
 

 

Świąteczne książki na gwiazdkę 
 

Wielkimi krokami zbliża się okres zimowy, a co za tym idzie – Święta!Czas zatem na klimatyczny 

podkład, którym z pewnością są książki ze zimowo-świątecznym motywem. 

Otwieram więc świąteczno-zimowe opowieści  

 

 

 

 

 

 

1),,Czas cudów, czyli opowieści pod jemiołą”– Małgorzata Falkowska, Joanna Jax, Carla Mori, 

Joanna Pypłacz, Diane Rose, Patrycja May, 

Beata Schoenmakers, Anna Harłukowicz-Niemczynow 

 



Zbiór ośmiu 

ciepłych 

opowieści, 

których 

tematyka 

związana jest 

ze świętami 

Bożego 

Narodzenia. 

Współautorkami są głównie pisarki reprezentujące 

szeroko pojętą literaturą obyczajową (Joanna Jax, Małgorzata Falkowska, Patrycja May, Beata 

Schoenmakers, DianeRose, Anna Harłukowicz-Nieczynow), ale także pisarki kojarzone dotąd z 

literaturą grozy, które zaprezentują swą twórczość w nowej odsłonie (Joanna Pypłacz, Carla Mori). 

Te czasem zabawne, czasem nostalgiczne historie pokazują z różnych perspektyw i w odmiennych 

stylistykach magię towarzyszącą świętom. Choć niekiedy przewrotnie ukazują, że nie zawsze chwile 

te to pasmo jedynie szczęśliwych sytuacji, przekonują, że to czas cudów, 

kiedy wszystko może się odmienić. Idealna propozycja na prezent, który rozgrzeje każde kobiece 

serce. 

2) ,,Serce z piernika” – Magdalena Kordel 

 

Zatrzymaj się i rozejrzyj dookoła. Czasami tyle wystarczy, by w twoim życiu zaczęły się dziać cuda. 

Nowa, magiczna powieść autorki „Anioła do wynajęcia”. 

Klementyna – mistrzyni pachnących pierników – całe życie spędziła na walizkach. W najbardziej 

niespodziewanych momentach babcia Agata brała ją za rękę i ruszały w nieznane. 

Dziś w oczach maleńkiej córeczki Dobrochny bohaterka dostrzega własną dawną niepewność i 

strach na widok babki szykującej się do drogi. Klementyna już wie, że przyszedł czas, by zmienić 

swoje życie i zacząć spełniać najskrytsze pragnienia. 

Ale co ma z tym wspólnego lukrowana piętrowa kamieniczka jak ze snu? 

„Serce z piernika” przeniesie cię w świat, w którym najważniejsza jest siła marzeń, a cuda – duże i 

małe – zdarzają się wtedy, kiedy najbardziej ich potrzebujesz. 

3) ,,Światło w cichą Noc” – Krystyna Mirek 

 

Trwają przygotowania do świąt. Na osiedlu położonym na obrzeżach Krakowa lśnią tysiące świateł. 

Tylko dwa domy stoją ciemne. Przedwojenna willa i niewielki budynek obok niej. 



Antek Milewski wraca do domu po latach. Zostawia za 

sobą porażkę życiową i chce zacząć wszystko od nowa. 

Kiedy przekracza próg starej willi, wracają dawne 

wspomnienia. Zaczyna rozumieć, że nie odnajdzie 

spokoju, dopóki nie rozwiąże tajemnicy z przeszłości. 

Dlaczego kochający ojciec nagle porzucił żonę i 

sześcioletniego syna? Czemu nigdy nie próbował 

naprawić błędu? 

W małym jednorodzinnym domu nie obchodzi się świąt 

Bożego Narodzenia, bo kojarzą się z tragicznym 

wypadkiem. Magda Łaniewska i jej dwaj bracia zawsze 

wtedy wyjeżdżają do ciepłych krajów. Ale tym razem 

staną przed wielkim wyzwaniem. Będą musieli 

zorganizować prawdziwą Wigilię. 

Nie wszystko pójdzie zgodnie z planem. Nie każdy 

człowiek okaże się wart pokładanego w nim zaufania. 

Jednak w magiczną noc światła zapalą się nie tylko w dwóch uśpionych domach, ale też w sercach 

ich mieszkańców. 

Sięgnij po nową powieść mistrzyni lekkiego pióra. 

To piękna i głęboka historia, która ogrzeje serca w zimowy wieczór. 

4),,Gwiazdka z nieba” – Katarzyna Michalak 

 

W śnieżną wigilijną noc na tatrzańskiej przełęczy dochodzi do tragedii. 

Sześć lat później w mazurskiej chacie nad jeziorem wydarza się cud. 

