
Z nowym rokiem pomyślności, zapraszamy po nowości.

L.p Autor , tytuł Opis

1 Wasylczenko E. - 
Abecadło pod lupą

Na każdej stronie widnieje jedna litera, na której przez 
dołączoną do książki lupę szukamy zabawnych 
obrazków – zastosowana technika graficzna sprawia, że 
nie są widoczne na pierwszy rzut oka. Zobacz, czy uda ci
się znaleźć planetę w pieluszce, piramidę z pomidorów, a
może pieniądze na patyku?
Jeśli tak, to spróbuj z tych elementów ułożyć ciekawą 
opowieść!
Książka stanowi świetną pomoc przy nauce liter, 
głoskowania, poszerza słownictwo, a dla bardziej 
zaawansowanych czytelników jest to źródło nieustającej 
radości podczas wymyślania coraz to bardziej 
zwariowanych historyjek. 
https://lubimyczytac.pl/

2 Szarańska Joanna – 
Anioł na śniegu

Pełna ciepła, radości i wzruszeń opowieść o rodzinnej 
bliskości.
Gdy na girlandach migoczą lampki, a bombki błyszczą 
wszystkimi kolorami, mieszkańcy miasteczka czują 
magię świąt. To czas przebaczenia i domowego ciepła, 
kiedy najbardziej cieszą drobiazgi, a codzienne 
nieporozumienia przestają być ważne. W ten wyjątkowy, 
wigilijny wieczór nikt nie powinien być sam. Bo 
najcenniejsze, co mamy, to czas spędzony razem.
Pachnąca piernikami i jodłą kontynuacja Czterech 
płatków śniegu, które tysiące czytelniczek znalazły pod 
choinką. 
https://lubimyczytac.pl/

3 Brown Dan – Anioły i 
demony

Robert Langdon zostaje pilnie wezwany do położonego 
koło Genewy centrum badań jądrowych CERN. Jego 
zadanie – zidentyfikować zagadkowy wzór wypalony na 
ciele zamordowanego fizyka. Langdon ze zdumieniem 
stwierdza, że jest to symbol tajemnego bractwa 
iluminatów – potężnej, aczkolwiek nieistniejącej od 
czterystu lat organizacji walczącej z Kościołem, do której 
należały najświetniejsze umysły Europy, chociażby 
Galileusz. Jak się okazuje, iluminaci przetrwali w ukryciu 
do czasów współczesnych i planują straszliwą wendetę –
wysadzenie Watykanu przy użyciu antymaterii 
wykradzionej z genewskiego laboratorium. Langdon i 
Vittoria Vetra, córka zamordowanego fizyka, mają 
zaledwie dobę, by odnaleźć utajnioną od XVI wieku 
siedzibę iluminatów i zapobiec niewyobrażalnej tragedii. 
Czy zdołają na czas rozszyfrować wskazówki zapisane w
jedynym zachowanym w archiwach Świętego Miasta 
egzemplarzu legendarnego traktatu Galileusza?  
https://lubimyczytac.pl/
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4 Karpińska A. - 
Bezpieczny port

Kiedy Wanda i jej maleńka wnuczka Pola zostają same, 
sytuacja młodej emerytki się komplikuje. Rozstaje się ze 
wspólnikiem Wiktorem i wynajmuje restaurację. Jakby 
tego było mało, kiedy sama potrzebuje pomocy, najbliżsi 
tylko w niej widzą swoje wsparcie.
Czy wystarczy jej siły i wewnętrznego uporu, żeby 
przetrwać najtrudniejsze momenty? Czy emerytura 
będzie spokojnym czasem w jej życiu? Czy uda się jej 
znaleźć bezpieczny port? Nim znajdzie odpowiedź na te 
pytania, czeka ją jeszcze sporo niespodzianek od losu. 
https://lubimyczytac.pl/

