
 

  

Zabierasz się do czytania nowej powieści ? 

Rozluźnij się i wytęż uwagę. 

Oddal od siebie każdą inną myśl. 

Pozwól, aby świat, który cię otacza, rozpłynął 

się w nieokreślonej mgle. 

                                                      Italo Calvina - Jeśli zimową nocą podróżny. 
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DARMOWE EBOOKI NA: https://woblink.com/blog/darmowe-ebooki-zostan-w-domu-i-czytaj-

z-woblinkiem/ 
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Czytanie książki jest, przynajmniej dla mnie, jak podróż po świecie 
drugiego człowieka. Jeżeli książka jest dobra, czytelnik czuje się 
w niej jak u siebie, a jednocześnie intryguje go, co mu się tam 
przydarzy, co znajdzie za następnym zakrętem. 

Kraina Chichów - Jonathan Carroll  

 

 

W książce autor podejmuje temat sprawczej siły literatury. W centrum 
znajduje się postać znakomitego pisarza, który zmarł zdecydowanie za 
wcześnie i nie dokończył swojego najważniejszego dzieła – idealnej 
społeczności, w całości przez siebie wymyślonej. Śmierć jednak wcale nie 
musi być końcem. Może jeśli ktoś napisze odpowiednio udaną biografię 
pisarza, to uda się go wskrzesić? Tylko co zrobić wtedy z biografem? 
W końcu nikomu się już nie przyda… 
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Thriller -  nie odłożycie tej książki przed świtem”. 

 

Jak bezpiecznie czujesz się we własnym mieszkaniu? 

 

Blok z wielkiej płyty, jedenaście kondygnacji, sześćdziesiąt cztery 

mieszkania, prawie dwustu lokatorów. W wigilijny wieczór wszyscy oni 

dowiadują się, że są zakładnikami, a próba wyjścia z wieżowca 

oznaczać będzie śmierć. Zwyczajni ludzie stają w obliczu 

niewyobrażalnego zagrożenia, wielopokoleniowe rodziny zostają 

uwięzione w czterech ścianach. Jakie tajemnice rodzinne wyjdą na jaw 

pod presją strachu i terroru? Na zewnątrz trwa mroźna i śnieżna zima. 

Przed komisarzem Kamilem Soroką stoi trudne zadanie, musi bowiem 

ustalić, kim są bezwzględni sprawcy, oraz uwolnić zakładników. Czeka 

go przy tym rywalizacja z inspektorem Semeniukiem przysłanym z 

Wrocławia wraz z oddziałem antyterrorystycznym. Obaj spróbują 

poradzić sobie z zamachem, jakiego jeszcze nie było. Oni oraz 

mieszkańcy elbląskiego wieżowca, których życie nigdy już nie będzie 

takie samo. 

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4879549/zostan-w-domu 
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ABY OCALIĆ NIENARODZONE DZIECKO, ZAUFA OBCEJ. ABY 

OCHRONIĆ SWÓJ SEKRET, ZARYZYKUJE ŻYCIE. 

1612, WZGÓRZE PENDLE, LANCASTER, ANGLIA 

 

 

 

Fleetwood Shuttleworth, pani na Gawthorpe Hall, spodziewa się dziecka. 
Niczego nie pragnie bardziej, niż dać mężowi dziedzica. Pewnego dnia 
znajduje list, w którym jej medyk ostrzega, że nie przeżyje ona ciąży. 
Zrozpaczona Fleetwood spotyka Alice, miejscową akuszerkę. Dziewczyna 
zapewnia, że pani na Gawthorpe Hall może urodzić zdrowe dziecko, lecz 
wkrótce zostaje posądzona o uprawianie czarnej magii. Czy Fleetwood 
może zaufać Alice? Czy jest ona osobą, za którą się podaje? 
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Główna bohaterka Joanna ma 44 lata i jest redaktorką w poczytnym 
piśmie dla kobiet. Jej świat legnie w gruzach, gdy dowiaduje się, że 
uwielbiany przez nią mąż od ponad roku zdradza ją z inną kobietą. 
 
Pewnego zimowego dnia postanawia zostawić za sobą przeszłość, 
zabiera córkę i wyrusza w podróż do „Jutrzenki“ mazurskiej wsi, 
przepełnionej mrozem, chłodem i magią. Miejsca, w którym wychowała się 
jej matka. Joanna chce nawiązać kontakt z bratem zmarłej matki, wujem 
Hilarym, który jest gospodarzem domu, ale niestety nikt w rodzinie nie wie 
co się z nim dzieje. Podczas podróży, która zamienia się w zimową 
zawieruchę, Joanna znajduje w rowie przy drodze potrąconego wilka. 
Zawiadamia odpowiednie służby i ratuje życiu zwierzęciu, z którego głowy 
myśliwi chcieli sobie zrobić trofeum. Spotkanie z jednym z nich będzie 
miało ciąg dalszy, a wyjazd do Jutrzenki zmieni całe życie Joanny. Odżyją 
wspomnienia z dzieciństwa przepełnione zapachem ziół, mazurskich 
legend i wolności. Niemałą rolę odegra również znaleziony przypadkiem 
przedwojenny pierścień babci Anieli oraz jej pamiętnik…  
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Są takie historie, które zostają w nas na zawsze.  

Są takie osoby, których nigdy nie zapominamy. 

 

Ja już nie czekam. Chwytam każdy dzień i się do niego uśmiecham. 

Wierzę, że będą w nim cudowne chwile. 

 

 

Ile razy zadawali sobie pytania jak potoczyłoby się ich życie, gdyby nie 
wojna?  
Adela, Franciszek, Janek, Rachela, Joachim i Sabina mieli wielkie plany i 
marzenia. Przeżywali pierwsze miłości i prawdziwe przyjaźnie. Nie było 
ważne, że ktoś ma nazwisko żydowskie, niemieckie czy polskie. Po prostu 
byli przyjaciółmi. Wojna zmieniła wszystko. Wiele lat później, wnuczka 
Adeli, Justyna, przeżywa kryzys małżeński. Dopiero wówczas poznaje 
historię swojej babki i jej przyjaciół. Historię, która zmienia ją na zawsze.  
 
Wzruszająca opowieść o różnych obliczach miłości wykradzionych wojnie, 
życiowych wyborach i rodzinnych tajemnicach, które wpływają na nas 
bardzie niż myślimy. Bo to, kim jesteśmy nie zależy wyłącznie od naszych 
genów, czy wychowania, ale również od przeżyć naszych przodków. Od 
wszystkich tajemnic, które krążą w naszych rodzinach do kilku pokoleń 
wstecz.  
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