NOWE KSIĄŻKI NA POŻEGNANIE LATA

O autorze: Katarzyna Borys - Pisarz amerykański, autor licznych thrillerów
i horrorów. Zaczął pisać pod koniec lat 60 skupiając się początkowo na
powieściach science fiction. Później porzucił ten gatunek
i częściowo
pod prawdziwym imieniem, częściowo pod pseudonimami zajął się pisaniem
thrillerów i horrorów.
O książęce: „Poszukiwana”- Lektura obowiązkowa dla miłośników
mrocznych kryminałów psychologicznych, jak również dla wielbicieli
współczesnej literatury z elementami grozy i niesamowitości. Dziewczyna,
która powiedziała śmierci NIE Bibi Blair jest energiczną, wesołą i dzielną
młodą kobietą... Tyle, że właśnie dowiedziała się od lekarza, iż został jej rok
życia. Jej odpowiedź brzmi: „Zobaczymy”. Nagłe ozdrowienie Bibi zadziwia
cały świat medyczny. Dziewczynę pochłania jednak obsesja, że została
oszczędzona po to, by ocalić także kogoś innego…
http://lubimyczytac.pl/
O autorze: Ronaldo Wrobel urodził się w 1968 r. w Rio de Janeiro. Jest
pisarzem, scenarzystą i prawnikiem, autorem kilku powieści i zbiorów
opowiadań. Regularnie pisuje do magazynu „Menorah”. Pochodzi z rodzinny
o żydowskich korzeniach, jego przodkowie przybyli do Brazylii z Europy
Wschodniej
O książęce: „Tłumacząc Hannah” - Rio de Janeiro, lata 30. XX wieku.
Pochodzący z Polski szewc Max Kutner zostaje zmuszony do pracy
w cenzurze listów żydowskich imigrantów Świat nieuchronnie zmierza ku II
wojnie światowej. W Brazylii nowy dyktatorski rząd, podejrzewając
komunistyczny spisek z „semickimi wpływami” i poszukując szpiegów oraz
sabotażystów, usiłuje kontrolować wszelką komunikację. Jeden z licznych
przybyszów z Polski, Max Kutner, zostaje zmuszony do pracy w cenzurze
korespondencji. Tłumaczy z jidysz na portugalski listy takich samych jak on
żydowskich imigrantów, by wytropić w nich zaszyfrowane informacje.
Zmagając się z wyrzutami sumienia, samotny szewc stara się wykonywać
swoje zadania na chłodno i z dystansem, lecz sprawy wymykają mu się spod
kontroli, kiedy wpada w zachwyt nad listami pisanymi do siostry przez dobrą
duszę o imieniu Hannah.
http://lubimyczytac.pl/
O autorze: Stephen King Napisał ponad pięćdziesiąt książek i wszystkie
zyskały status światowych bestsellerów. Znajdują się między nimi:
"Miasteczko Salem", "Misery", "Dallas ’63", "Lśnienie", czy "Doktor Sen".
Powieści Kinga doczekały się wielomilionowych nakładów, tłumaczeń na
przeszło 30 języków, a na całym świecie można znaleźć ponad 300 milionów
egzemplarzy książek z jego nazwiskiem na okładce. Stephen King mieszka
w stanie Maine z żoną, powieściopisarką Tabithą King.
O książęce: ”Dziewczyna, która kochała Toma Gordona” - Opętana
manią wycieczek matka zabiera dziewięcioletnią Trishę i jej starszego brata
do parku narodowego w masywie Gór Białych. Zajęta kłótnią z synem, nie
zauważa, gdy dziewczynka schodzi z wyznaczonego szlaku i gubi się
w gęstym lesie. Trisha próbuje opanować panikę, myśleć racjonalnie.
Niestety, każdy kolejny krok coraz bardziej oddala ją od cywilizacji.
Weekendowy spacer zmienia się w trwającą wiele dni samotną wędrówkę
przez pełen zagrożeń las, podczas której Trisha racjonuje sobie żywność
i pociesza się, słuchając transmisji radiowych z meczów baseballowych
http://lubimyczytac.pl/

O autorze: Hanya Yanagihara.Amerykańska pisarka i dziennikarka. Jej
rodzina pochodzi z Hawajów, Yanagihara urodziła się w 1975 r. w Los
Angeles, od lat mieszka w Nowym Jorku. Karierę rozpoczynała jako
redaktork w wydawnictwach, przez wiele lat współpracowała z luksusowym
pismem „Conde Nast Traveler”, a obecnie jest wicenaczelną magazynu
„T: The New York Times Style Magazine”. Jej debiutancka powieść, „The
People in the Trees", ukazała się w 2013 roku, zbierając bardzo dobre
recenzje. Wydana w 2015 roku powieść, „A Little Life" (Małe życie) stała
się bestsellerem, uczyniła z autorki gwiazdę pierwszej wielkości i przyniosła
jej nominacje do najważniejszych nagród literackich w Stanach
Zjednoczonych i w Anglii.
