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Niemka
Berlin 1939. Dwunastoletnia Hanna ucieka przed koszmarem
rzeczywistości – najpierw w wymyślony świat, gdzie wszystko jest
zabawą, potem, wraz z rodzicami, wsiada na pokład statku
wiozącego uciekinierów na Kubę. Zaczyna się podróż, która
zdefiniuje całe jej życie, nada mu sens, wyznaczy granice.
Nowy Jork, 2014. Dwunastoletnia Anna opiekuje się depresyjną
matką i żyje w świecie marzeń. Rozmawia w wyobraźni z ojcem,
który zginął, zanim się urodziła. Z szarej codzienności wytrąca je
tajemnicza przesyłka z Kuby od nieznanej krewnej. Wyruszają w
podróż, by poznać przeszłość rodziny.
Dwie małe dziewczynki, dwa światy, dwa zaczynające się życia.
A może tak naprawdę to jedna i ta sama dziewczynka, jedno
życie, jeden świat?
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4332369/niemka

Mężczyzna, który tańczył
tango
Tango to tylko początek gry…
Max jest tancerzem, bawidamkiem i oszustem. Mecha – żoną
sławnego i bogatego kompozytora. Po raz pierwszy
spotykają się na statku do Bueos Aires. Ukradkowe spojrzenia
i namiętne tango rodzą między nimi pożądanie, którego nie
sposób opanować. Nigdy więcej nie powinni się spotkać, ale
przed niebezpieczną miłością nie tak łatwo uciec.
Nieoczekiwane spotkania na Lazurowym Wybrzeżu i w
Neapolu to kolejne odsłony namiętnego i perwersyjnego
związku, prestiżowego turnieju szachowego i szpiegowskiej
afery.
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4862708/mezczyzna-ktory-tanczyl-tango

Marina
Barcelona, lata osiemdziesiąte XX wieku. Oscar Drai,
zauroczony atmosferą podupadających secesyjnych
pałacyków otaczających jego szkołę z internatem, śni swoje
sny na jawie. Pewnego dnia spotyka Marinę, która od
pierwszej chwili wydaje mu się nie mniej fascynująca niż
sekrety dawnej Barcelony. Śledząc zagadkową damę w
czerni, odwiedzająca co miesiąc bezimienny nagrobek na
cmentarzu dzielnicy Sarriá, Oscar i jego przyjaciółka poznają
zapomnianą od lat historię rodem z Frankensteina i XIXwiecznych thrillerów. Historię, której dramatyczny finał ma się
dopiero rozegrać...
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/49335/marina

Cień wiatru
W letni świt 1945 roku dziesięcioletni Daniel Sempere zostaje
zaprowadzony przez ojca, księgarza i antykwariusza, do niezwykłego
miejsca w sercu starej Barcelony, które wtajemniczonym znane jest
jako Cmentarz Zapomnianych Książek. Zgodnie ze zwyczajem Daniel
ma wybrać, kierując się właściwie jedynie intuicją, książkę swego
życia. Spośród setek tysięcy tomów wybiera nieznaną sobie powieść
"Cień wiatru" niejakiego Juliana Caraxa. Zauroczony powieścią i
zafascynowany jej autorem Daniel usiłuje odnaleźć inne jego książki
i odkryć tajemnicę pisarza, nie podejrzewając nawet, iż zaczyna się
największa i najbardziej niebezpieczna przygoda jego życia, która
da również początek niezwykłym opowieściom, wielkim
namiętnościom, przeklętym i tragicznym miłościom rozgrywającym
się w cudownej scenerii Barcelony gotyckiej i renesansowej,
secesyjnej i powojennej.
Kolejne tomy powieści z cyklu Cmentarz zapomnianych książek: Gra
anioła, Więzień nieba.
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4802748/cien-wiatru

