹے
ہالے ہیں۔ جارس سپین اس کے ساتھ جونیئر ہائی سے محبت میں ہے۔ اب اس کے احساسات زیادہ مضبوط
ہوتے جا رہے ہیں۔ مگر وہ اس کے ذریعے درست نظر آتی ہے جیسے وہ پالسٹک ریپ کا بنا ہوا ہے۔

 PWCSکا موسم گرما کے مطالعہ کا پروگرام تجویز کردہ کتابوں کی فہرست
12واں گریڈ
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مصنف

عنوان

اشاعت کی
تاریخ

وضاحت

Baldacci, David

 The Innocentیا David
 Baldacciکا کوئی عنوان
 Killing Floorیا Lee Childs
کا کوئی عنوان

2012

 ،Will Robieایک خود کام کرنے واال ہٹ میں جو حکومت کے لیے کام کرتا ہے ،ایک نوجوان لڑکی کو
بچاتا ہے جس کے والدین غائب ہو گئے ہیں اور اس کا تعلق بہت اونچے لیول تک جاتا ہے۔
جب جیک ریچر نے اچانک فیصلہ کیا اور گرے ہاؤنڈ بس ڈرائیور سے کہا کہ وہ اسے جارجیا کے قصبے
مارگریو کے پاس اتار دے ،اس نے ایسا اس لیے سوچا کیونکہ اس کے بھائی نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ
مشہور بلیو گٹارسٹ بالئنڈ بلیک کی وفات یہاں ہوئی تھی۔ مگر آزاد پرانے فوجی پولیس مین کو یہ پتہ لگانے
میں وقت نہیں لگا کہ بہت سے عجیب--اور بہت خطرناک--چیزیں مارگریو کے خوبصورت الن اور صاف
ستھری گلیوں کے پیچھے ہو رہی تھیں جنہیں اس کی توجہ درکار تھی۔

Childs, Lee

2006

Follett, Ken

 Eye of the Needleیا Ken
 Follettکا کوئی عنوان

2005

.Griffin, W.E.B

 Semper Fiیا WEB
 Griffinکا کوئی عنوان

1986

دشمن کا ایک جاسوس ،ایک بے رحم قاتل ،اتحادیوں کے سب سے بڑے دھوکے کا راز جانتا/جانتی ہے،
کوڈ نیم "The Needle" :جو اس کے پاس ہے نازی کی فتح کی حتمی حیثیت ہے۔ اس کے راستے میں
صرف ایک شخص ہے :ایک تنہا جزیرے پر ایک اکیلی انگریزی عورت ،جس نے قاتل سے محبت کرنا
شروع کر دی جو پراسرار طریقے سے اس کی زندگی میں داخل ہوا۔ انسانی دل کے پرتجسس ،سازشی ،اور
خطرناک منصوبے کے بال سبقت اور ناقابل فراموش ماسٹر ورک میں سب کچھ ایک خوفناک نتیجے کی
صورت میں سامنے آیا۔
شنگھائی سے ویک جزیرے تک ،کارپ امریکہ کے دفاع کی پہلی الئن تھی جیسے جیسے جنگ کی ہوائیں
پرل ہاربر پر حملے کے حیران کن حملے کی صورت میں ظاہر ہوئیں۔ اب ،معترف برادر ہڈ آف وار کا سب
سے زیادہ بکنے واال مصنف داستان کو میرین کارپس کے لوگوں کی زندگی میں التا ہے--ان کی محبت اور
وفاداریاں--جیسے وہ اپنے آپ کو جنگ سے چراتے ہیں اور حتمی قربانی کے تیار کرتے ہیں---

Grisham, John

 The Firmیا John
 Grishamکا کوئی عنوان

1999

Hale, Nathan

 Hazardous Talesیا Nathan
 Haleکا کوئی عنوان

2012

Hoesseini, Khaled

A Thousand Splendid Suns
یا  Khaled Hoesseiniکا کوئی
عنوان
 Lightningیا Dean
 Koontzکا کوئی عنوان

2007

مچ ،مک ڈیری ،ایک ہارورڈ الء گریجویٹ
اپنے ممفس ٹیکس فرم کا جب مشکوک اموات ،جنونی دفتری سیکوریٹی ،اور شکاگو ہجوم کے اعداد و
شمار اس کے آپریشن کی وجہ سے مشکوک بنا۔
نیتھن ہیل ،امریکہ کا پہال جاسوس ،ایک انقالبی جنگ کا ہیرو ،برٹش کے اسے پھانسی پر لٹکانے سے قبل کہے
گئے الفاظ" ،مجھے صرف ایک پچھتاوا ہے کہ میرے ملک کے لیے میرے پاس صرف ایک زندگی ہے"
خطرناک کہانیوں کی سیریز میں ،نیتھن ہیل چینل نے تاریخ کی مشکل ترین ،سخت ترین ،خبتی ترین کہانیوں
کو گرافک ناول کی شکل میں پیش کرنے کے لیے اپنے نام کو استعمال کیا۔
دو نسلوں میں پیدا ہونے والی دو خواتین نے کابل کی تباہ کن جنگ میں اپنے گھروں اور خاندان کی تباہی
دیکھی ،تیس سالوں کے دوران نقصانات دیکھے جنہوں نے ان کی طاقت اور ہمت کی حدود کا امتحان لیا۔