O książęce: „Małe życie” - Książka nagrodzona tytułem Książki Roku 2016
lubimyczytać.pl w kategorii Literatura piękna. Poruszający obraz
dojrzewania, sukcesu, traumy i przyjaźni. Najgłośniejsza amerykańska
powieść 2015 roku, która wzbudziła falę zachwytu, a zarazem gorącą
dyskusję wśród krytyków i czytelników. Pochodząca z Hawajów
amerykańska pisarka opisuje kilkadziesiąt lat z życia czterech przyjaciół.
Bohaterów powieści poznajemy w chwili, gdy kończą studia i przenoszą się
do Nowego Jorku. ….
http://lubimyczytac.pl/
O autorze: Kristin Hannah. Urodziła się w 1960r. w południowej Kalifornii
w USA. Jest wielokrotnie nagradzaną i bestsellerową amerykańską pisarką,
która zdobyła wiele nagród, m.in. Złotego Serca, Maggie, i nagroda 1996
National Reader's Choice.
Hannah ukończyła wydział prawa
w Waszyngtonie i prawo praktykowała w Seattle, zanim stała się pełnym
pisarzem. Mieszka z mężem i synem w Pacific Northwest.
O książęce: „Słowik”. Książka nagrodzona tytułem Książki Roku 2016
lubimyczytać.pl w kategorii Powieść historyczna.
Miłość pokazuje nam, kim chcemy być.
Wojna pokazuje, kim jesteśmy.
Dwie siostry, Isabelle i Vianne, dzieli wszystko: wiek, okoliczności, w jakich
przyszło im dorastać, i doświadczenia. Kiedy w 1940 roku do Francji
wkracza armia niemiecka, każda z nich rozpoczyna własną niebezpieczną
drogę do przetrwania, miłości i wolności.
Zbuntowana Isabelle dołącza do ruchu oporu, nie zważając na śmiertelne
niebezpieczeństwo, jakie ściąga na całą rodzinę. Opuszczona przez
zmobilizowanego męża Vianne musi przyjąć do swego domu wroga. Cena za
uratowanie własnego życia i dzieci z czasem staje się dramatycznie
wysoka…
http://lubimyczytac.pl/
O autorze: Jan Grzegorczyk. ur. 1959) - pisarz, publicysta, tłumacz, autor
scenariuszy filmowych i słuchowisk radiowych. Bliska jest mu myśl Rene
Chataubriande`a: "Pisz tekst religijny tak, aby młodzieniec-niedowiarek
chłonął go jak gorszącą powieść".
O książęce: ”Puszczyk” Stanisław Madej odnajduje w kościele zwłoki
proboszcza. Nie może uwierzyć, że jego przyjaciel spadł z drabiny akurat
w wieczór, gdy wreszcie zdecydował się udostępnić mu pełen osobistych
zapisków egzemplarz książki Tomasza a Kempis. Próbując rozwikłać
zagadkę śmierci księdza, staje wobec pytań dotyczących własnego życia.
Zaczyna wątpić, czy jego ucieczka z miasta i zamieszkanie w starym domku
na skraju lasu miało sens. Niespodziewanie do jego rąk trafia pamiątka
rodzinna, obraz przedstawiający rozbitka na brzegu morza. Czy to stare
płótno przyniesie mu jakieś przesłanie? Czy okaże się kluczem do
prawdziwego szczęścia? Znakomita intryga kryminalna,
http://lubimyczytac.pl/

O autorze: Harlan Coben. Amerykański pisarz, autor powieści
kryminalnych. Zadebiutował w 1995 roku powieścią Bez skrupułów, jednak
to wydanie thrillera pt. Nie mów nikomu okazało się przełomem w jego
karierze i przyniosło mu międzynarodową sławę. .W jego powieściach często
pojawiają się nierozwiązane bądź niedokończone sprawy z przeszłości (takie
jak morderstwa, tragiczne wypadki, etc.) oraz wielokrotne zwroty akcji.
W książkach Cobena fabuła toczy się na obszarze stanów Nowy Jork i New
Jersey. Kilka postaci drugoplanowych pojawia się w wielu jego dziełach.