*** 

Niektórzy ludzie, choćby mieli wszystko, nie będą szczęśliwi. Inni nie mają nic, a potrafią cieszyć się 

życiem. Nataniel chciał należeć do tych drugich. 

W przeszłości uległ poważnemu wypadkowi, 

potem umarła jego ukochana mama, a teraz stracił jeszcze dach nad głową. 

Nie miał nic, ale zyskał wolność i mógł ruszyć w nieznane. 

Senna – zagubiona wśród lasów wioska na Mazurach – miała być tylko krótkim przystankiem w 

jego podróży. Zatrzymał się w małej, opuszczonej chacie nad brzegiem jeziora. Miejscowa legenda 

głosiła, że ktokolwiek w niej zamieszka, straci to, co kocha. 

Ale co może grozić komuś, kto stracił już wszystko? 

Czy los nie mógłby w końcu nagrodzić dobrego serca i szlachetnej duszy? 

„Gwiazdka z nieba” to pierwsza część nowej serii Katarzyny Michalak. Tom II, „Promyk słońca”, 

ukaże się wiosną 2018 roku. 

5) ,,Wieczór taki jak ten” – Gabriela Gargaś 

 



Święta to 

szczególny 

czas. Czas 

cudów. Bo 

zawsze 

znajdzie się 

Ktoś, kto 

rozdaje 

prezenty, 

niekoniecznie pod choinką… 

Michalina ma 27 lat i sama wychowuje młodszego 

brata. Mieszkają w przepięknej, malowniczej miejscowości u podnóża Tatr. W codziennych trudach 

wspiera ją jej babcia Zosia, właścicielka cukierni „Cynamonowe serca”. To za jej radą, by 

podreperować budżet, wnuczka postanawia na okres Bożego Narodzenia wynająć pokoje dla gości. 

Do pensjonatu przyjeżdżają tylko cztery osoby: ekscentryczny rozwodnik, który najchętniej 

wymazałby Święta z kalendarza, starsza pani, która pragnie odzyskać utracone wspomnienia oraz 

tajemnicza pani doktor z córką. 

Gdy dzień przed Wigilią do drzwi domu Michaliny zapuka jeszcze jeden gość, życie kobiety wywróci 

się do góry nogami. 

Poruszająca opowieść pełna świątecznego, niepowtarzalnego klimatu i magii. Bo gdy ludzie walczą 

o to, co w życiu najcenniejsze, atmosfera Bożego Narodzenia może zdziałać cuda. 

6) ,,Zakochaj się jutro” – Natalia Sońska 

Premiera: 08.11.17, Wydawnictwo Czwarta Strona 

Zimowa sceneria polskich gór i wzruszająca opowieść o miłości jak z bajki. 

Julia jest nauczycielką w jednym z krakowskich liceów. Młoda i ambitna, cieszy się wśród uczniów 

szacunkiem oraz sympatią. Dziewczyna ma złote serce, a dla swoich wychowanków jest w stanie 

zrobić wszystko, nawet narazić własną reputację! 

Jakub realizuje się życiowo i zawodowo – jego firma deweloperska prężnie się rozwija, a narzeczona 

– Dagmara – wydaje się wymarzoną partnerką. Mimo to Jakub odczuwa pewien niedosyt i pustkę. 

Przypadkowe spotkanie z Julią na jednym z górskich szlaków wywoła lawinę zdarzeń. Czyżby Jakub 

odnalazł prawdziwą księżniczkę? Czy drogi tych dwojga zejdą się na zawsze? 

Morał z tej opowieści może płynąć tylko jeden – szlachetne i dobre serce zawsze zwycięży fałsz i 

dwulicowość innych… 



7) ,,Zamarznięte 

serca” – Karolina 

Wilczyńska 

 

Zima przychodzi 

nieoczekiwanie. A z 

nią mróz tak wielki, 

że mrozi serce. 

Wtedy 

potrzebujemy 

kogoś, kto otuli je 

ciepłem, roztopi lód 

i pozwoli uwierzyć 

w nadejście wiosny. 

Liliana stoi przed 

trudnym zadaniem: 

musi zaopiekować się młodszą kuzynką, która zatrzymuje 

się u niej na jakiś czas. Nastolatka sprawia sporo kłopotów 

i gdy Liliana postanawia z nią poważnie porozmawiać, dowiaduje się o traumatycznych przeżyciach 

dziewczyny. Pod adresem partnera Liliany padają poważne oskarżenia. Niespodziewanie okazuje 

się też, że Liliana musi zmierzyć się z własną, trudną przeszłością. Jakie decyzje podejmie? I czy 

ostatecznie uda jej się odnaleźć wspólny język z zamkniętą w sobie nastolatką? 

