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Mów Szeptem
Mów szeptem Agnieszki Olejnik to opowieść o samotności, 

odmienności, odrzuceniu, tolerancji, wykorzystaniu 

seksualnym.

Witek ma poważne problemy w kontaktach z ludźmi. Bardzo 

lubi Szekspira, mógłby go czytać godzinami, a jego wielką 

pasję stanowi matematyka. Zdecydowanie lepiej radzi sobie z 

nią niż z zawieraniem nowych znajomości. Niestety, cały czas 

jest sam, bez znajomych i przyjaciół. Wszystko w życiu Witka 

staje na głowie, gdy w szkole zjawia się nowa uczennica. 

Magda jest skryta i nie mówi za wiele, jednak od razu 

wzbudza fascynację chłopaka. Po raz pierwszy Witek czuje, 

że naprawdę chciałby się do kogoś zbliżyć i lepiej go poznać. 

Choć pozornie tak wiele ich różni, szybko znajdują się między 

nimi także podobieństwa. Oboje wybierają samotność, 

ponieważ boją się konsekwencji bliskości. Z czasem jednak, 

gdy ich życie komplikuje się jeszcze bardziej, zrozumieją, że 

czasem nie sposób wytrwać bez drugiej osoby.

https://www.taniaksiazka.pl/mow-szeptem-agnieszka-olejnik-

p-1157867.html



Coś do ukrycia
Coś do ukrycia, to opowieść o bezcennych wartościach 

przedstawiona w niesamowicie zabawny i sympatyczny sposób. 

Julia ma wymarzoną pracę w teatrze, a w planach ślub z 

przystojnym finansistą Filipem. Wszystko to traci, gdy rodzina 

narzeczonego odkrywa w trakcie świątecznej kolacji wstydliwy 

epizod z jej przeszłości. Chcąc odzyskać honor i serce Filipa, 

Julia postanawia z pomocą przyjaciół udowodnić wszystkim 

członkom jego rodziny, że każdy ma coś do ukrycia. Zmieniając 

twarze 

i metody działania, młodzi awanturnicy stają się częścią życia 

każdego z uczestników przyjęcia i realizują plan zemsty.

Jakie sekrety mogą skrywać: wzięty psycholog, była posłanka, 

ksiądz proboszcz, szanowany biznesmen i babcia 

szlachcianka? Przekonaj się, czy Julia udowodni wszystkim, że 

nie ma ludzi idealnych, a przy okazji zobacz współczesny świat 

w krzywym zwierciadle.

https://www.taniaksiazka.pl/cos-do-ukrycia-iwona-kowalska-p-

993568.html



Folwark Konstancji
Pierwszy tom porywającej literackiej sagi Dwieście wiosen 

Grażyny Jeromin-Gałuszka.

Jest rok 1865. Właścicielka folwarku Konstancja dogląda 

swojego majątku. W jej drzwiach zjawia się Florentyna. 

Dziewczyna ma wątpliwości, co do zamążpójścia, kocha 

bowiem innego mężczyznę niż narzeczonego. Konstancja 

w trakcie rozmowy z dziewczyną wraca do roku 1815, 

postanawia wyjawić jej rodzinny sekret. 

Autorka stworzyła żywy obraz XIX wiecznej wsi. 

Wiernie oddała nie tylko zwyczaje sprzed lat, ale też język 

i mentalność jej mieszkańców. Życie tej społeczności 

w głównej mierze toczy się wokół cyklicznej zmienności 

pór roku, wiele zależy od hojności przyrody, zebranych 

plonów, pracy ludzkich rąk. W tle ważne wydarzenia w 

historii Polski.

Kolejne tomy tej serii: Niebieska sukienka, 

Spóźnione powroty, Aksamitka, Stary kuferek.

https://www.taniaksiazka.pl/dwiescie-wiosen-t-1-folwark-

konstancji-grazyna-jeromin-galuszka-p-1183034.html



Kobiety z Czerwonych Bagien

Wzruszająca historia kilku pokoleń niezwykłych kobiet.

W Czerwonych Bagnach od zawsze mieszkały kobiety. 

Mężczyźni pojawiali się tu na krótko i zaraz odchodzili. Na 

zawsze. Klątwa czy przypadek? Julianna, Amelia, Rozalia, 

Anastazja – kolejne pokolenia nauczyły się walczyć samotnie 

z przeciwnościami losu, który nie szczędził im tragicznych 

doświadczeń. To miejsce było ich azylem, dawało siłę 

i poczucie bezpieczeństwa. Do Czerwonych Bagien 

przyjeżdża Kornelia, najmłodsza z rodu samotnic, by dojść 

do siebie po niedawnych ciężkich przejściach. Ona też 

urodziła córeczkę i także wychowuje ją sama. Zbliża się 

dzień setnych urodzin prababki Rozy. Dla Kornelii będzie to 

początek nowego.

https://www.taniaksiazka.pl/audiobook-kobiety-z-czerwonych-

bagien-mp3-p-752219.html



Licząc gwiazdy
Kiedy wydaje ci się, że wszystko udało się poukładać w życiu, 

zawsze zdarzy się coś, co wszystko zburzy. Ile razy można 

budować świat na nowo? 

Po krótkim pobycie w Islandii Magda wraca z synem do Polski 

odmieniona. Na wyjeździe zrozumiała, jak wiele musi zmienić 

w swoim życiu. Michał, na którego zawsze mogła liczyć, stał się 

jej bardzo bliski, z kolei mąż Konrad jest wciąż nieobecny, 

a jego działania nie do końca są dla niej zrozumiałe. Magda 

zastanawia się, czy dalej tkwić w tym małżeństwie.

Tymczasem los szykuje dla niej zupełnie inny scenariusz. 

Magda dowiaduje się, że była okłamywana. Żyła w świecie, 

który z rzeczywistością niewiele miał wspólnego. Dopiero teraz 

poznaje prawdę o najbliższych. Czy uda jej się odzyskać 

wewnętrzny spokój? Czy będzie potrafiła zaufać temu, na 

którym polegała najbardziej? 

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4933936/liczac-gwiazdy



Medalion z bursztynem

Medalion z bursztynem to fascynująca powieść kryminalna z 

wątkiem historycznym oraz obyczajowym. To opowieść 

o przeszłości, która nie daje o sobie zapomnieć. 

Współczesny Gdańsk. Podczas remontu domu po babce Ewa 

znajduje ukrytą kopertę, a w niej stary naszyjnik z bursztynem 

oraz tajemniczy list. Nagle jej świat całkowicie się zmienia. 

Kobieta musi odnaleźć swoje korzenie, nie wiedząc, kim tak 

naprawdę jest ona sama, jej zamknięta w sobie matka, ich 

przodkowie. Nie wie jeszcze, że nie tylko o rodzinną przeszłość 

tu chodzi, lecz także o zbrodnię. Prywatne śledztwo, 

prowadzone wraz ze znajomym dziennikarzem, odsłania coraz 

więcej zagadek. Ktoś depcze im po piętach. Dwie bliskie sobie 

kobiety, które od lat nie potrafią się ze sobą porozumieć. 

Teraźniejszość, która wciąż nie otrząsnęła się jeszcze 

z mrocznej przeszłości. Miasto naznaczone piętnem historii. 

Zbrodnia oraz jej konsekwencje. 

https://www.taniaksiazka.pl/medalion-z-bursztynem-anna-klejzerowicz-p-

1394216.html