5 Ólafsdóttir A. - Blizna "Czy świat za mną zatęskni? Nie. Czy świat beze mnie 
będzie uboższy? Nie. Czy świat da sobie radę beze 
mnie? Tak. Czy świat jest lepszy teraz, kiedy ja się na 
nim zjawiłem? Nie. Co zrobiłem, aby go poprawić? Nic".
Jonas Ebeneser zbliża się do pięćdziesiątki, jest po 
rozwodzie, wyremontował już pięć kuchni, położył kafelki 
w siedmiu łazienkach, ale nie potrafi ułożyć sobie życia. 
Postanowił więc ułożyć sobie śmierć. Pakuje do walizki 
wiertarkę i wyjeżdża do niewielkiego hotelu Silence 
gdzieś w kraju jeszcze niedawno ogarniętym wojną.
Uhonorowana Nagrodą Rady Nordyckiej i Islandzką 
Nagrodą Literacką "Blizna" opowiada o życiu, które 
straciło cel. 
https://lubimyczytac.pl/

6 Manchego C. - Chciejskie
potwory

Każdy z nas ma swojego chciejskiego potwora, który 
czasem sprawia, że czegoś chcemy za bardzo i za dużo.
Za dużo lodów, za dużo gier komputerowych, za dużo 
uwagi otoczenia…Ale uważaj – jeśli twój chciejski potwór
urośnie zbyt duży, będziesz mieć duże kłopoty! Na 
szczęście jest na to rada… Historia o tym, jak pewien 
chłopiec znalazł sposób na to, by jego osobisty chciejski 
potwór, Oskar, przestał nim dyrygować. Pełna humoru, 
poezji i mądrości historia o tym, jak znaleźć równowagę 
wśród naszych pragnień. 
https://lubimyczytac.pl/

7 Piotrowski P. - Cherub Zielonogórskie lato przerywa kolejna zbrodnia. 
Prokurator Brunon Kotelski zostaje bestialsko 
okaleczony i zamordowany. W tym samym czasie 
komisarz Igor Brudny otrzymuje pamiątkę z przeszłości.
Pod nieobecność emerytowanego inspektora Romualda 
Czarneckiego sprawę przejmuje prokurator Arleta 
Winnicka. Zainscenizowane miejsce zbrodni, wybór 
ofiary i brak śladów nie pozostawiają żadnych 
wątpliwości. Morderca jest brutalny, nieprzewidywalny i 
świetnie panuje nad sytuacją. Bardzo szybko daje 
śledczym do zrozumienia, że żadne z nich nie może 
czuć się bezpieczne. Szykuje się najtrudniejsza sprawa 
w ich karierze. 
https://lubimyczytac.pl/
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8 Szarańska J. - Choinka 
cała w śniegu

W bloku przy ulicy Weissa prym wiedzie pani Michalska 
– dozorczyni zawsze gotowa służyć pomocą. 
Mieszkańcy przychodzą do niej po rady i wsparcie, a 
kiedy nadchodzi ten niezwykły czas, to jej najbardziej 
zależy na tym, by sąsiedzi byli sobie bliscy jak rodzina. 
Zanim jednak wszyscy zaczną świętować, muszą 
wyjaśnić sobie kilka spraw. Pomoc potrzebującym nie 
tylko ich zjednoczy, ale i sprawi, że odkryją w końcu, co 
jest naprawdę ważne. W codziennym zabieganiu warto 
na chwilę przystanąć i zachwycić się magią 
świątecznego drzewka.Blask lampek choinkowych, 
iskrzący się biały puch za oknem, spotkania i rozmowy z 
najbliższymi… Niech te święta będą niezapomniane! 
https://lubimyczytac.pl/

9 Zommer Y. - Choinka – 
jestem jaka jestem

Maleńka jodła jest zbyt mała i zbyt niedoskonała, aby 
można ją było wybrać na świąteczne drzewko podczas 
świąt Bożego Narodzenia. Ale pozostawienie jej samej w
lesie nieoczekiwanie przynosi więcej pożytku i jest dla 
niej o wiele bardziej radosne, niż jodełka mogła się 
spodziewać.
Przesłaniem książki jest przypomnienie, że w świętach 
najważniejsze jest bycie razem i bliskość. Maleńka 
choinka – jak każdy z nas – pragnie jedynie miłości i 
wsparcia. Choinka. Jestem jaka jestem to liryczna, ciepła
i pełna nadziei świąteczna wizja świata przyrody. 
https://lubimyczytac.pl/