Najnowsza powieść Karoliny Wilczyńskiej to próba zrozumienia, że przeszłość zawsze nas odnajdzie, 

nie możemy przed nią uciec. 

8) ,,Aleja Siódmego Anioła” – Renata Kosin 

 

Julia nie ma żadnych marzeń, ponieważ jest przekonana, że nie zasługuje na ich spełnienie. Prawie 

cały swój świat zamknęła w czterech ścianach maleńkiego mieszkania na jedenastym piętrze 

wieżowca, jak w szklanej śniegowej kuli. Na zewnątrz pozostało jej poprzednie życie, to do którego 

nie ma już powrotu. 

Jednak pewnego dnia coś się zmienia. Granice uporządkowanego świata Julii zaczynają kruszeć i 

pękać, gdy ze starego sekretarzyka odnalezionego na zapleczu pewnego sklepu wypada list 

napisany przed laty przez kilkuletniego chłopca. List zawierający niezwykłą prośbę. Julia postanawia 

sprawdzić, czy zapisane w nim marzenie spełniło się, ruszając jego śladami. Dzięki temu odkrywa 

tajemnicę, nad którą czuwa siedem wyjątkowych aniołów. 

Piękna opowieść o miłości silniejszej niż czas. 

9) ,,Cztery płatki śniegu” – Joanna Szarańska 

 

 

Ciepła, przepełniona humorem i wzruszeniami opowieść o tym, co jest naprawdę ważne. 

Gwiazdka za pasem, w powietrzu pachnie makowcem, goździkami i zieloną choinką. Mieszkańcy 



małego 

miasteczka myślą 

już o 

przygotowaniach 

świątecznych, ale 

na drodze lepienia 

uszek i łańcuchów 

choinkowych 

staną im rodzinne 

perypetie. 

Zabiegani 

zapomną, co 

naprawdę liczy się 

w świętach. Na 

szczęście ktoś im o 

tym przypomni… 

Bo święta mogą być wyjątkowe, nawet gdy z nieba 

spadną cztery płatki śniegu na krzyż… 

 

10) ,,Cuda i cudeńka” – Agnieszka Olejnik 

 

W małym, sennym miasteczku tylko na pozór niewiele się dzieje. 

Malownicza kamienica z mansardą, której szczyt zdobią dwa zamyślone anioły zwane Serafinami, 

skrywa pod swym dachem niejedną tajemnicę. Nieprzewidziane okoliczności sprawiają, że Lena, 

dziewczyna pełna marzeń i wiary w przyszłość, zostaje jej nową lokatorką. Poznaje swoich 

sąsiadów, nietuzinkowe postaci, które sprawiają, że życie dziewczyny staje się jeszcze barwniejsze 

niż dotychczas. 

Wśród jej nowych przyjaciół jest Francesca, ekscentryczna Włoszka po przejściach, która prowadzi 

mały sklepik z cudeńkami. Lena, która uwielbia zmiany, dołącza do niej. Zaczyna również 

korespondować z tajemniczym Borysem, właścicielem mieszkania na strychu, który skrywa bolesną 

tajemnicę. 

Dzięki świątecznej wymianie pyszności, mieszkańcy kamienicy lepiej poznają siebie i swoje sekrety. 

Najwyraźniej kamienne anioły opiekują się nimi, prostując pokręcone ścieżki, którymi prowadzi ich 

los. 

„Cuda i cudeńka” to pełna ciepła opowieść o odzyskanych nadziejach, potrzebie bliskości, sile 

kobiecej przyjaźni i zwyczajnej, codziennej dobroci. 

A wszystko to przyprawione odrobiną wiary w cuda. 

11) ,,Magiczny wieczór” – Agnieszka Krawczyk 

 

Świąteczna kontynuacja bestsellerowej serii „Czary Codzienności”. 

Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami. W małym miasteczku, Zmysłowie, trwają 



gorączkowe 

przygotowania. 

Prócz 

tradycyjnej 

świątecznej 

krzątaniny, 

Daniela, jedna z 

trzech sióstr 

Niemirskich, 

przygotowuje 

się do ślubu. 

Czy można 

sobie wyobrazić 

piękniejszą scenerię dla tej wyjątkowej chwili? 

Miasteczko, leżące w bajkowej dolinie, 

przytulone do strzegących go strzelistych sosen, 

których gałęzie uginają się pod upadającymi 

płatkami śniegu? Nadchodzi magiczny wieczór, 

który przyniesie ukojenie wszystkim targanym 

wątpliwościami, a w niektóre skołatane serca 

wleje spokój i pewność, że nigdy nie jest za 

późno, by zawalczyć o szczęście. 

