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1 Robert Harris – Drugi sen Świat kojarzący się klimatem z Imieniem róży i 
Opowieściami podręcznej. Sceneria, która mogłaby 
pochodzić z późnego średniowiecza… gdyby nie to, że 
czasem można znaleźć w ziemi plastikowe przedmioty.
Młody ksiądz Christopher Fairfax przybywa do położonej 
na odludziu wioski, by odprawić pogrzeb tamtejszego 
proboszcza. Nie jest witany z otwartymi ramionami i 
budzą się w nim podejrzenia, że stary proboszcz nie 
zmarł śmiercią naturalną, a jego zgon mógł mieć coś 
wspólnego z księgą, która zaginęła, i znajdowanymi w 
pobliżu kośćmi. 
https://lubimyczytac.pl

2 Emilia Dziubak, Barbara 
Kosmowska – 
Dziewczynka z parku

Ta zima jest dla Andzi zupełnie inna niż wszystkie 
poprzednie. Pół roku temu zdarzyło się coś strasznego – 
umarł jej tata. Dziewczynka tęskni za wszystkim, co 
dawniej składało się na życie rodziny: za grą w 
chińczyka, rozmowami przy stole i za brzoskwiniowym 
sernikiem leczącym smutek. Przede wszystkim jednak 
brakuje jej wypraw do parku.  Nie jest łatwo poradzić 
sobie z cierpieniem, ale Andzi pomaga pamięć o pewnej 
tajemnicy powierzonej przez tatę. Może również liczyć na
kolegę, Jeremiasza, który przywraca uśmiech na jej 
twarzy. Czy dziewczynka zdradzi chłopcu swój sekret? 
Opowieść o wspomnieniach, które bolą, ale też są tym, 
co posiadamy najcenniejszego.
https://lubimyczytac.pl

3 Joanna Jurgała Jureczka 
– Kobiety Kossaków

Autorka opowieści biograficznej o Zofii Kossak, tym 
razem przedstawia pełną galerię kobiet z kilku pokoleń 
rodu Kossaków. Piękne, utalentowane i nieodgadnione. 
O ich talentach, strojach, stosunku do mężczyzn, o tym, 
jak zachowywały się wobec porażki, tragedii, sukcesu, 
jak dbały o urodę ile były w stanie wybaczyć, a czego 
nigdy nie zapomniały. Bohaterkami są m.in.: Maria, żona 
Wojciecha, ich córki Maria Pawlikowska-Jasnorzewska i 
Magdalena Samozwaniec, Jadwiga, późniejsza 
Witkacowa i inne. 
https://lubimyczytac.pl

https://lubimyczytac.pl/


4 Ewa Formella – Kołysanka
dla Łani

Druga woja światowa, Polska. Do leśnych partyzantów 
dołączają dwie siostry z pobliskiej wsi: Danusia i 
Jadwiga. Starsza -Danusia – brutalnie zgwałcona i pobita
przez Sowietów umiera podczas porodu, zostawiając na 
świecie swoją małą córeczkę, również Danusię. Między 
młodszą z sióstr, Jadwigą, a partyzantem o pseudonimie 
Ryś rodzi się uczucie. Jednak zakochani nie będą mogli 
długo cieszyć się swoją obecnością: ktoś wsypał oddział 
partyzantów i w wyniku aresztowań Jadzia i „Ryś” zostają
rozdzieleni. Ją wywożą na roboty do Niemiec, on trafia 
do obozu koncentracyjnego. Mała Danusia znajduje 
opiekę u sióstr szarytek.Współcześnie. Pewnego dnia na
skutek niespodziewanego splotu wydarzeń Alicja spotyka
bezdomnego starszego mężczyznę, który stracił pamięć, 
Zygmunta, i mimo niechęci męża proponuje mu 
mieszkanie w swoim domku dla gości. Za wikt i 
opierunek mężczyzna opiekuje się jej ogrodem. Zygmunt
nie wie kim jest, skąd pochodzi, nie pamięta swojej 
przeszłości, ale nie może się pozbyć natarczywego 
wrażenie, że twarz Alicji nie jest mu obca… 
https://lubimyczytac.pl