10 Yamada K. - Co robisz z 
pomysłem

Prosta i mistrzowsko zilustrowana opowieść o poczuciu 
własnej wartości, motywacji wewnętrznej i 
przedsiębiorczości. Książka dla każdego, bez względu 
na wiek. Dla wszystkich tych, którzy kiedykolwiek mieli 
(albo będą mieli) pomysł.
Książka opowiada o dziecku, które pomaga 
błyskotliwemu pomysłowi stać się częścią świata. Gdy 
chłopiec z wytrwałością pielęgnuje swój pomysł, a jego 
wiara we własne siły rośnie, rośnie też sam pomysł. Aż 
pewnego dnia zaczyna dziać się coś niezwykłego… 
https://lubimyczytac.pl/

11 Yamada K. - Co robisz z 
problemem

Problemy są nieodłączną częścią życia. Choć nie 
chcemy ich i często od nich uciekamy, to właśnie one 
nas zmieniają, rzucają wyzwania, kształtują i popychają 
naprzód. Dzięki nim odkrywamy, jak silni, odważni i 
zdolni jesteśmy.
„Co robisz z problemem?” opowiada o dziecku, które nie 
wie, jak poradzić sobie z uporczywym problemem. Im 
bardziej go unika, tym większy się on staje. Gdy chłopiec
znajduje w sobie odwagę, by stawić mu czoła, odkrywa, 
że jego problem był czymś zupełnie innym, niż się 
spodziewał. Skrywał w sobie okazję do czegoś dobrego. 
https://lubimyczytac.pl/
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12 Yamada K. - Co robisz z 
szansą

Obsypani nagrodami twórcy bestsellerów „New York 
Times” Co robisz z pomysłem? i Co robisz z problemem?
powracają z urzekającą historią o nieśmiałym marzycielu
i tajemniczej szansie – złotym motylu w kształcie origami.
Otwierają jeszcze szerzej wrota wyobraźni i wręczają 
(małym i dużym) dzieciom bilet do świata nowych 
przyjaźni, pięknych wspomnień, nowych odkryć i 
niezapomnianych przygód.
Pełna ciepła i fantazji opowieść, na kartach której 
ożywione to, co niewidzialne, ale najważniejsze: obawy, 
rozterki duszy i całą mieszankę silnych emocji. 
https://lubimyczytac.pl/

13 Cottin M. - Czarna 
książka kolorów

"Czarna książka kolorów" jest miejscem spotkań między 
widzącymi i niewidzącymi. Nie jest książką dla 
niewidomych, jest książką dla wszystkich, gdyż uczy 
współodczuwania i uwrażliwia na odmienność. Autorka 
książki wyobraziła sobie przyjaźń dwóch chłopców, z 
których jeden, Tomek, jest niewidomy. Jego widzący 
przyjaciel opowiada nam, jak Tomek potrafi poczuć, 
dotknąć, usłyszeć, posmakować kolory. My też 
zaczynamy je widzieć inaczej, tak jak Tomek w 'świecie 
ciemności'. 
https://lubimyczytac.pl/

14 Gregory P. - Czerwona 
królowa

Powieść przybliża historię założycielki rodu Tudorów, 
Małgorzaty Beaufort. Poślubiona mężczyźnie dwukrotnie 
od niej starszemu, urodziła dziecko w wieku czternastu l. 
i rychło owdowiała. Zepchnięta na margines postanawia 
odwrócić kartę losu i odnieść ostateczny tryumf nad 
przeciwnościami. Na tronie Anglii chce zobaczyć swego 
syna bez względu na to, ile to będzie kosztowało ją, 
Anglię i chłopca. Ignorując pozostałych pretendentów do 
tronu i rywali - Yorków - nadaje synowi imię: Henryk, po 
królu; wysyła go za granicę na  wygnanie; zmusza do 
małżeństwa z najstarszą córką Elżbiety Woodville. Na tle
rozdzierających kraj konfliktów, Małgorzata zawiera 
kolejne małżeństwa z i nie przestaje spiskować. 
https://lubimyczytac.pl/
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15 Wulf A. - Człowiek, który 
zrozumiał naturę