O książęce: „Jeden fałszywy ruch”. Kto – i po co – nęka telefonicznymi
pogróżkami Brendę Slaughter, ciemnoskórą gwiazdę żeńskiej
koszykówki? Myron Bolitar oddałby wiele, żeby znaleźć odpowiedź na
to pytanie. Ale znajduje tylko… więcej znaków zapytania. Czy kłopoty
Brendy mają związek z tajemniczym zniknięciem jej matki przed
dwudziestoma laty oraz z niewyjaśnioną śmiercią żony kandydata na
gubernatora. Co stało się z ojcem Brendy, który rozpłynął się
w powietrzu po wyczyszczeniu konta bankowego? Wspierany przez
niezawodnego przyjaciela, Wina, Myron musi dotrzeć do sedna
mrocznej tajemnicy, za którą jedni są gotowi umrzeć, a inni – zabić…
http://lubimyczytac.pl/
O autorze: Katherine Scholes. ustralijska pisarka, urodzona w Tanzanii.
Tam spędziła większość swojego dzieciństwa, w pamięci zachowując
wspomnienia długich podróży Land Roverem do najdalszych zakątków
regionu Dodoma, gdzie jej ojciec był misjonarzem-doktorem. Potem jej
rodzina przeprowadziła się do Anglii następnie osiadła w Tasmanii, gdzie
pisarka mieszka do dziś.
O książęce: „Idealna żona”. Kitty Hamilton przyjeżdża do Tanganiki
z wielkimi nadziejami na nowe życie. Ekscytująca przygoda na drugim
końcu świata może być tym, czego ona i Theo potrzebują, żeby odzyskać
równowagę po skandalu, który omal nie zniszczył ich małżeństwa. Ale
w tym dzikim i obcym kraju zaczynają budzić się jej marzenia. I chodzi
o coś więcej niż marzenia o byciu idealną żoną. Gdy stare rany zaczynają się
odzywać, a nowe pragnienia rozpalać, Kitty i Theo muszą stawić czoło
uczuciom, które pchną ich poza granice tego, co dotąd znali i w co wierzyli.
Głęboko poruszająca opowieść o walce między obowiązkiem a pragnieniem i potrzebą podążania za głosem serca, bez względu na to, dokąd cię to
zaprowadzi.
http://lubimyczytac.pl/
O autorze: Amanda Quick Znana również jako: Jayne Krentz, Stephanie
James,Jayne Castle,Jayne Ann Krentz Jayne Ann Krentz z domu Jayne Castle,
urodziła się 21 marca 1948 roku. Pisze również pod pseudonimami Amanda
Quick (powieści historyczne) i Stephanie James (kryminały i powieści
przygodowe.
O książęce: „Ogród kłamstw” Ursula Kern prowadzi Agencję Sekretarek,
które pracują dla najwyższych sfer Londynu. Głęboko skrywane sekrety elity
Imperium Brytyjskiego, do których mają czasami dostęp, mogą drogo
kosztować. Nawet życie. Kiedy jedna z najlepszych sekretarek umiera w
tajemniczych okolicznościach, Ursula nie chce uwierzyć w jej samobójstwo.
I nie zamierza zostawić sprawy w spokoju, choć policja bardzo się o to stara.
Archeolog i poszukiwacz przygód Slater Roxton obawia się, że
zainteresowanie Ursuli Kern tą sprawą może być dla niej niebezpieczne. Ona
jest piękną kobietą, a on uwielbia ryzyko. Gotów jest więc jej pomóc.
http://lubimyczytac.pl/

O autorze: Danielle Steel . Pisarka amerykańska, autorka ponad 100 książek,
z których większość stała się bestsellerami i których łączny nakład
przekroczył rekordową liczbę 300 milionów egzemplarzy. Z powodu faktu, iż
jej książki utrzymują się na pierwszym miejscu list bestsellerów, Steel trafiła
nawet do „Księgi Guinnessa”. Bardzo popularna jest także w Polsce. Steel
udziela się społecznie – jest przewodniczącą Amerykańskiego
Stowarzyszenia Bibliotecznego oraz rzecznikiem prasowym American Human
Association, działającego na rzecz dzieci uzależnionych.
O książęce: „Wbrew przeciwnościom”. Czy kochająca matka zdoła (i czy
powinna) uratować dorosłe dzieci przed ich samodzielnymi
i ryzykownymi wyborami życiowymi?