5 Paul Gallico – O  chłopcu, 
który był kotem

Peter Brown od lat marzy o tym, zeby mieć kota, niestety
ani jego rodzice, ani niania nie chcą o tym słyszeć. 
Pewnego dnia chłopiec wybiega na ulicę za pręgatym 
[sic!] kociakiem i... wpada pod samochód. Kiedy otwiera 
oczy, zszokowany orientuje się, że ciało porasta mu 
futro, ma długie wąsy i pazurki! Peter stał się kotem.
Niania, która nie rozpoznaje chłopca w nowej postaci, 
wyrzuca go na ziąb i pastwę losu. Na szczęście 
zagubionemu na ulicach Londynu Peterowi przychodzi z 
pomocą Jennie – kuta na cztery łapy kotka, dla której 
miasto, nawet nocą, nie ma żadnych tajemnic. 
https://lubimyczytac.pl

6 Magdalena Wala – 
Ostatnia iskra nadziei

Wzruszająca opowieść z czasów drugiej wojny światowej
o najważniejszych życiowych wyborach.  Dwie kobiety, 
dwie różne epoki, te same dylematy i  podobne koleje 
losów… Czy wymuszona wdzięczność może być 
fundamentem dobrego związku? Kryzys w małżeństwie 
Adriany pogłębia się. Kobieta zapełnia emocjonalną 
pustkę spotkaniami z Agnes, którą traktuje jak babcię i 
najlepszą przyjaciółkę. Coraz bardziej wciąga ją historia 
jej małżeństwa w czasach wojny, nad którym gromadzą 
się czarne chmury. Mężowi Agnes grozi powołanie do 
niemieckiej armii i wysłanie na front. Tymczasem 
nazistowska polityka zbiera żniwo, a Agnes staje przed 
dylematem podpisania volkslisty. Co okaże się 
najwyższą wartością: wierność ideałom czy życie 
najbliższych? 
https://lubimyczytac.pl

7 Olga Tokarczuk – Ostatnie Trzy historie, trzy sposoby oswajania śmierci w jednej z 



historie najbardziej poruszających powieści Olgi Tokarczuk.
„Tokarczuk ożywia zapomniane, porzucone miejsca, 
opowiadając historie trzech życiowych wojowniczek 
samotnie kreujących własne losy”. 
„Pisarka wpuszcza nieco światła do świata wypełnionego
ciemnością. W mistrzowski sposób buduje 
wielowarstwowe opowieści, w których przywraca sens 
temu, co pozornie beznadziejne, na zawsze stracone”. 
„Mimo że to najbardziej mroczna, gorzka i przejmująca 
książka Tokarczuk, a zdania bohaterów opowiadających 
o śmierci łamią się, kawałkują, osuwają w milczenie, to 
jednak czytelnik wie, o czym mówią i co się za tą pustką 
kryje”.  
https://lubimyczytac.pl

8 Grace Burrowes – 
Przeznaczeni miłości

Mężczyźni, którzy zamknęli swe serca przed miłością, i 
kobiety, które potrafią je otworzyć, w powieści mistrzyni z
cyklu "Uwięzione serca". Po latach spędzonych na 
wojnie Michael Brodie wraca do swego szkockiego 
zamku i odkrywa, że narzeczona, którą tu zostawił, stała 
się mu zupełnie obca. Brenna jest niezależna, pewna 
siebie… i wściekła, że nie było go tak długo.Lecz tak 
naprawdę Brenna jest zraniona i zmęczona ciągłą walką 
o szacunek otoczenia. Michael zostawił ją, kiedy go 
najbardziej potrzebowała i nie pojawiał się, choć wojna 
dawno się skończyła. Teraz mężczyzna, który ją porzucił,
wraca – dojrzalszy, opiekuńczy i wciąż zakochany. Lecz 
jakiego wyboru dokona, gdy Brenna wyzna mu prawdę, 
której tak pilnie strzegła? 
https://lubimyczytac.pl

9 Yuval Noah Harari  - 
Sapiens. Od zwierząt do 
bogów

Opowieść, która zmieniła postrzeganie ludzkiego 
gatunku.
Sto tysięcy lat temu z trudem walczyliśmy o przetrwanie, 
żyjąc w ciągłym strachu przed siłami natury. Dziś wydaje 
się nam, że opanowaliśmy świat, i chcemy stać się 
podobni do swoich wyobrażeń o bogach. "Sapiens" to 
fascynująca opowieść o tym, co robimy z własną potęgą i
w którą stronę się rozwijamy. Harari chciałby, żebyśmy 
spojrzeli na siebie z dystansu – w zupełnie nowy, 
prowokujący do myślenia sposób. 
https://lubimyczytac.pl