Bo wszystko może się zdarzyć, są takie chwile, gdy życie przypomina baśń, a szczęśliwe zakończenie 

mości się w niej, niczym mruczący kot w przytulnej kuchni… 

Zapraszamy do zimowego Zmysłowa! Możecie jeszcze raz spotkać się z ukochanymi bohaterami 

sagi „Czary Codzienności” 

Spędźcie z nimi magiczny, świąteczny wieczór, sprawcie by te święta stały się naprawdę 

wyjątkowe…. 

12) ,,Świąteczna marzenie” – Amanda Prowse  

 

Urokliwa opowieść o spontanicznym uczuciu, które otula dwoje ludzi w świątecznej scenerii. Meg 

zawsze marzyła o perfekcyjnych świętach i ma plan takie sprawić swojemu małemu synkowi. Co z 

tego, że na idealnym obrazku brakuje męża? Jednak kiedy kobieta spotyka intrygującego Edda 

zaczyna czuć potrzebę mężczyzny przy boku w tym wyjątkowym dniu. Problem w tym, że architekt 

mieszka aż za oceanem… Czy Meg odważy się ruszyć w pogoń za głosem serca? Ciepła i poruszająca 

opowieść o miłości osadzona w świątecznym klimacie Nowego Jorku, pióra niezrównanej Amandy 

Prowse. 

13) ,,Psiegpo najlepszego” – Cameron W. Bruce 

 

Nowa książka autora bestsellerowej powieści Był sobie pies! Wspaniała i zabawna historia o miłości 

i przywiązaniu, idealna na święta. Josh Michaels zajmuje się ciężarną suczką Lucy, a później jej 



rozkosznymi 

szczeniaczkami. 

Wraz ze śliczną Kerri 

ze schroniska 

planują przygotować 

psiaki do 

adopcyjnego 

programu 

świątecznego. W 

trakcie wspólnej 

przygody przy 

wychowywaniu 

pupili nawiązuje się 

między nimi ciepła 

relacja. Kiedy trzeba 

oddać zwierzaki, 

Josh orientuje się, że chce, aby zostały w jego życiu. I nie 

tylko one. 

Kolejna cudna książka bestsellerowego Camerona, autora kinowego „Był sobie pies”. Życie Josha 

wywraca się do góry nogami gdy pewnego dnia poznaje Lucy – ciężarną suczkę, która szuka domu. 

Głębokie spojrzenie brązowych oczu pełnych czułości nie pozostawia mu wyboru. Mimo braku 

doświadczenia i początkowej niechęci Josh decyduje się zająć suczką i jej szczeniętami najlepiej jak 

potrafi. Poszukując pomocy w schronisku, poznaje kolejną kobietę, która odmieni jego życie – 

piękną Kerri. 

14) ..Oświadczyny” -Tasmina Perry 

Premiera: 17.11.2017, Wydawnictwo Kobiece 

Romantyczna podróż w czasie z olśniewających balów debiutantek w Londynie na przykryte 

zimowym puchem ulice współczesnego Manhattanu. Niepoprawna romantyczka Amy nie ma nic 

do stracenia, kiedy tuż przed Bożym Narodzeniem porzuca ją ukochany i zostaje całkiem sama 

tysiące kilometrów od rodziny. Odpowiadając na ogłoszenie o osobę do towarzystwa dla 

tajemniczej starszej pani, nie spodziewa się, że odkryje namiętną historię, która czekała pięćdziesiąt 

lat, zanim ktoś ją opowie. Wkrótce Amy wyrusza do Nowego Jorku w towarzystwie ekscentrycznej 

Georgii Hamilton. Dystyngowana dama nie tylko zaczyna udzielać dziewczynie lekcji dobrego stylu, 

ale odsłania przed nią bolesną historię z przeszłości. Czy miłość to siła tak potężna, aby wzniecić 

wspomnienia dni, które minęły dawno temu? 

15) ,,Dwanaście niedokończonych snów” – Natasza Socha 

 

Zimowy wieczór jest senny, magiczny i pełen cudów. Jak życie… 

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… 

Kim jest osoba, na którą podświadomie czeka? 

16) ,,Nie całkiem białe Boże Narodzenie” – Magdalena Knedler 

 

Zagubiony w lesie pensjonat Mścigniew tuż przed świętami Bożego Narodzenia wypełnia się z 

pozoru zwyczajnymi gośćmi, z których każdy ma niebagatelne powody, by spędzić ten czas właśnie 

tam – w spokoju i w oddaleniu od zgiełku codzienności. Kiedy więc pewnego poranka amatorka 

nordic walkingu, Olga Mierzwińska, przed wyjściem na trening odkrywa w wannie trupa, nikt nie 

jest zadowolony, a najmniej właściciel, który staje na głowie, by zatrzymać gości w pensjonacie. 