Na cześć Alexandra von Humboldta nazwano miasta, 
rzeki, pasma górskie, prąd oceaniczny, pingwina, 
gigantyczną kałamarnicę – a nawet morze na Księżycu. 
Jego barwne życie jest jak żywcem wyjęte z powieści 
przygodowej: Humboldt zapuścił się w lasy deszczowe, 
wspiął na najwyższe wulkany świata, był podziwiany 
przez książąt i prezydentów, uczonych i poetów. 
Inspirował Napoleona, Darwina, Bolívara, a nawet 
kapitana Nemo z powieści Verne’a. Idee i odkrycia tego 
wielkiego naukowca zrewolucjonizowały i ukształtowały 
naukę, ochronę przyrody, politykę i sztukę.
Andrea Wulf zabiera nas w fantastyczną podróż jego 
śladami – w wyścig przez Rosję zakażoną wąglikiem i 
wyprawę tropikalnymi rzekami pełnymi krokodyli – i 
pokazuje, dlaczego życie i poglądy Humboldta pozostają 
tak ważne do dziś. Chciał poznać i zrozumieć świat, w 
którym żyjemy, i pierwszy zaczął się o niego troszczyć. 
Już w 1800 roku przewidział zmiany klimatyczne 
spowodowane działalnością człowieka i stworzył 
podwaliny współczesnego ruchu ekologicznego. 
https://lubimyczytac.pl/

16 Fabisińska L., Majcher M.
- Czułe spotkania

W rutynie życia łatwo zapomnieć o swoich pragnieniach. 
Niektóre bohaterki oddają się namiętności po pierwszym 
spotkaniu, inne odkrywają ją na nowo po latach 
wspólnego życia. Wszystkie pragną miłości i spełnienia. 
Nieważne czy znalezionej w romantycznym hotelu, w 
podróży czy w blasku świec własnego domu. Ważne, że 
każda z nich ma odwagę, by przeżyć piękne chwile. 
https://lubimyczytac.pl/

17 Rogoziński A. - Dom 
tajemnic

Dwójka przyjaciół, Dominika i Mariusz, dostaje 
zaproszenie do wzięcia udziału w reality-show. Wraz z 
dziesiątką innych gwiazd trafia do naszpikowanego 
pułapkami domu-labiryntu. Zadaniem uczestników 
programu jest rozwiązywanie kolejnych zagadek 
kryminalnych, które doprowadzą ich do znalezienia 
ukrytego w domu skarbu. Kiedy jednak wydarza się 
morderstwo, a celebryci tracą łączność ze światem 
zewnętrznym, ważniejsze od wygranej stanie się 
ocalenie życia. Tym bardziej, że morderca nie zamierza 
poprzestać na jednej ofierze… 
https://lubimyczytac.pl/
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18 Socha N. - Dwanaście 
niedokończonych snów

Momo ma dwadzieścia osiem lat i żyje w gorsecie 
własnych ograniczeń. Nie pije kawy, nie patrzy ludziom w
oczy, nie kupuje kolorowych ubrań, boi się podróżować. 
Ma za sobą nieudane małżeństwo i skomplikowane 
relacje z ojcem. Jej światem jest sztuka – Momo 
projektuje biżuterię i meble z recyklingu.
I wtedy pojawiają się sny. Są jak pomost łączący noc z 
dniem. Próbują jej coś powiedzieć, kłują palcem, 
puszczają oko. Stają się pośrednikiem między Momo a 
prawdziwym światem, który ją otacza. Wyznaczają jej 
kolejne zadania, które musi wypełniać, żeby pójść dalej. 
Czas kończy się wkrótce... 
https://lubimyczytac.pl/