2003

جس رات الرا شین پیدا ہوئی اس رات ایک طوفان آیا ،موسم کے بارے میں ایک عجیب چیز کہ لوگوں نے
اسے سالوں یاد رکھا۔ زیادہ پراسرار یہ کہ ایک سنہرے بالوں والی اجنبی پتہ نہیں کہاں سے آئی اور الرا کو
خطرناک پیدائش سے بچایا۔ سالوں بعد الرا کو سانحہ سے دوبارہ بچانے کے لیے بجلی کا تیر اور اجنبی
لوٹی۔ وہ حفاظت کا فرشتہ تھا ،چھپا ہوا شیطان ،یا وقت اور جگہ سے باالتر قسمت کا شکاری ماسٹر؟

Koontz, Dean
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Krakauer, John

 Into Thin Airیا Jon
 Krakauerکا کوئی عنوان

1999

Magoon, Kekla

 X: A Novelیا Kekla
 Magoonکا کوئی عنوان

2015

جب جان کراکر  10مئی 1996 ،کو ماؤنٹ ایورسٹ کی چوٹی پر پہنچے ،وہ پچھلے ستاون گھنٹوں سے نہیں
سویا اور آکسیجن کی کمی کی وجہ سے دماغ پر پڑنے والے اثرات کی وجہ سے چکرا رہا تھا۔ جیسے اس
نے نیچے کی طرف  29,028فٹ کا خطرناک سفر شروع کیا ،بیس دوسرے کوہ پیما ابھی بھی چوٹی کی
طرف رواں دواں تھے۔ کسی نے نوٹس نہیں کیا کہ آسمان بادلوں سے بھر گیا ہے۔ چھ گھنٹوں بعد 3000 ،فٹ
نیچے 70 ،ناٹ ہواؤں اور اندھا کرنے والی برف میں ،کراکر اپنے ٹینٹ میں گرا ،کانپتا ہوا ،تھکن اور آکسیجن
کی کمی کی وجہ سے وہم مگر محفوظ۔ اگلی صبح اسے معلوم ہوا کہ اس کے چھ دوست کوہ پیما واپس اپنے
کیمپ تک نہیں پہنچ سکے۔
اپنی بیٹی کے ساتھ لکھتے ہوئے ،یہ دلچسپ ناول مالکولم ایکس۔ مالکوم لٹل کے والدین کے تشکلیاتی سالوں
کی پیروی کرتا ہے ،جو اسے ہمیشہ بتاتے ہیں کہ وہ ہر چیز حاصل کر سکتا ہے مگر وہ بتا سکتا ہے ،وہ
جھوٹ کا پیک ہے --سب کے بعد ،اس کا والد قتل ہو گیا ،اس کی ماں کے لے جایا گیا ،اس کے وکیل بننے
کے خواب اسے سکول سے باہر لے گئے۔ کوشش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ،اس نے سوچا ،اور وہ فینسی
سوٹ ،جاز ،لڑکیوں اور ریفر [بھنگ کا سگریٹ] میں کھو گیا۔ مگر اس کی ماضی کو پیچھے چھوڑنے کی
کوششیں اسے بڑھتے ہوئے خطرناک عالقے میں لے جاتی گئیں۔ اندر سے ،وہ جانتا ہے کہ آزادی جو اس
نے حاصل کی ہے صرف ایک وہم ہے- -اور وہ ہمیشہ کے لیے نہیں بھاگ سکتا۔ ایکس نے مالوکم کا اس
کے بچپن سے اس کے جیل جانے تک پیچھا کیا جب بیس سال کی عمر میں اس نے چوری کی ،جب اس نے
یہ اعتقاد پایا جو اسے نئے راستے کی طرف لے جا سکتا ہے اور آواز کا حکم جو آج بھی گونج رہی ہے۔

Medina, Meg

 Burn Baby Burnیا Meg
 Medinaکا کوئی عنوان

2016

Satrapi, Marjane

 Chicken with Plumsیا
 Marjane Satrapiکا کوئی
عنوان

2006

نورا لوپیز  1977کے موسم گرما کے دوران سترہ سال کی ہے ،جب نیویارک پر آتش زنی کی حملہ ہوا ،ایک
بڑے پیمانے پر اندھیرہ ،اور سیم کا بیٹا کے نام سے سیریل قاتل۔ میگ میڈینا نے ہمیں ایسے وقت میں پہنچایا
جب طبیعت اور درجۂ حرارت بہت اونچا ہوا اس نوجوان عورت کی کہانی بتانے کے لیے جو نے جانا کہ
بڑے خطرات عام طور پر اس سے زیادہ قریب ہوتے ہیں جتنا ہم سمجھتے ہیں۔
 1958میں تہران میں ناصر علی خان جو ایران کا مشہور و معروف تار بجانے واال ،کو پتہ چال کہ اس کے
پسندیدہ آلہ کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ اگرچہ اس نے کوششیں کیں ،وہ اسے تبدیل کرنے کے لیے اس
جیسا دوسرا نہ ڈھونڈ سکا ،وہ جو اسی جذبے اور اسی طاقت کے ساتھ اس کے ساتھ بات کرے جیسے اس کی
موسیقی دوسروں کے ساتھ کرتی ہے۔ مایوسی میں اس نے دنیا اور اپنی تمام خوشیوں سے دستبرداری کا
اعالن کیا اور بستر میں گیا۔ آنے والے ہفتوں میں ،اس کے اہل خانہ اور قریبی دوستوں نے اسکا ذہن تبدیل
کرنے کی کوشش کی ،مگر ناصر علی اپنے تصورات میں مزید سے مزید پھسلتا گیا :اپنے بچوں کے مستقبل
کے ذریعے اپنے بچپن سے ماضی میں جانا اور مستقبل میں جانا۔ جیسے جیسے اس کی کہانی کے حصے
آہستہ آہستہ اپنی جگہ لیتے گئے ،ہمیں اس کی اپنی زندگی ختم کرنے کے فیصلے سے سمجھ آنا شروع ہوئی۔
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