Kate Madison miała
dwadzieścia dziewięć lat, gdy spadła na nią śmierć męża. Została sama
z czwórką dzieci. Ciężko pracowała, by je wychować i zapewnić im
wykształcenie. Teraz jest wziętą nowojorską stylistką, a dzieci są
gotowe rozpocząć własne życie. I każde rzuca na szalę swój los – ku
przerażeniu matki. Isabelle ma zostać wspólnikiem kancelarii
adwokackiej. Ale zakochuje się w kliencie, którego broni w sprawie
kryminalnej... Julie, projektantka mody, ulega czarowi mężczyzny,
który wydaje się doskonały. Rzuca pracę i wyjeżdża z nim do Los
Angeles
http://lubimyczytac.pl/
O autorze: Danielle Steel
O książęce: „Nagroda”. Gaëlle de Barbet ma szesnaście lat, gdy
niemiecka armia wkracza do Francji. Jej szczęśliwe życie się
rozpada...Jest zaszokowana i bezsilna, kiedy żandarmi aresztują jej
najlepszą przyjaciółkę i jej rodzinę, i wywożą do obozu. Niemiecki
komendant wojskowy zajmuje posiadłość rodziny Gaëlle na swoją
kwaterę. Jej ojciec i brat zostają zamordowani. Matka się załamuje fizycznie i psychicznie. Zaufani przyjaciele okazują się zdrajcami.
A Gaëlle rozpoczyna ryzykowną współpracę z ruchem oporu. Naraża
życie, ale jej bohaterstwo i odwaga obracają się przeciwko niej .Musi
uciekać z Lyonu, okryta hańbą, napiętnowana zdradą. Pragnie zacząć
wszystko od nowa.Od Paryża do Nowego Jorku, od sukcesów po
najboleśniejsze strat, przez wielkie miłości i macierzyństwo, wzloty
i upadki, toczy się niezwykłe życie niezwykłej kobiety. Ale duchy
przeszłości i poczucie krzywdy jej nie odstępują. "Najpiękniejsza
powieść Danielle Steel, o największym wydźwięku emocjonalnym".
http://lubimyczytac.pl/
O autorze: Danielle Steel
O książęce: „Kochanka”. Natasza wyrwała się z biedy dzięki swojej
urodzie. By uciec z moskiewskiej ulicy, zgodziła się zostać kochanką
bogatego i niebezpiecznego Wladimira. U jego boku nie musi się o nic
martwić – sypia w pięciogwiazdkowych hotelach, nosi oszałamiającą
biżuterię i ubrania od najsłynniejszych projektantów. W zamian
mężczyzna oczekuje od niej całkowitej uległości. I oczywiście wierności
absolutnej. Natasza jest gotowa zapłacić tę cenę. Złota klatka, w jakiej
żyje, nie wydaje jej się za ciasna. Aż do dnia, gdy spotyka młodego
malarza Theo. Natasza i Theo nie mogą o sobie zapomnieć. Jednak ich
uczucie sprawia, że oboje znajdują się w śmiertelnym
niebezpieczeństwie. Mężczyźni pokroju Wladimira nie wybaczają. I nie
przebierają w środkach…
http://lubimyczytac.pl/

O autorze: Danielle Steel
O książęce: „Wezbrane wody” - Nowa powieść mistrzyni powieści
obyczajowej. CZASEM WICHRY I BURZE SĄ TYLKO ZAPOWIEDZIĄ NOWEGO
POCZĄTKU Ellen przyjeżdża do Nowego Jorku, by odwiedzić matkę
i poszukać rady specjalisty – razem z mężem od lat bezskutecznie starają się
o dziecko. Charles przybył tu w interesach, a przy okazji pragnie zobaczyć
swoje córki, które mieszkają na Manhattanie z jego byłą żoną. Juliette czeka
kolejny dzień stresującej pracy na oddziale ratunkowym w jednym
z miejskich szpitali. Każde z nich skupia się na swoich planach i nadziejach,
drobnych radościach i smutkach. Nie potrafią docenić, jak wiele życie ma im
do zaoferowania tu i teraz. Aż pewnego dnia muszą stawić czoło
katastrofie… Wezbrane wody to wyjątkowa opowieść, która pokazuje, że
czasem życie zmienia się w mgnieniu oka, a nawet najstraszniejsza burza
może przynieść niespodziewaną radość i odwagę, by zacząć wszystko od
nowa.
http://lubimyczytac.pl/
O autorze: Sarah Waters - Brytyjska pisarka mieszkająca w Londynie.
Znawczyni powieści wiktoriańskiej z wątkiem homoerotyzm.
