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ZAGINIONE WOJOWNICZKI

Zaginione wojowniczki autorstwa Anne Fortier to, oszałamiająca podróż 
dwóch kobiet na równoległych wyprawach, Diany Morgan i Myriny. 
Nieustraszone bohaterki walczą o życie, lecz także o to, by dziedzictwo 
Amazonek nie przepadło na wieki.

Pracująca w Oxfordzie młoda uczona, Diana Morgan, specjalizuje się 
w językach starożytnych. Od dzieciństwa fascynuje się mitologią grecką, 
a w szczególności, za sprawą babki, tematem starożytnych wojowniczek 
Amazonek. Ekscentryczna babka Diany, nim pewnego dnia zniknęła bez 
śladu, opowiadała wnuczce, że sama jest jedną z nich. Pewnego dnia 
tajemnicza fundacja składa jej propozycję nie do odrzucenia. Diana udaje się 
do Afryki Północnej i dołącza do poszukiwacza skarbów Nicka Barrana. 
Na ścianie świątyni ukrytej dotąd pod piaskami pustyni odkrywa imię 
pierwszej królowej Amazonek, Myriny. Kierując się wskazówkami z inskrypcji, 
Diana i Nick ruszają na poszukiwania legendarnego skarbu, który Amazonki 
wywiozły z oblężonej Troi. Nie mogąc zaufać nikomu i nieustannie czując 
czyjś oddech na plecach, Diana zbliża się do odkrycia prawdy, która zmieni 
jej świat.

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/271822/zaginione-wojowniczki



NAD ZATOKĄ

Seria Nad Zatoką autorstwa Colleen Coble to trzy klimatyczne i pełne 
napięcia thrillery. 
Hotel nad oceanem – Kiedy Claire Dellamare zaczynają nawiedzać 
dziwne wspomnienia, dowiaduje się, że w 1989 roku zaginęła 
podczas swoich czwartych urodzin organizowanych w hotelu 
Tourmaline. Odkrywa także, że rok później pojawiła się w tym 
samym miejscu z karteczką przypiętą do sukienki.
Księżyc nad przylądkiem – Mama Mallory zmarła piętnaście lat temu. 
Mimo to ostatnie słowa wypowiedziane przez ojca tuż przed śmiercią 
w pośpiesznej rozmowie telefonicznej były jasne: „Znajdź… matkę”.
Zmierzch nad jagodowymi polami – Kate dowiaduje się, że jej wujek, 
odbywający karę za morderstwo, uciekł z więzienia. Na dodatek 
pojawia się jeszcze jakiś lokalny stalker. Niebezpieczeństwo czyha na 
każdym kroku, a ona nie wie, czy jej pola jagodowe jeszcze kiedyś 
wydadzą owoc… i czy ten zmierzch nie okaże się jej ostatnim…

https://www.taniaksiazka.pl/pakiet-nad-zatoka-tom-1-3-colleen-coble-p-
1294123.html



TO, CO ZOSTAWIŁA

Powieść autorstwa Ellen Wiseman opowiada o miłości, lojalności i granicach 
poświęcenia w obronie najbliższych osób rozgrywająca się 
w dwóch wymiarach czasowych. 
Minęło dziesięć lat, odkąd matka Izzy Stone zastrzeliła śpiącego męża, 
pozbawiając swoją córkę ukochanego ojca. Przekonana o obłędzie matki Izzy
nie może jej tego wybaczyć i wciąż odmawia odwiedzenia kobiety w 
więzieniu. Siedemnastolatka mieszka w rodzinie zastępczej, a w wolnych 
chwilach pomaga przybranym rodzicom w porządkowaniu zbiorów lokalnego 
muzeum, w którym pracują. Pewnego dnia w stercie porzuconych i 
zapomnianych przedmiotów Izzy znajduje zakurzony stos nieotwartych listów, 
które będą oknem do jej przeszłości. Jest pierwsza połowa XX wieku. 
Osiemnastoletnia Clara Cartwright czuje się rozdarta pomiędzy 
posłuszeństwem wobec surowych rodziców a szaloną miłością do włoskiego 
imigranta. Ojciec Clary wpada w furię, gdy dziewczyna odmawia wstąpienia 
w zaaranżowane małżeństwo. Z wściekłości wysyła ją do ośrodka dla 
obłąkanych. 
https://www.taniaksiazka.pl/audiobook-to-co-zostawila-mp3-p-
1445233.html?q=to%2c+co+zostawi%b3a&sgtype=prodonecol