Policja początkowo uznaje sprawę za wypadek. Jednak kiedy ta sama dziewczyna znajduje podczas 

spaceru kolejne zwłoki, sytuacja staje się poważna i do akcji postanawia wkroczyć detektyw 

Romanowski – amator krówek ciągutek i ekstrawaganckich krawatów. 

Osobliwa zagadka, krzątanina podejrzanych i wreszcie duet śledczych, który szuka mordercy w 

niemal aktorski sposób. Magdalena Knedler potwierdza, że potrafi operować nie tylko klasyką 

kryminału, ale równie swobodnie wykracza poza jej ramy, aby nadać powieści autentycznego 

humoru. Polecam nie tylko na święta! 

Miłka Kołakowska, mozaikaliteracka.pl 

17) ,,Jutro będziemy szczęśliwi” – Anna Dąbrowska 

 

Życie pisze własne scenariusze. 

Trzy lata – już tyle czasu Zuza próbuje poskładać swoje życie od nowa, ale w tej skomplikowanej 

układance wciąż brakuje najważniejszego elementu – jego, jej wielkiej miłości. Adam znikł bez 

słowa pożegnania, zostawiając ją samą, ze złamanym sercem. 



Kiedy Zuza 

postanawia dać 

szansę innemu 

mężczyźnie, 

zjawia się 

Adam. Czy 

dziewczyna 

będzie w stanie 

spojrzeć w oczy 

ukochanego, 

który tak 

boleśnie ją 

zranił? Czy 

tajemnica, którą 

skrywa Adam, 

stanie się 

przeszkodą w 

drodze do miłości? 

„Jutro będziemy szczęśliwi” to książka, która rozgrzeje cię jak ciepła herbata z miodem, cytryną… i 

gwiazdką anyżu. 

 

18),,Pudełko z marzeniami” – Magdalena Witkiewicz & Alek Rogoziński 

 

Zdradzony przez narzeczoną i oszukany przez wspólnika trzydziestoletni Michał marzy o tym, aby 

zacząć nowe życie. Kiedy dowiaduje się, że podczas II wojny światowej jego rodzina ukryła w 

małym miasteczku na północy Polski skarb, wyrusza na jego poszukiwanie. Sęk w tym, że teraz w 

tym miejscu stoi restauracja. Prowadzi ją rówieśniczka Michała, Malwina. Ma ona problem ze 

swoim ukochanym, który „odszedł w siną dal”, i babcią, która po powrocie z wieloletniego pobytu 

we Francji koniecznie chciałaby serwować w jej restauracji żabie udka i ślimaki. 

Michał postanawia zaprzyjaźnić się z Malwiną, zdobyć jej zaufanie, a potem w tajemnicy przed nią 

odzyskać swój spadek. Niestety gdy w sprawę wmieszają się dwie wścibskie staruszki, dwójka dzieci 

i tajemniczy święty Eskpedyt, nic nie pójdzie zgodnie z jego planem. 

„Pudełko z marzeniami” to przewrotna i zaskakująca komedia romantyczna o tym, że czasem warto 

zrezygnować z marzeń po to, by… wreszcie zaczęły się one spełniać. 

19) ,,Światło” – Jay Asher 

 

Nowa powieść autora bestsellerowych 13 powodów. 

Poruszająca love story dla nastolatków, której nie da się zapomnieć. 

Sierra prowadzi podwójne życie, a jego rytm wyznaczają święta Bożego Narodzenia. Jedno to życie 

w Oregonie, przy plantacji drzewek choinkowych, którą prowadzi jej rodzina. Drugie to życie 



świąteczne, kiedy 

przychodzi czas ich 

sprzedaży i wszyscy 

przenoszą się na 

miesiąc do Kalifornii. 

Gdy podczas jednej 

ze świątecznych 

podróży poznaje 

Caleba, wszystko się 

zmienia. 

Calebowi daleko do 

idealnego chłopaka. 

Kiedyś popełnił 

ogromny błąd, 

którego cenę wciąż płaci. Sierra potrafi w nim jednak 

zobaczyć coś więcej niż jego przeszłość i jest gotowa 

zrobić wszystko, by pomóc mu odzyskać wiarę w 

siebie. Sierra i Caleb odkrywają coś, co może przezwyciężyć nieporozumienia, podejrzliwość i 

niechęć, które narastają wokół nich: prawdziwą miłość. 

20) ,,Hotel pod jemiołą” – Richard Paul Evans 

Premiera: 22.11.2017, Wyd. Znak 

Nawet w najbardziej szarym życiu może zdarzyć się historia jak z najpiękniejszej powieści. 

