
Jojo Moys

Jest brytyjską autorką bestsellerów i dziennikarką. Zanim 
zajęła się wyłącznie pisaniem, przez dziesięć lat pracowała 

"The Independent". Mieszka w Essex z mężem i trójką dzieci. 
Powieść "Zanim się pojawiłeś" sprzedano w ilości ponad pół 

miliona egzemplarzy i przetłumaczono na 31 języków.

https://lubimyczytac.pl/autor/31130/jojo-moyes



Ostatni list od kochanka

Ellie, początkująca dziennikarka, natrafia na ślad 
wielkiej, zakazanej miłości sprzed lat. Pozostały po niej 
tylko sekretne listy, przejmujące i pełne emocji. Nie dają 
Ellie spokoju tak bardzo, że dziewczyna postanawia 
poznać wszystkie tajemnice Jennifer i Anthony’ego. 
Zwłaszcza te, które nigdy nie powinny wyjść na jaw…
Czy przejmująca historia z przeszłości może odmienić 
życie Ellie? Ile odwagi trzeba mieć, by naprawdę kochać?

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4971500/ostatni-list-od-kochanka



Zanim się pojawiłeś

Lou, energiczna i pogodna dwudziestokilkulatka, ma 
opinię ekscentryczki. Jej kolekcja wielokolorowych butów 
wzbudza sensację, niezliczone gafy wywołują pobłażliwy 
uśmiech u bliskich, a praca w kawiarni wydaje się 
spełnieniem jej marzeń.
Wszystkich zaskakuje więc, że Lou dostaje posadę 
opiekunki Willa, bogatego bankiera, który cudem przeżył 
dramatyczny wypadek, ale zupełnie stracił chęć do życia. 
Szybko okazuje się, że praca Lou to nie tylko parzenie 
herbaty i podawanie lekarstw – w rzeczywistości jej 
zadanie jest dużo ważniejsze. Sytuację komplikuje fakt, 
że między nią a Willem rodzi się wielkie uczucie, które na 
zawsze odmieni życie obojga.
Kolejne tomy powieści cyklu Lou Clark: Kiedy odszedłeś, 
Moje serce w dwóch światach.
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4848001/zanim-sie-pojawiles



Światło w środku nocy

Alice czuje się jak wybrakowana wersja samej siebie. 
Szybki ślub z przystojnym Amerykaninem okazuje się 
pomyłką. W domu rządzi teść, który książki inne niż Biblia 
uznaje za stratę czasu. Na dodatek plotkuje o niej całe 
Baileyville, tylko dlatego że przybyła z dalekiej i równie 
nudnej Anglii.
Otwarcie konnej biblioteki prowadzonej przez kobiety 
burzy spokój miasteczka. Na jej czele staje Margery, która 
brzydzi się hipokryzją i, o zgrozo, ma własne zdanie na 
każdy temat.
Alice rusza na dzikie górskie szlaki z lekturami 
wzbudzającymi kontrowersje. Oliwy do ognia dolewa fakt, 
iż wśród kobiet zaczyna krążyć zakazana książeczka, która 
– jak twierdzą niektórzy – mąci im w głowach i budzi 
grzeszne myśli…
Choć od Margery różni ją prawie wszystko, Alice odważy 
się iść za głosem wolności w świecie pełnym zakazów. 
A dzięki przyjaźni z Fredem zrozumie, że nigdy wcześniej 
naprawdę nie kochała. 
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4908783/swiatlo-w-srodku-nocy



Srebrna zatoka

Lisa nie zamierza oglądać się za siebie. Czasem lepiej 
nie myśleć o przeszłości. Właśnie dlatego znalazła swój 
azyl nad malowniczą Srebrną Zatoką, w dzikiej części 
australijskiego wybrzeża, gdzie można obserwować 
delfiny, a coroczne pojawienie się humbaków jest dla 
miejscowych świętem.
Mike pojawia się tam nieproszony. Przyjeżdża z wielkiego 
miasta i uosabia wszystko, od czego Lisa starała się 
uciec: nowoczesność, biznes i bezwzględną korporację.
Wraz z jego przybyciem urokliwy, spokojny świat staje 
się zagrożony. By go ocalić, Lisa musi odpowiedzieć sobie 
na pytanie, czy ucieczka zawsze jest dobrym 
rozwiązaniem oraz…
Czy można pokochać kogoś, kto wydaje się naszym 
największym wrogiem?
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4869523/srebrna-zatoka



We wspólnym rytmie

Świat Natashy rozsypał się wraz z odejściem męża. Gniew 
i zraniona duma popchnęły ją do zrobienia rzeczy, których 
potem żałowała. Gdy człowiek traci kogoś bliskiego, nie 
zawsze zachowuje się rozsądnie. Natasha zamknęła się 
w swojej samotności, postawiła na niezależność i karierę. 
Kiedy decyduje się pomóc spotkanej w podejrzanych 
okolicznościach Sarze, nie przypuszcza, że ta 
„dziewczynka znikąd” odkryje przed nią życie na nowo.
Co się stanie, gdy Natasha zaryzykuje wszystko dla 
dziewczynki, której nawet nie zna i nie rozumie? Czego 
można się nauczyć od osoby, która kocha bardziej konie 
niż ludzi? 
We wspólnym rytmie to opowieść o kobiecie, która nie 
dopuszcza do siebie myśli, że mogłaby znów być kochana, 
i o dziewczynie, która jest gotowa kłamać i kraść dla 
kogoś, kogo kocha.
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4686120/we-wspolnym-rytmie