10 Jack London – Serce Zbiór krótkich nowel Jacka Londona to przepiękne, pełne

https://lubimyczytac.pl/autor/103065/yuval-noah-harari


kobiety fascynacji kobietami opowieści o  przedstawicielkach płci
pięknej i na pewno nie słabej. Przebija z kart tych 
opowiadań tęsknota autora za miłością, jego zauroczenie
niezwykłymi charakterami mieszkanek Północy, które 
zmagać się tam musiały nie tylko z trudnymi 
charakterami mężczyzn – i białych, i czerwonoskórych, 
ale i ekstremalnymi warunkami przyrody. Przyrody 
pięknej, jednak stawiającej człowiekowi bardzo trudne 
warunki, ale jednocześnie przyciągającej i zniewalającej 
swoim urokiem, tak jak potrafią to czynić kobiety.
Widać w sposobie, w jaki London opowiada o Jukatanie 
– czy szerzej: o Alasce – jego oczarowanie tą krainą. I 
spotkanie na kartach tej książki piękna kobiet z pięknem 
Północy sprawia, że Czytelnik daje się porwać narracji 
pisarza. 
https://lubimyczytac.pl

11 Karolina Wilczyńska – To 
będą piękne święta

Jagodno to urokliwa miejscowość położona w Górach 
Świętokrzyskich, gdzie smaki życia odmieniają się przez 
wszystkie przypadki. Z jego mieszkankami 
doświadczamy na równi radości i smutku, miłości i 
nienawiści, namiętności i samotności. W nadchodzące 
święta splotą się losy wielu kobiet, bo wszystkim nam 
towarzyszą podobne uczucia i pragnienie szczęścia. 
Każdej z bohaterek poświęcony jest osobny rozdział. 
Poznamy je bliżej i będziemy mogły poczuć się jak jedna 
z nich!  Razem z bohaterkami oraz czytelniczkami Stacji 
Jagodno przygotuj niepowtarzalne dekoracje według 
zawartych w każdym rozdziale instrukcji. Poznaj sekrety, 
dzięki którym stworzysz idealną broszkę na prezent, 
świąteczne ozdoby na stół czy piękne szydełkowe 
gwiazdki. 
https://lubimyczytac.pl

12 Roma J. Fiszer – Wzgórze
pełne słońca

Magiczne miejsce, spełnione marzenia, odmieniony los
Trzy kobiety, trzy nowe życia Kontynuacja 
bestsellerowych "Kilku godzin do szczęścia"
Na wzgórzu pełnym słońca spełniają się marzenia Anny, 
Kaśki i Elizy. Lato przynosi im miłość, o jakiej  marzyły. 
Tajemnice z przeszłości zmieniają teraźniejszość. Na 
magicznych Kaszubach wszystko jest możliwe...Anna po 
kilku tygodniach pobytu w Parchowie i odnalezieniu 
swoich korzeni, decyduje się pozostać na Kaszubach do 
końca lata. Notariusz, który ma prowadzić jej sprawy 
spadkowe, coraz bardziej fascynuje ją jako mężczyzna. 
Kaśka przeżywa nową-starą miłość z Krzysztofem, ale 
powoli zaczyna do niej docierać, że poznany niedawno 
przypadkiem Maciej jest tym mężczyzną, na którego 
czekała wiele lat. Związek Elizy i Igora przeżywa wiele 
zawirowań - młodość wszak ma swoje prawa. 
https://lubimyczytac.pl

13 Iwona Czarkowska – Majeczka zawsze uważała, że w prowincjonalnych, 

https://lubimyczytac.pl/


Zakręcona narzeczona sennych miasteczkach życie jest nudne, leniwe i 
przewidywalne. Od zawsze marzył się jej dynamiczny 
rytm Warszawy, jej rozmach, wyobraźnia i 
nieograniczone możliwości. Ach, uciec z Zabrzeźna, z tej
banalnej dziury zabitej dechami, gdzie nic się nie 
dzieje…
Nic oprócz tego, że ktoś uprowadza Pelagię, a potem 
przekupuje ją karmą dla papug, ktoś inny nieustępliwie 
próbuje się włamać do domu weterynarza, fałszywy 
dziennikarz zamierza odzyskać skradzione narkotyki, a 
fałszywy meteorolog odkrywa pod miasteczkiem złoża 
prastarej wody. Same nudy! 
https://lubimyczytac.pl