O książęce: „Ktoś we mnie” - Lata powojenne, Anglia. Czterdziestoletni
doktor Faraday trafia do podupadłej posiadłości, będącej od paru stuleci
własnością Ayresów, zubożałej rodziny ziemiańskiej. Dwór, dawniej piękny
i okazały, popada w ruinę. Park i ogrody zarosły chwastami, a wskazówki
zegara znieruchomiały na godzinie za dwadzieścia dziewiąta. Zdziwaczała
pani Ayres, jej niezależna córka i ambitny, zagubiony syn, który nigdy nie
doszedł do siebie po katastrofie samolotowej, bezskutecznie próbują iść
z duchem czasu. Mijają dni i dom Ayresów staje się tłem mrocznych,
niepokojących zdarzeń. Faraday nie wie, że los rodziny, której usiłuje przyjść
z pomocą, nieodłącznie splecie się z jego własnym. Czy zdoła zapobiec
tragedii?
http://lubimyczytac.pl/
O autorze: Nermin Bezmen - Urodziła się w 1954 roku i wychowała w Turcji.
Ukończyła liceum w Stanach Zjednoczonych. Po powrocie do kraju przez
długi czas z powodzeniem prowadziła własny biznes. Któregoś dnia teściowa
pokazała jej tradycyjną sztukę turecką. Nermin zaczęła chodzić na zajęcia
w Muzeum Topkapı Sarayı i na akademii sztuk pięknych. Stała się jedną
z pionierek odrodzenia sztuki miniatur i iluminacji. Brała udział w dwudziestu
pięciu wystawach, dziewięć z nich było indywidualnych. Co zaczęło się jako
hobby, szybko przybrało formę kariery w sztukach pięknych, restaurowaniu,
malarstwie dekoracyjnym i tradycyjnym druku. Prowadzi warsztaty dla
dzieci, młodzieży oraz dla dorosłych kobiet.
Jej pierwsze zetknięcie ze światem literackim nastąpiło w 1991 roku, gdy
ukazał się zbiór jej wierszy. Była już wtedy cenioną dziennikarką, prowadziła
także program w telewizji. Rok później ukazało się Imperium miłości.
Powieść natychmiast stała się bestsellerem, podobnie jak jej kontynuacja.
Wszystkie tomy tej sagi zostaną wydane przez Marginesy.
O książęce: Imperium miłości. Tom 1 Książka, na podstawie której powstał
turecki serial kostiumowy, wyświetlany w Polsce na antenie TVP.
Rok 1916, Piotrogród. Oficer armii carskiej, potomek bogatej tatarskiej
rodziny, porucznik Kurt Seyit Eminow podczas balu poznaje piękną
Aleksandrę „Szurę” Wierżeńską, wywodzącą się z szanowanej rosyjskiej

rodziny. Młodzi zakochują się w sobie od pierwszego wejrzenia, ale na
przeszkodzie do ich szczęścia stają obie rodziny. Rodzina Kurta chce, aby
poślubił on kobietę z tureckiego rodu, a rodzice Szury chcą wydać ją za
Rosjanina. Tymczasem nadchodzi wiosna 1917 roku: wybucha I wojna
światowa, a następnie rewolucja – zarówno w Rosji, jak w Turcji. Zaczyna się
terror. Imperium miłości to historia prawdziwa. Wnuczka Kurta – Nermin
Bezmen – odnalazła stare listy siostry Szury. I przez osiem lat zgłębiała
historię swojej rodziny na Krymie, w Rosji, Rumunii i Francji.
http://lubimyczytac.pl/
O autorze: Nermin Bezmen O książęce: Imperium miłości. Tom 2 Drugi tom uwielbianej przez miliony
ludzi na całym świecie niezwykłej miłosnej historii. Krymski Tatar Kurt Sejit,
carski oficer, który w 1918 roku musiał potajemnie opuścić Krym zajęty przez
bolszewików i na łódce przepłynął Morze Czarne w poszukiwaniu azylu w
Turcji, oraz jego ukochana, Rosjanka Szura Werżenskaja, która razem
z nim udała się na wygnanie. Ucieczka z Krymu uratowała Sejitowi życie;
wszyscy jego najbliżsi – jako zamożni posiadacze ziemscy – zginęli w rąk
bolszewików. Powieść jest barwnym, miejscami bardzo emocjonującym
opisem ostatnich lat wystawnego życia wyższych warstw społecznych
Moskwy, Petersburga i Krymu oraz późniejszych, tragicznych wydarzeń:
pierwszej wojny światowej (udział Kurta w walkach na froncie galicyjskim),
rewolucji październikowej i upadku Turcji osmańskiej.
http://lubimyczytac.pl/
O autorze: Julie Anne Long już w dzieciństwie postanowiła, że zostanie
pisarką. Jej marzenie spełniło się w 2003 roku, kiedy wydała pierwszą
powieść i od razu weszła do grona najbardziej lubianych amerykańskich
autorek błyskotliwych powieści z epoki regencji (Ryzykowne rozkosze,
Skrzydła motyla, Złodziejka serc) z wartką akcją i ekscytującą intrygą.