19 Barnhill K. - 
Dziewczynka, która 
wypiła księżyc

Od wieków mieszkańcy Protektoratu wierzą, że pobliski 
las zamieszkuje okrutna wiedźma, której gniew 
obłaskawić może tylko najmłodszy mieszkaniec osady 
złożony w ofierze złej czarownicy. Co roku pozostawiają 
więc w lesie niemowlę, licząc na to, że danina z 
niewinnego życia powstrzyma wiedźmę przed 
terroryzowaniem ich miasta.
Ale Xan jest dobra. Dom w leśnym zaciszu dzieli z 
mądrym potworem Glerkiem i maleńkim smokiem 
Fyrianem  Ratuje ona porzucone dzieci i oddaje w opiekę
rodzinom po drugiej stronie lasu, karmiąc niemowlęta 
blaskiem gwiazd. Jednemu z nich przypadkowo daje 
jednak do wypicia blask księżyca, napełniając je magią o
niewyobrażalnej mocy. Xan postanawia sama wychować 
tę niezwykłą dziewczynkę. 
https://lubimyczytac.pl/

20 Torseter O. - Dziura Historia toczy się wokół motywu dziury, która znienacka 
pojawia się na ścianie w mieszkaniu głównego bohatera. 
Nie jest to jednak zwykły otwór, dziura zjawia się nagle i 
na dodatek się przemieszcza… Dziura jest początkiem 
czegoś nowego, zaproszeniem do rozwikłania zagadki – 
koniec z rutyną i monotonią dnia codziennego, już nic nie
będzie takie samo… Dla czytelnika dziura staje się 
pretekstem, by twórczo potraktować opowieść, samemu 
dopowiadając wątki, zarazem znakomicie się bawiąc. 
https://lubimyczytac.pl/

21 Camus A. - Dżuma Metaforyczny obraz świata walczącego ze złem, którego 
symbolem jest tytułowa dżuma, pustosząca Oran w 
194… roku. Wybuch epidemii wywołuje różne reakcje u 
mieszkańców, jednak stopniowo uznają słuszność 
postępowania doktora Rieux, który od początku aktywnie
walczy z zarazą, uznając to za swój obowiązek jako 
człowieka i lekarza. 
https://lubimyczytac.pl/
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22 Przybyłek Agata – 
Gdybym Cię nie spotkała

Zimowa odsłona bestsellerowej serii z domkami Agaty 
Przybyłek to uniwersalna i poruszająca serca opowieść o
altruizmie i sile miłości. 
Sara prowadzi warsztaty teatralne dla najmłodszych. 
Gdy dowiaduje się, że jej była podopieczna ciężko 
zachorowała, postanawia zorganizować mikołajkową 
aukcję na leczenie dziewczynki. Dzięki zbiórce poznaje 
znanego sportowca, który wrócił do rodzinnego 
miasteczka po kontuzji. Daniel jest na życiowym zakręcie
– całe życie poświęcił bieganiu i nie wie, jak odnajdzie 
się w nowej rzeczywistości. Czy ich spotkanie sprawi, że 
oboje wyjdą na prostą? 
https://lubimyczytac.pl/

23 Fransman K., Placket J. -
Królewna w lśniącej 
zbroi, czyli trochę inne 
bajki dla dziewczynek i 
chłopców

Ludzie opowiadali dzieciom baśnie przez setki lat. 
Niemal przez tak samo długi czas je przerabiali – aby 
pomóc dzieciom wyobrazić sobie świat, gdzie to one są 
bohaterami. Autorzy tej książki czytali swoim dzieciom te 
historie, ale natrafili na dylemat – czegoś w nich 
brakowało. Zdecydowali się wprowadzić jedną istotną 
zmianę.
Baśnie w tej książce nie zostały przerobione. Nie mają 
zmienionych zakończeń, nowych bohaterów. Autorzy 
jedynie zamienili postaciom płeć. Może nie wydawać się 
to wielką zmianą, ale będziesz oszołomiony światem, jaki
się dzięki temu odsłonił – i bohaterami, których 
odkryjesz. 
https://lubimyczytac.pl/