Pod wiatr
Czy może nam pomóc cudza chęć i siła życia? Narratorką
powieści jest pogrążona w smutku Hiszpanka, prawniczka,
opuszczona po latach małżeństwa. To ona opowiada o Sao:
biednej dziewczynie z Wysp Zielonego Przylądka, z którą
zetknęła się, by poznać jej burzliwe i trudne, ale pełne życie.
Sao wyjechała z ojczyzny w poszukiwaniu pracy i szczęścia, a
znalazła się w sytuacji bezrobotnej matki, której okrutny mąż
ukradł dziecko i wywiózł do Angoli. Czy historia dzielnej Sao,
walczącej o byt i odzyskanie dziecka sprawi, że wycofana,
zalękniona narratorka zatroszczy się o swój los?
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/135665/pod-wiatr

Książe mgły
Rodzina Carverów (trójka dzieci: Max, Alicja, Irina i ich rodzice)
przeprowadza się w roku 1943 do małej osady rybackiej na
wybrzeżu Atlantyku. Zamieszkuje w domu niegdyś należącym
do rodziny Fleishmanów, których dziewięcioletni syn Jacob
utonął w morzu. Od pierwszych dni dzieją się tutaj dziwne
rzeczy; nocą w ogrodzie Max widzi posągi artystów cyrkowych.
Dzieci poznają kilkunastoletniego Rolanda, od którego
dowiadują się różnych ciekawostek o miasteczku i o
zatopionym pod koniec pierwszej wojny statku. Poznają także
dziadka Rolanda, latarnika Victora Kraya. To on opowie im o
złym czarowniku, Księciu Mgły, który gotów jest spełnić każdą
prośbę lub życzenie, ale w zamian żąda bardzo wiele. Coś, co
dzieciom wydaje się jeszcze jedną miejscową legendą, szybko
okazuje się zatrważającą prawdą.
Kolejne tomy powieści: Pałac północy, Światła września.
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/57786/ksiaze-mgly

Niewierna
Wydawało się, że po trudnych doświadczeniach w młodości
życie Sary wreszcie zaczęło się układać. Czuła się spełniona.
W szkole językowej, gdzie uczyła poznała kogoś, kto
odwzajemnił jej uczucie.
On - romantyczny i namiętny młody muzułmanin, powoli
wciągał ją w orbitę swej kultury i religii.
Ona - bezgranicznie zakochana, nie podejrzewała nawet,
jakie są prawdziwe intencje mężczyzny...
Kiedy do Sary zaczęła docierać gorzka prawda, było już za
późno. Czy miłość może usprawiedliwić zbrodnie?.
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4953374/niewierna

Podmorska wyspa
Historia Zarité, urodzonej na Santo Domingo pod koniec XVIII
stulecia, która w wieku dziewięciu lat została sprzedana
bogatemu właścicielowi ziemskiemu. Zawsze była niewolnicą.
Wrodzona dobroć, silny charakter i uczciwość pomogły jej
jednak przetrwać i spełnić największe w życiu marzenia.
Zarité stanowi cząstkę mikrokosmosu, w którym jak w zwierciadle
odbija się rzeczywistość francuskiej kolonii. Kiedy ogarnięty
pożogą wojenną kraj zostaje zrównany z ziemią, los rzuca Zarité
daleko, do Nowego Orleanu, dokąd zabiera ją pan. Tam
zaczyna nowe życie i staje się wolna. Po latach cierpienia i
miłości, niewoli i swobody, uzależnienia od innych osiąga
wewnętrzny spokój i utwierdza się w przekonaniu, że przyszła na
świat pod szczęśliwą gwiazdą.
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/188030/podmorska-wyspa

Brida
Opowieść o Bridzie, młodej irlandzkiej dziewczynie i o jej
duchowych poszukiwaniach. Na swej drodze Brida spotyka
mędrca, który uczy ją, jak radzić sobie z lękami i własnym
cieniem, oraz kobietę, która wprowadza ją w arkana magii.
Żadne z nich nie ma najmniejszych wątpliwości, że dziewczyna
ma dar, ale tylko od niej zależy, jak go wykorzysta. Musi
odpowiedzieć sobie na dręczące ją pytania, a jednocześnie
stoczyć walkę o zachowanie harmonii pomiędzy uczuciem a
pragnieniem przemiany. Wzruszająca opowieść o miłości i
tęsknocie za Drugą Połową.
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/41542/brida