Dlaczego pisuje romanse historyczne? To już wina Jane Austen, której
twórczość jest dla Julie Anne Long inspiracją i wzorem wdzięku i humoru.
O książęce: „Gra o markiza” - Plotkarska prasa nazywa go Lodowatym
Lordem. Zimny i wyniosły Julian Spenser, markiz Dryden, otacza się
wyłącznie tym co najlepsze: zarówno jeśli chodzi o stroje, konie i… kochanki.
A teraz znalazł idealną narzeczoną, która wniesie mu w posagu utracone
dziedzictwo Spenserów.Lecz jego misterne plany rozsypują się jak zamek z
piasku, gdy Julian poznaje damę do towarzystwa przyszłej żony. Piękna
Phoebe o zagadkowym uśmiechu i prowokującej inteligencji jako jedyna
potrafi przejrzeć markiza. Wzajemne nieodparte przyciąganie to dla nich
tortura – słodka i niebezpieczna, bo poddanie się pożądaniu może oznaczać
utratę wszystkiego...
http://lubimyczytac.pl/
O autorze: Julia Quinn skończyła Harvard, potem studiowała medycynę na
Uniwersytecie Yale. Nie została jednak lekarzem, tylko… jedną
z największych gwiazd romansu historycznego. Jej powieści są wydawane
w USA w blisko milionowych nakładach, wyróżniane najważniejszymi
nagrodami - w tym dwukrotnie najwyższą: RITA Award - i zajmują wysokie
miejsca na listach bestsellerów Żywe dialogi i niezapomniane postacie
bohaterek – energicznych, odważnych kobiet, niepoddających się
konwenansom epoki – nadają nieodparty urok błyskotliwym powieściom
Julii Quinn (Zaginiony książę, Czekając na księcia, Co słychać w Londynie,
Sekretny pamiętnik Mirandy Cheever).

O książce: „Tylko ta noc”Daniel Smythe-Smith, hrabia Winstead, przez trzy
lata ukrywał się w Europie przed ścigającymi go zabójcami. Teraz powraca
do domu. Jest przekonany, że nic mu już nie grozi. Nie wie, jak bardzo się
myli… Na rodzinnym wieczorku muzycznym jego wzrok przykuwa piękna
pianistka. A jego zachwytu nie studzi nawet odkrycie, że Anna Wynter jest…
guwernantką. Anna nie może wyjawić nikomu swego prawdziwego
nazwiska. Nawet Danielowi, pierwszemu od lat mężczyźnie, który budzi
drżenie jej serca.Jest przekonana, że bezpieczeństwo zapewnia jej tylko
przybrana tożsamość. Nie wie, jak bardzo się myli…
http://lubimyczytac.pl/
O autorze: Joanna Kulmowa - polska poetka, prozaik, autorka utworów
scenicznych oraz książek dla dzieci i młodzieży, reżyser. Wiersze Kulmowej są
zmienne w nastroju, oprócz liryzmu i refleksji zawierają elementy dowcipu
i groteski, chętnie odwołują się do świata wyobraźni i humoru. Na wniosek
dzieci otrzymała Order Uśmiechu, który odebrała 24 września 2000 roku
w Lublinie.
O książce: - „Echa śpiące” - Zakochani w pięknej poezji i zaczarowanej
poetce zbieramy pogubione poetyckie strofy zamieszczając je w kolejnych
tomikach wierszy. Echa śpiące to 29 przepięknych wierszy Joanny Kulmowej,
a wśród nich również te najnowsze, nigdzie dotąd niepublikowane.
Zanurzmy się więc w tej poezji i idźmy za poetką `tam, gdzie Pan Jan
Chrystian Andersen przesuwa obłoki,
gdzie chmury udają góry, gdzie na górskich polanach zapach siana,
najwonniejszy z zapachów świata…`
http://lubimyczytac.pl/
Autor - Wier Krzysztof Jerzy
O książce: Alfabet zwierząt Nauka alfabetu ... od Aligatora do Żyrafy - czyli
wiersze o zwierzętach od A do Z. Wiersze są równe, rytmiczne i każdy łatwo
je zapamięta. Czytane poprawią wymowę - również rodzicom, którzy w
atrakcyjny sposób spróbują pomóc dziecku w nauce alfabetu. Ten
niespotykany pomysł na wiersze od A do Z to kolejne dni ciekawej zabawy
i nauki. Wierszyki w kolejności alfabetycznej to idealna pomoc dla
nauczycieli. Książka jest gotowym pomysłem na scenariusz zajęć czy
przedstawienia dla całek klasy. Teksty na pewno poprawiają humor, bo
zwierzęta mają niebanalne pomysły. http://lubimyczytac.pl/
O autorze: Dobrosława Rurańska (rocznik 1990) Absolwentka Akademii
Sztuk Pięknych w Katowicach. Dyplom z grafiki książki obroniła w 2015 roku.