Kimberly prawie się poddała. Śmierć matki, dwukrotnie zerwane zaręczyny i nieudane małżeństwo 

sprawiają, że nie wierzy już w szczęście. Pozwala sobie tylko na jedno marzenie – pragnie napisać 

powieść o miłości. 

W urokliwym hotelu „Pod Jemiołą” organizowany jest kurs dla początkujących pisarzy. Kim poznaje 

tam tajemniczego Zeke’a, z którym nawiązuje wyjątkową więź. Taką, jaka zdarza się tylko ludziom, 

którzy podobnie patrzą na świat. 

Czy przypadkowe spotkanie będzie dla Kimberly początkiem wielkich zmian? 

Czy do najważniejszej powieści – jej własnego życia – los dopisze szczęśliwe zakończenie? 

„Hotel pod Jemiołą” to wyjątkowy prezent od Richarda Paula Evansa. Tym razem bestsellerowy 

autor przypomina, że jeśli nie tracimy wiary, najlepsze lata naszego życia są zawsze przed nami. 

21) ,,Tam, gdzie czekał anioł” – Dorota Schrammek 

 

Mama dwójki dorosłych dzieci, którą przerastają problemy, wyjeżdża do Ueckermünde, by 

uporządkować swoje życie. Pomimo wielu obaw i lęków, podejmuje pracę jako opiekunka starszego 

małżeństwa. 

Wkrótce na drodze bohaterki pojawiają się osoby, które zmieniają jej życie. Czy to przeznaczenie? 

Małe niemieckie miasteczko stopniowo staje się dla Beaty oazą spokoju, jednak ta pozorna 

równowaga zostaje zakłócona zaskakującymi wiadomościami. 



Książka „Tam, gdzie 

czekał anioł” to 

pozytywna, pełna nadziei 

i przebaczenia oraz wiary 

w drugiego człowieka 

opowieść zmuszająca 

Czytelnika do przemyśleń 

nad swoim życiem. 

 

22) ,,Nasze kochane 

święta” – Iwona 

Poczopko 

 

Jedna rodzina, cztery 

wigilie, kilka dekad 

historii Polski.Przewrotnie opowiedziana saga rodzinna, 

wpisana w historię ostatnich dziesięcioleci. Niepolityczna i 

pod prąd. Zaczyna się w dobie „bujnego Gierka”, a kończy w dzisiejszych burzliwych czasach. 

Wigilia to pretekst do spotkania w familijnym gronie, raz powiększającym się, raz malejącym, w 

zależności od ślubów, rozwodów i narodzin dzieci. Nie inaczej jest przy rodzinnym stole Niuty i jej 

męża Edka. Jak to w rodzinie — wszyscy kochają się i kłócą, borykają z problemami i cieszą z 

sukcesów. W świąteczne rozmowy wkrada się polska rzeczywistość, rozpalając namiętności 

biesiadników, dzieląc ich na frakcje i frakcyjki. Ponad wigilijnymi potrawami, podczas przeżuwania 

śledzi, uszek i ciast odbywa się bój na argumenty i życiowe doświadczenie. Przeszłość miesza się z 

teraźniejszością, życie prywatne z polityką. Jest i śmiesznie, trochę strasznie i bardzo po naszemu. 

23) ,,Pensjonat pod świerkiem” –Agnieszka Lingas-Łoniewska, Magdalena Knedler, Adrian 

Bednarek, Jolanta Kosowska, Nina Reichter, Daniel Koziarski, Anna Kasiuk, Anna Szafrańska 

 

 

Do ukrytego w Tatrach, zasypanego śniegiem Pensjonatu pod Świerkiem przybywają na święta 

kolejni goście. Każdy z nich przywozi własną historię. Na miejscu wita ich para właścicieli, którzy – 

niczym anioły – przyjmują pod swoje skrzydła życiowych rozbitków. Czy ich dobroć i życzliwość 

wystarczy, by wydobyć z człowieka to, co w nim najlepsze, i jednocześnie uchronić od tego, co złe? 

Pensjonat pod Świerkiem to zbiór nastrojowych opowiadań stworzonych przez lubianych autorów 

specjalnie na magiczny czas świąt Bożego Narodzenia. Do czytania nie tylko przy kominku, z kubkiem 

aromatycznej herbaty w dłoni, w towarzystwie bliskich osób i… pierniczków. 

24),,Komedia świąteczna” – Victoria Alexander 

 



Trzaskający w 

kominku ogień, 

angielska wiejska 

posiadłość… i 

maskarada 

najwyższej próby! 