24 Sienkiewicz H. - Krzyżacy Jedna z najsłynniejszych powieści historycznych 
Henryka Sienkiewicza. Akcja utworu toczy się od roku 
1399 (rok śmierci królowej Jadwigi) do roku 1410 (bitwa 
pod Grunwaldem). Gdy ją opublikowano, powieść była 
protestem przeciwko germanizacji prowadzonej przez 
władze zaboru pruskiego. Sienkiewicz chciał, aby jego 
książka ukazywała Polskę w okresie świetności jej oręża.
Tłem historycznym Krzyżaków jest konflikt jagiellońskiej 
Polski z zakonem krzyżackim.
https://lubimyczytac.pl/

25 Gargaś G. - Lato utkane 
z marzeń

W małym bieszczadzkim miasteczku czas płynie leniwie. 
W ogrodzie przy Różanym Pensjonacie rozkwitają róże, 
a serce Michaliny tęskni za mężczyzną, którego 
pokochała pewnego zimowego wieczoru. Jej wybranek 
jednak odwiedza ją zdecydowanie zbyt rzadko, przez co 
ich miłość zostaje wystawiona na próbę.
Sielską atmosferę zburzy przybycie tajemniczego 
Przemka, który spróbuje oczarować Michalinę i skraść jej
serce. Czy uda mu się sprawić, że dziewczyna zapomni 
o ukochanym?
https://lubimyczytac.pl/
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26 Alcott L. - Małe kobietki Ameryka, lata sześćdziesiąte XIX wieku. W domostwie 
zwanym Orchard House od pokoleń mieszka rodzina 
Marchów. Pod nieobecność ojca walczącego w wojnie 
secesyjnej, opiekę nad czterema córkami sprawuje 
samodzielnie ich matka, Marmee.
Marmee wyraźnie wyprzedza swoją epokę, wpajając 
dziewczynkom ideały wolności i namawiając je, by 
znalazły własną drogę w życiu.
Córki pani March – stateczna Meg, żywa jak iskra Jo, 
nieśmiała, uzdolniona muzycznie Beth i nieco 
przemądrzała Amy – starają się, jak mogą, by urozmaicić
swoje naznaczone ciągłym brakiem pieniędzy życie, 
chociaż boleśnie odczuwają nieobecność ojca. Bez 
względu na to, czy układają plan zabawy czy zawiązują 
tajne stowarzyszenie, dosłownie wszystkich zarażają 
swoim entuzjazmem. Poddaje mu się nawet Laurie, 
samotny chłopiec z sąsiedniego domu, oraz jego 
tajemniczy, bogaty dziadek. 
https://lubimyczytac.pl/

27 Papużanka Z. - Przez Mężczyzna wynajmuje mieszkanie, rozstawia sprzęt i 
zaczyna przez okno podglądać i fotografować 
mieszkańców sąsiedniego bloku. Nie wychodzi, zakupy 
robi przez internet, nie kontaktuje się z nikim. Kiedyś 
mieszkał naprzeciwko, a teraz aparatem poluje na żonę, 
którą porzucił kilka lat wcześniej. Jak się poznali? 
Dlaczego rozstali? Kim jest mężczyzna? Czy zjawia się 
dlatego, że chce wrócić? A może chce jej i sobie coś 
udowodnić?
Wyraźnie widać w nim ślady choroby psychicznej, 
potrzebę odizolowania się, a jednocześnie konieczność 
dominacji. Pragnie być zbrodniarzem doskonałym, choć 
nie popełnia żadnej zbrodni. Wszystko ma przemyślane i
zorganizowane. Ale czy panuje nad rzeczywistością? 
https://lubimyczytac.pl/