W 2014 roku została laureatką Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego dla studentów uczelni artystycznych. Jej prace mają oryginalny,
bardzo rozpoznawalny styl. Zajmuje się ilustracją, plakatem (głównie
teatralnym) oraz książką artystyczną. „Myszka” jest jej debiutem
wydawniczym.
O książce: „Znajdka”- Czasami doskwiera nam samotność, czegoś nam
brakuje.
Szukamy, wypatrujemy, czekamy…
Czasami także coś znajdujemy, choć nie zawsze wtedy, kiedy się tego
spodziewamy i nie zawsze to, czego oczekujemy.
Świat kryje w sobie wiele tajemnic i pełen jest niespodzianek...
http://lubimyczytac.pl/

O autorze: Danuta Parlak - Z wykształcenia psycholog, studiowała również
teatrologię. Obecnie mieszka w Warszawie, ale sentymentem i relacjami
rodzinnymi nadal związana z Krakowem. Pisze słuchowiska radiowe
i książki dla dzieci. Dotychczas opublikowane: Tajemnicze notesy Tywonki
(Ezop), Zwariowana kałuża (Cartalia Press), Kapelusz Pani Wrony
(Wydawnictwo Bis), Pan Mruczek i Mysia Rodzina (Wydawnictwo Bis).
O książce: „Kapelusz Pani Wrony” - Dowcipne i mądre opowiadania,
których akcja dzieje się w lesie, ogrodzie i na łące. Poczytamy o tym, w jaki
sposób odnalazł się zaginiony kapelusz pani Wrony, jakiego bohaterskiego
czynu dokonał bojaźliwy Wystraszek, poznamy historię niezwykłego
małżeństwa bociana Mikołaja z piękna żabką i zobaczymy ogród, w którym
zamieszkało NIC.
http://lubimyczytac.pl/
O autorze: Clara Lidström, - Szwedzka fotografka, pisarka, autorka
popularnego bloga i wykładowca. Annakarin Nyberg - Badaczka Internetu,
wykładowca, moderator i autorka.
O książce: „Zrób to krok po kroku” - Jeśli lubisz majsterkować i robić coś
własnymi rękami, to jest to książka dla ciebie. Znajdziesz w niej pomysły na
praktyczne przedmioty, które możesz wykonać samodzielnie – na przykład
torbę, skrzynkę na listy, szczudła czy grę memo – wykorzystując to, co
znajdziesz w domu: puszki po konserwach, pudełka, klej, farbę i papier.
I najważniejsze: ZRÓB TO KROK PO KROKU jest tylko dla dzieci! Dorośli
powinni trzymać się z daleka, chyba że poprosisz ich o pomoc. Myślą
przewodnią tej książki jest recykling. Przejrzyste ilustracje i instrukcje
prowadzą małych majsterkowiczów krok po kroku do celu, zachęcając
jednocześnie do eksperymentowania z kolorem i formą.
http://lubimyczytac.pl/
O autorze: Sara Pennypacker - (ur. 9 grudnia 1951, Massachusetts, Stany
Zjednoczone) Autorka książek dla dzieci. Zanim zajęła się pisaniem, była
malarką. Jon Klassen - Kanadyjski ilustrator i animator
O książce: „Pax” Książka nagrodzona tytułem Książki Roku 2016
w kategorii Literatura dziecięca. Odkąd Peter uratował osieroconego liska,
on i Pax byli nierozłączni. Pewnego dnia dzieje się jednak coś, czego Peter
nigdy by się nie spodziewał: jego ojciec idzie do wojska i chłopiec musi się
przeprowadzić do dziadka, którego słabo zna i raczej nie lubi (ze
wzajemnością) – a lisa wypuścić do lasu. Jednak już pierwszej nocy Peter
wymyka się z domu dziadka i wyrusza do swojego, oddalonego o 500
kilometrów, gdzie ma nadzieję zastać Paxa. Lis w tym czasie musi się
nauczyć, jak przetrwać w dzikim lesie, i na nowo odkryć świat ludzi
i zwierząt. Nigdy jednak nie traci nadziei, że jego chłopiec po niego wróci.
http://lubimyczytac.pl/
O autorze: Florence Hinckel francuska pisarka. Publikuje powieści dla
młodzieży w Gallimard, Nathan, Syros i Talents hauts. Zaczęła pisać
historie, kiedy była dzieckiem. Prowadzi śledzący blog swoich
czytelników.