Zabawna opowieść 

o świętach 

„idealnych”, gdzie 

wszystko 

efektownie wali się i 

pali, a w tle piękna 

historia miłosna. 

Lady Camilla 

Lydingham 

doskonale wie, jaki 

prezent chciałaby dostać na święta – oświadczyny przystojnego księcia. Wymarzony kandydat na 

męża chciałby zaś spędzić Boże Narodzenie w tradycyjnym dickensowskim stylu, w gronie tradycyjnej 

angielskiej rodziny. Camilla nie zamierza przedstawiać księciu swoich wyjątkowo dziwacznych 

krewnych i przyjaciół domu. Decyduje się wynająć aktorów, którzy – jak na profesjonalistów przystało 

– perfekcyjnie odegrają role członków idealnej rodziny. Kiedy niespodziewanie pojawia się dawno 

niewidziany stary narzeczony, sytuacja wymyka się spod kontroli… 

25),,Zimowe serca” – Belinda Jones 

 

Wyobraź sobie, że budzisz się w śnieżnej kuli… 

Właśnie tak czuje się dziennikarka Krista po przyjeździe do Quebec, gdzie ma zrobić reportaż o 

Zimowym Karnawale. Zimne dotychczas serce Kristy mimo dziesięciostopniowego mrozu zaczyna 

powoli topnieć, kiedy odkrywa zaczarowany świat pełen lodowych pałaców, psich zaprzęgów i 

smakołyków z syropem klonowym. I w końcu spotyka Jacques’a – mężczyznę równie przystojnego i 

szorstkiego, co tajemniczego… Obydwoje dzielą sekret, który mógłby ich połączyć na zawsze. Jednak 

czy uda im się znaleźć sposób, żeby skruszyć lód serc i rozgrzać tę zimową krainę? 

 

26) ,,Sezon życzeń” – Denise Hunter 

 

W tej rywalizacji nie chodzi tylko o dom… 

PJ McKinley ma smykałkę do gotowania, ale do spełnienia marzenia o własnej restauracji brakuje 

jej jeszcze lokalu. Kiedy jedna z mieszkanek Chapel Springs postanawia oddać swoją rodzinną 

posiadłość osobie, która przedstawi najlepszy plan zagospodarowania budynku, PJ wierzy, że to jej 

pisana jest wygrana. 

Cole Evans jest pewnym siebie, profesjonalnym i godnym zaufania robotnikiem, ale po dzieciństwie 

spędzonym w pieczy zastępczej ma świadomość, że życie układa się różnie. Kiedy dowiaduje się o 



konkursie, wie, 

że jego pomysł 

na dom 

przejściowy 

może być jedyną 

szansą dla 

młodzieży 

opuszczającej 

rodziny 

zastępcze. Musi 

tylko przekonać 

właścicielkę, że 

jego 

nierentowne 

przedsięwzięcie 

przysłuży się 

lokalnej społeczności. 

Po rozważeniu ich kandydatur ekscentryczna 

filantropka proponuje nieoczekiwane rozwiązanie, aby 

sprawdzić, czyj pomysł jest lepszy. Codzienne życie PJ i Cole’a zmienia się w zaciekłą rywalizację. Czy 

siła, z jaką na siebie oddziałują, zniszczy wszystko, czego tak bardzo pragnęli? 

27) ,,Anielska zima” – Aleksandra Tyl 

 

Wyniosła i pewna siebie Kaja pragnęła wielkiej miłości i wystawnego życia. Jej narzeczony okazał się 

jednak oszustem matrymonialnym, przez którego straciła nie tylko pieniądze, lecz także naraziła się 

na śmieszność. Przerażona perspektywą tłumaczenia się z miłosnej i finansowej klęski, uciekła przed 

oczami wścibskich koleżanek i zamieszkała w Polance, chcąc za wszelką cenę przekuć swoją porażkę 

w sukces. Las, który kupiła od naciągacza, ma być teraz jej największą inwestycją. Ale nie wszystko 

idzie zgodnie z planem, a długi każdego dnia rosną. Dziewczyna, przytłoczona problemami, 

pokornieje, uświadamiając sobie, że to wcale nie brak pieniędzy jest jej największym zmartwieniem. 

28),,Moja magiczna Praga” – Isabelle Broom 

 

Trzy kobiety. Trzy historie miłosne. Jedno miasto, gdzie spełniają się marzenia. 

Zbliża się Boże Narodzenie w cudownym obsypanym śniegiem mieście, gdzie spełniają się marzenia. 

A w nim trzy kobiety. I trzy historie miłosne. 

Dla Megan wypad do Pragi tuż przed Bożym Narodzeniem z jej przyjacielem ma być tylko inspiracją 

przed zbliżającą się wystawą fotograficzną. Chce, żeby znajomość z Olliem pozostała tylko przyjaźnią. 