Razem będzie lepiej

Na miejscu Jess każdy miałby dosyć. Pracy na dwa etaty, 
chodzenia przez cały rok w jednej parze dżinsów, kupowania 
najtańszych jogurtów na promocji w supermarkecie i wybaczania 
byłemu mężowi, że nie płaci alimentów.
Jednak Jess nie należy do kobiet, które łatwo się poddają. 
„Damy sobie radę” mogłaby mieć wydrukowane na koszulce. 
Kiedy okazuje się, że jej córka ma szansę na zdobycie 
stypendium w wymarzonej szkole, gotowa jest ruszyć na drugi 
koniec kraju, zabierając ze sobą: 
1. jednego problematycznego nastolatka,
2. jedną wybitnie uzdolnioną dziewczynkę z chorobą 
lokomocyjną,
3. jednego kudłatego psa o wielkim sercu. Oraz...
4. przypadkowo spotkanego mężczyznę na życiowym zakręcie, 
który w krytycznym momencie wyciąga do nich pomocną rękę.
Czy wspólna podróż pokaże im, że… razem będzie lepiej? 
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/312838/razem-bedzie-lepiej



W samym sercu morza

Jak wiele może zmienić jedna podróż? Jennifer przypadkiem 
trafia na plażę pełną starych, zapomnianych statków. Nie 
spodziewa się, że w tym miejscu odnajdzie opowieść o podróży, 
która zmienia wszystko.
Wojna się skończyła. Frances wchodzi na pokład Victorii, okrętu, 
który ma ją zabrać do Anglii. Wszyscy myślą, że płynie do 
ukochanego, ale to jedynie pretekst, by uciec przed przeszłością 
na drugi koniec świata. Na statku pełnym młodych kobiet aż 
wrze od konfliktów, zazdrości i napięć. Po zmroku, kiedy na 
pokładzie słychać tylko szum fal, Frances przypadkowo poznaje 
Henry’ego. To spotkanie staje się najgorszą, ale zarazem 
najlepszą rzeczą, jaka mogła się jej przydarzyć.
Czy przysięgi wierności wystarczą, aby oprzeć się miłości? 
Czy podróż może być ważniejsza niż ostateczny cel?

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4929404/w-samym-sercu-morza



Dwa dni w Paryżu

Zanim zdążyła się zastanowić, weszła do biura podróży i kupiła 
dwa bilety. To zupełnie nie w stylu Nell! Dwa dni w Paryżu, 
pierwsza szalona decyzja w jej życiu… Tylko że spełnia się 
najgorszy scenariusz i Nell zostaje sama w mieście 
zakochanych.
Ale przecież jest w Paryżu! Na tyle wielkim, żeby poczuć się 
wolną, i na tyle małym, żeby spotkać kogoś naprawdę 
wyjątkowego. Tylko tutaj można poczuć taki przypływ odwagi. 
Dać się zaprosić na drinka chłopakowi, który zachwycił się tym 
samym obrazem Fridy Kahlo. Zobaczyć wszystkie atrakcje 
Paryża w ciągu dwudziestominutowego rajdu na skuterze. 
Przeżyć najlepszą noc w swoim życiu.
I zamiast tworzyć kolejną listę za i przeciw, zapisać na czystej 
kartce tylko dwa słowa: Żyj chwilą.
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4937931/dwa-dni-w-paryzu



Kolory pawich piór

Piękna, bogata i zepsuta do szpiku kości Athene zszokowała 
wszystkich. Uciekła od męża z domokrążcą, nie zostawiając 
nawet listu. Ponad trzydzieści lat później Suzanna Peacock
musi zmierzyć się z mroczną legendą swojej matki. I z prawdą 
o sobie, która jest pilnie strzeżoną rodzinną tajemnicą.
Suzanna jest dumna jak paw, i jak paw dziwna i niedostępna. 
Ma wszystko, co potrzebne do szczęścia, tylko nie ma już siły 
udawać, że jest szczęśliwa. Jedynym miejscem, gdzie czuje 
się bezpieczna, jest jej mały sklepik, Pawi Zakątek. To tam 
pewnego dnia spotyka kogoś, kto jest równie pogubiony.
I dostaje szansę, aby zacząć wszystko od początku.

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4886803/kolory-pawich-pior



Dziewczyna, którą kochałeś

W życiu Liv nic nie poszło zgodnie z planem. Zamiast cieszyć 
się miłością męża i myśleć o przyszłości, została sama. 
Jedyne, na co ma ochotę, to wejść pod kołdrę i już nigdy 
nie wyściubiać spod niej nosa. Wypić o jeden kieliszek wina 
za dużo i zapomnieć o mailach od komornika i mężczyźnie, 
który miał być spełnieniem marzeń, a zniknął bez słowa. 
Jedyne, co pomaga jej przetrwać, to portret dziewczyny, 
zaręczynowy prezent. Najcenniejsza rzecz, jaką ma. 
Kiedy ktoś chce jej go odebrać, Liv zaczyna walczyć. 
O obraz i o siebie. Podobno można łamać zasady, jeśli się 
kocha… 

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4062263/dziewczyna-ktora-kochales



Ekranizacje powieści Jojo Moys

Zanim się pojawiłeś
Reżyseria: Thea Sharrock
Scenariusz: Jojo Moyes
Gatunek: melodramat
Produkcja: USA/ Wielka Brytania
Premiera: 2016 

Ostatni list od kochanka
Reżyseria: Augustine Frizzell
Scenariusz: Nick Payne / Esta Spalding
Gatunek: melodramat
Produkcja: Kanada
Premiera: 2021