O książce: „Punkt” Punkt to opowieść o świecie bez bólu. O życiu
w rzeczywistości – mogłoby się wydawać - idealnej. Akcja powieści toczy
się w niedalekiej przyszłości, w świecie, w którym trzeba być połączonym
z siecią i raportować swój status. Najlepiej widziane są statusy w rodzaju:
„szczęśliwy”, „megafrajda”, „w świetnej formie”. Wartość jednostki i jej
użyteczność społeczna są określane liczbą znajomych. Prawdziwych
i wirtualnych. Wprawdzie kryzys finansowy pozbawił ludzi prawa do
urlopu i podróży, ale w zamian za to postęp cywilizacyjny uwalnia ich od
cierpienia. http://lubimyczytac.pl/

O autorze: Wiosną przyszłego roku Joanna Kulmowa – najstarsza poetka
mieszkająca i tworząca dzisiaj w Warszawie – będzie świętować jubileusz
90. Urodzin
O książce: „ 37 Joanna Kulmowa” Wiersze składające się na ten zbiór
pisane są właśnie z perspektywy kogoś, kto nie ukrywa podeszłego wieku,
a nawet związanego z tym niedołęstwa; że ma więcej za sobą niż przed
sobą, więcej znajomych na tamtym brzegu niż na tym: „Jak całkiem żywi
bywali" – czytamy w „Rówieśnikach" – tak całkiem bywają umarli".
Podmiot liryczny – podmiot rodzaju żeńskiego, dodajmy dla ścisłości – tych
wierszy kpi i drwi, żartuje i szydzi z samej siebie, ale równocześnie mówi
o sprawach ostatecznych, o bycie i niebycie, o pamięci i niepamięci.
http://www.rp.pl/Literatura
O autorze: Laurent Lemire – Dziennikarz ”LeNouvel Observateur” i „LIvres
Hebdo”. Jest autorem wielu esejów i prac biograficznych, w których Łączy
historię, kulturę i naukę.
O książce: „Maria Skłodowska-Curie”. Kobieta spoglądająca z uwagą na
probówkę zawierającą rad - to zdjęcie obiegło świat i utrwaliło dla
potomności Marię Skłodowską-Curie jako wielką damę fizyki, symbol
kobiety-naukowca. Laurent Lemire przedstawia historię Polki przybyłej do
Francji w 1891 roku, dwukrotnej laureatki nagrody Nobla, która poświęciła
życie ukochanej dziedzinie badań. Autor nie kreśli jednak suchego portretu
uczonej; poświęca wiele miejsca osobistym losom Madame Curie: jej
miłości do męża Piotra i dzieci oraz skandalizującemu związkowi z Paulem
Langevin.
http://lubimyczytac.pl/
O autorze: Eliza Żywicka – Największą pasją autorki są książki. Oprócz
literatury kocha podróże, które są dla niej życiową inspiracją.
O książce: „Kobietą być” - Książka o kobiecie, która mimo wielu życiowych
przeciwności dąży do realizacji marzeń i celów. Opisuje w niej w formie
wspomnień swoje historie. Prezentuje też różne role, jakie odegrałam
w życiu. Wnioski i refleksje z tych różnorodnych doświadczeń zebrałam
w formie lekcji, którymi dziele się z Tobą. Zawarte w książce ćwiczenia
pomogły mi we własnym rozwoju, dlatego chciałabym zachęcić Cię do ich
wykonania. Może w niektórych historiach opisanych na tych kartach
odnajdziesz siebie? Może odebrane przeze mnie lekcje zainspirują Cię do
własnych przemyśleń na temat tego, co znaczy kobietą być?
http://lubimyczytac.pl/
O autorze: - Christophe André jest lekarzem psychiatrą w Szpitalu Św.
Anny w Paryżu. Zajmuje się leczeniem zaburzeń emocjonalnych,
szczególnie depresji. Jest autorem wielu publikacji medycznych.
O książce: - „Nastroje. Jak nauczyć się pogody ducha” Dobry
humor, wewnętrzny spokój, ufność, pogoda ducha… Ale także
chandra, niepokój, nostalgia, irytacja, rozpacz… Mieszanka emocji
i myśli, stany naszej duszy, są tym, co łączy nas ze światem.
Nieustannie wpływają na nasze życie, towarzyszą nam w każdym
momencie. Książka Nastroje pomoże nam je zrozumieć
i kontrolować. Umiejętność wejrzenia w siebie, zaakceptowania
stanów naszej duszy i kształtowania ich może zupełnie odmienić
nasze życie. I poprowadzić nas w stronę większego szczęścia,
mądrości i spokoju ducha.
http://lubimyczytac.pl/