I boi się, że jeśli on pozna jej przeszłość, może wszystko stracić. Znowu… Dla Hope to niespodzianka, 

którą zaskakuje ją mężczyzna, w którym się zakochała. Trudno jej jednak czerpać radość z wyjazdu, 

gdy wie, jak zła na nią jest jej córka. I to z jej winy. Dla Sophie Praga zawsze była magicznym miejscem. 



Czeka 

niecierpliwie, aż dołączy do niej Charlie, jej 

ukochany, z którym co roku odwiedzają to 

romantyczne miasto. Ale jego przyjazd niepokojąco 

się opóźnia… 

Historie trzech kobiet splatają się, gdy każda z nich odkrywa swoją własną Pragę. Tak cudownie 

nierealną pod kołderką białego puchu i tak prawdziwą, gdzie jak w życiu jest smutek i radość. A 

szczęście można spotkać za każdym rogiem… 

29) ,,Julia zaczyna od nowa” – Katarzyna Misiołek 

Premiera: 6 grudnia 2017, Wyd. Muza 

Dwie wchodzące w dorosłe życie córki, odrobinę narcystyczna i bardzo absorbująca matka, nękana 

poczuciem winy siostra i były facet, który zdaje się nie rozumieć słowa „koniec”. Julia, 

czterdziestosześcioletnia rozwódka, balansuje pomiędzy potrzebą zadbania o samą siebie, a 

nieustającymi problemami własnej rodziny. Praca, dom, dogadzanie córkom, opieka nad matką 

sprawiają, że dni Julii są niemal bliźniaczo do siebie podobne. 

Jednak przyjaźń z mieszkającym po sąsiedzku ekscentrycznym muzykiem, sprawia, że Julia zaczyna 

marzyć o czymś więcej. O czymś tylko dla siebie, o czymś tajemniczym, o smaku zakazanego 

owocu. O życiu, w którym można odciąć się od całego świata i powiedzieć „teraz ja!”. O chwilach 

samotności, która porządkuje myśli i o podróży w miejsca gdzie nikt nie powie jej, co ma robić, jak 

żyć i kim być. I Julia w tę podróż wyrusza, ale czy tęsknota za wolnością wygra w niej z poczuciem 

obowiązku i miłością do rodziny? Czy można nagle ruszyć przed siebie, nie oglądając się na swoich 

bliskich i czy ta upragniona wolność naprawdę smakuje aż tak słodko? 

30) ,,Siedem dni razem” – Francesca Hornak 

 

Dowcipna, pełna celnych obserwacji powieść o tym, co czeka rodzinę, gdy podczas świąt zmuszona 

jest odbyć tygodniową kwarantannę… 



Rodzina Birchów wyjeżdża na święta Bożego Narodzenia do podupadającej wiejskiej posiadłości. 

Będą odcięci od świata przez siedem dni. A że w Weyfield nawet wi-fi pozostawia sporo do 

życzenia, są więc skazani na własne towarzystwo. Winny temu jest wirus haag i Olivia, która leczyła 

w Afryce ofiary epidemii i musi odbyć tygodniową kwarantannę – tym razem wspólnie z rodziną. 

Emma i Andrew cieszą się, że święta spędzą wreszcie z dwiema córkami, bo Olivia, starsza z nich, 

rzadko gości w domu. Młodsza córka, Phoebe, zajmuje się wyłącznie sobą i swoim ślubem, który 

planuje dopiero za rok. Andrew zamyka się w gabinecie, gdzie pisze złośliwe recenzje restauracji i 

wspomina dni dawnej chwały, gdy pracował jako korespondent wojenny. Emma ukrywa tajemnicę, 

która wywróci życie rodziny do góry nogami. W narzuconej, nie zawsze wygodnej bliskości nic nie 

może pozostać długo w ukryciu. Gdy na światło dzienne wychodzą kolejne sekrety i zadawnione 

urazy, największym wstrząsem okaże się niespodziewany gość, który nagle stanie na progu. 

 pokrytych śnieżnym puchem zakątków, Bea odkryje sekrety przeszłości, o których od dawna 

próbowała zapomnieć… 

Wzruszająca historia o miłości – w sam raz na święta. 

 

Wiem, wiem Panowie, że wszystkie te propozycje dotyczą literatury dla kobiet. Może 

warto jednak zrobić taki prezent swojej Mamie, Żonie czy Dziewczynie. Książki nigdy 

nie wypadają z mody i zawsze są na czasie i oczywiście można umieścić w niej 

dedykację. 

 

Pozdrawiam Aneta Gołuch 