DLA JEJ DOBRA

Kolejna powieść Ellen Wiseman trzyma czytelnika w napięciu, opowiada jak 
niszczycielskie mogą być rodzinne tajemnice.
Historia rozpoczyna się w latach 30. XX w., gdy Lilly Blackwood, z powodu 
swojej odmienności, zostaje zamknięta na strychu swojego domu przez 
rodziców, którzy pozornie chcą chronić ją przed światem. W istocie jednak 
dziewczynka jest skazana na samotność i pozbawiona rodzicielskiej miłości 
oraz wsparcia. W końcu, pod osłoną nocy, zostaje sprzedana właścicielowi 
cyrku, gdzie z czasem zaczyna coraz lepiej funkcjonować w nowej 
rzeczywistości. Kiedy ponad dwie dekady później Julie Blackwood dziedziczy 
dom po zmarłych rodzicach, wcale nie jest zachwycona tym faktem miejsce 
to przywołuje bolesne wspomnienia z dzieciństwa, pełnego zakazów 
i surowych zasad. Jednak, kiedy znajduje na strychu zdjęcia nieznanej 
dziewczynki w cyrku, postanawia odkryć tajemnicę jej tożsamości. Nie 
spodziewa się nadchodzących i wstrząsających wydarzeń, które na zawsze 
zmienią jej postrzeganie rodzinnego domu i samych rodziców. 

https://www.taniaksiazka.pl/dla-jej-dobra-ellen-marie-wiseman-p-1384602.html#



PANIE NA ZAMKU

Powieść autorstwa Jessici Shattuck przedstawia wartości i postawy ludzi 
w trudnych czasach wojny. 
Marianne von Lingenfels wraca po klęsce hitlerowskich Niemiec do 
zamku, który kiedyś uznawany był za imponujący. Należał do przodków 
jej męża. Marianne obiecała zaopiekować się bliskimi przyjaciół jej męża 
i danego słowa ma zamiar dotrzymać. Kobieta stworzyła dom składający 
się z samotnych wdów, dzieci i członków ruchu oporu. Liczy na to, że 
któregoś dnia bolesne wspomnienia miną i dzięki temu wszyscy będą 
mogli się zjednoczyć. Niestety, świat arystokratyczny bardzo się 
skomplikował i jak się okazuje, na wierzch zaczynają wypływać głęboko 
skrywane sekrety i tajemnice. Trzy kobiety, które znalazły w sobie 
przyjaciółki i pocieszycielki w trudnych czasach, decydują się stawić czoła 
wrogowi. Nie wiedzą jednak, że muszą zapłacić również za swoje 
decyzje, zarówno te podjęte przed wojną, jak i po niej. 

https://www.taniaksiazka.pl/panie-na-zamku-jessica-shattuck-p-
959385.html?q=panie+na+zamku&sgtype=prodonecol



KU ODLEGŁYM BRZEGOM

Trudne dzieciństwo sprawiło, że pielęgniarka Jenny Bennett dzielnie 
stawia czoła wyzwaniom w dorosłym życiu, podczas pracy w bazie 
wojskowej w Presidio. Jednak nagły powrót przystojnego oficera 
marynarki wojennej, który sześć lat temu złamał jej serce, burzy jej 
wewnętrzny spokój. Porucznik Ryan Gallagher był jednym spośród 
garstki ludzi zdolnych wypełnić trudną zagraniczną misję. 
To zadanie zniszczyło jego reputację i złamało serce kobiety, którą 
prawdziwie pokochał. Tymczasem honor nie pozwala mu ujawnić, 
gdzie przebywał przez te wszystkie lata, ponadto zagroziłoby to 
powodzeniu misji i naraziło życie tysięcy ludzi.
Elizabeth Camden jest autorką powieści historycznych. Inne książki 
tej autorki: Tajemnice Bostonu, Chicago w ogniu.

https://www.taniaksiazka.pl/pakiet-powiesci-elizabeth-camden-p-
1403815.html



ŻONA AMBASADORA

Żona ambasadora autorstwa Jennifer Steil, to głęboko poruszająca 
opowieść o miłości, małżeństwie i przyjaźni poddanym najcięższej 
próbie.
Kiedy Miranda, malarka, zakochuje się w Finnie, brytyjskim 
dyplomacie piastującym stanowisko ambasadora w jednym z krajów 
arabskich, z dnia na dzień staje się częścią świata, na który zupełnie 
nie była przygotowana. Wraz z mężem i ich maleńką córeczką 
wiedzie żywot w okazałej rezydencji, mając do dyspozycji liczną 
służbę. Jednak ceną, jaką Miranda płaci za ten luksus, jest utrata 
wolności. Zostaje zmuszona do zrezygnowania z kariery zawodowej. 
W dodatku na każdym kroku towarzyszą jej ochroniarze strzegący jej 
bezpieczeństwa w kraju trawionym wojną domową. Cały jej świat 
wali się w chwili, gdy zostaje porwana przez terrorystów, co, jak się 
okaże, będzie miało dalekosiężne konsekwencje.

https://www.taniaksiazka.pl/zona-ambasadora-jennifer-steil-p-1048239.h