28 Kołodziejczyk Marcin – 
Wartało

Małe miasto o złej porze roku. Rdza. Zawiść. Chciwość. 
Wietrznie. Biało-czarno. Zero szacunku. Miasteczko 
zdziczałe, odcięte od świata. Rządzące się brakiem 
praw. Złowieszcze. Rozpolitykowane. Korodujące. Jak 
wór pełen rupieci z różnych epok. Jak stara i złośliwa 
maszyna zabawka dysząca tuż przed upadkiem. 
Podtrzymywana tylko naiwną ludzką nadzieją. Pewnej 
samotnej jesiennej nocy do miasteczka przyjeżdża 
człowiek, który ucieka przed samym sobą. Ma poważną 
misję, ale wolałby o niej zapomnieć. Jednak tego, co 
zobaczy w miasteczku, zapomnieć się nie da.
Pierwszy w Polsce złowieszczy thriller psychologiczno-
polityczny dziejący się w kieszonkowym środowisku. Nie 
mów, że ta książka nie jest dla ciebie, skoro jest o nas 
wszystkich. Przetrwać to jedno, ale co dalej? Wartało by 
przeczytać. 
https://lubimyczytac.pl/
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29 Pajączkowska A. - 
Wędrowny zakład 
fotograficzny

Dzień dobry, prowadzę Wędrowny Zakład 
Fotograficzny. Robię zdjęcia portretowe i drukuję od 
ręki, na miejscu. Zdjęcia są za darmo albo za coś do
jedzenia. Albo za opowieść. Bo pani pewnie stąd? 
Klisza nie pęknie, proszę się nie martwić – zdjęcia 
są cyfrowe. Wydrukuję na papierze, portret będzie 
tylko dla pani. Że stara i ludzi będzie straszyć? Bez 
obawy, nie dam go do gazety, a pani będzie miała 
pamiątkę. Bo kiedy pani ostatni raz zdjęcie sobie 
robiła? Trzydzieści lat temu? A widzi pani. Młodzi 
mają w komputerach, ale to nie to samo, prawda? 
Ja? Tak, mieszkam w samochodzie, jeżdżę latem 
wzdłuż granicy jak dawniej fotografowie. Naprawdę 
płacić nie trzeba. Jajka wezmę, chętnie. Nie ma 
pośpiechu, pani się przyszykuje, ja zrobię zdjęcie. 
https://lubimyczytac.pl/

30 Paszyńska M. - Stalowe 
niebo

Anastazja i Kazimierz, rozdzieleni przez wojnę i ludzką 
niegodziwość, usiłują na nowo ułożyć sobie życie.
Jest rok 1920. Krwawa łuna rewolucji nad dawnym 
imperium rosyjskim ustępuje miejsca szarej bolszewickiej
codzienności.
Po wyjściu z więzienia Anastazja przyjeżdża do 
Petersburga, próbuje zapomnieć o Kazimierzu i zatraca 
się w pracy w szpitalu. Walcząc z uprzedzeniami, 
zdobywa lekarskie doświadczenie i dyplom. Gdy kończy 
się wojna polsko-rosyjska, Kazimierz wraca na Wołyń. 
Opiekuje się nim nieodłączny Borys Bogdanow, który 
zataił przed przyjacielem, co stało się z Anastazją.
Dawni kochankowie spotykają się ponownie w świecie, w
którym nic już nie jest takie jak kiedyś. Czy ich namiętne 
uczucie zwycięży przeciwności losu? 
https://lubimyczytac.pl/

31 Szarańska J. - 
Wyszczekana miłość

Pełna humoru historia o tym, że szukając zagubionego 
czworonoga, można wpaść na trop" miłości! Pech od 
dawna prześladuje Piotra. Kiedy mężczyzna traci pracę i 
mieszkanie, decyduje się na desperacki krok " 
przeprowadzkę do ciotki. Na czas wyjazdu krewnej do 
sanatorium, zajmuje się jej ukochanym pieskiem, 
Terpentyną. Okazuje się to niemałym wyzwaniem, 
szczególnie że całą uwagę Piotra zaprząta płeć piękna. 
Gdy Terpentyna niespodziewanie znika, a ciotka 
zapowiada wcześniejszy powrót, mężczyzna musi 
szybko odnaleźć niesfornego czworonoga i sprowadzić 
go do domu. Wiele wskazuje, że za zniknięciem pieska 
stoi niedawno poznana artystka. Czy Piotrowi uda się 
oprzeć fascynacji śliczną Alicją" I jak odzyskać 
Terpentynę, która najwyraźniej uparła się przyłożyć do tej
miłości... łapę" 
https://lubimyczytac.pl
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