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Lektor

Piętnastoletni Michael Berg poznaje piękną dojrzałą kobietę, w której zakochuje 

się bez pamięci. Rodzi się między nimi namiętny romans, ale i czuła bliskość, gdy 

chłopak czyta Hannie na głos książki. Po jakimś czasie Hanna jednak znika 

niespodziewanie, bez śladu. Już jako student prawa Michael spotyka ją 

przypadkowo na procesie strażniczek w obozie koncentracyjnym – na ławie 

oskarżonych. Poznaje mroczną przeszłość ukochanej, ale zaczyna też rozumieć, 

że Hanna skrywa znacznie dla niej boleśniejszą tajemnicę…

Powieść o niezbywalnym prawie człowieka do wolności i godności, o 

konsekwencjach trudnych wyborów, o etyce w świetle sprawiedliwości – a 

wszystko to osnute na kanwie żarliwego, burzliwego uczucia.

Na podstawie powieści Lektor (1995) Bernarda Schlinka nakręcony został film w 

2008 roku  w reżyserii Stephena Daldry’ego. Zdjęcia do filmu były realizowane w 

Niemczech i Polsce (w lubelskim Muzeum na Majdanku). 

https://www.taniaksiazka.pl/ebook-lektor-mobi-epub-p-872322.html



Czas burz

Czas burz to pierwszy tom wielopokoleniowej sagi, która opowiada 

o niezłomnej sile charakteru kobiet z rodziny Dombergów. Każda z nich musi 

się zmierzyć z przeciwnościami losu, trudną miłością i własnym słabościami. 

Osiemnastoletnia Felicja wiedzie spokojne życie w rodzinnym majątku 

w Prusach Wschodnich. Dumna i uparta dziewczyna nie interesuje się światem 

polityki, do którego mimowolnie wprowadza ją jej przyjaciel Maksym. Między 

młodymi rodzi się uczucie, ale chłopak marzy, by poświęcić swoje życie dla 

socjalistycznych ideałów. Dlatego odrzuca Felicję i opuszcza Prusy, aż w końcu 

trafia do ogarniętej rewolucją Rosji. Rozczarowana dziewczyna wychodzi za 

przystojnego przedsiębiorcę 

z Monachium, Alexa Lombarda. Ten trudny człowiek kocha swoją żonę, ale 

silne osobowości małżonków nie pozwalają im się porozumieć. Gdy wojenne 

koleje losu znowu stawiają na drodze Felicji Maksyma, ta – targana emocjami i 

dawnym uczuciem podejmuje decyzje, które mogą zaważyć na jej przyszłości.

Powieść Dziki łubin przedstawia dalsze losy rodziny z Prus Wschodnich, 

bohaterów Czasu burz. Ta fascynująca historia to jednocześnie barwny obraz 

najbardziej niespokojnej epoki XX wieku…

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4906400/czas-burz?
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Głębokie rany

W swoim podfrankfurckim domu zostaje zamordowany David 

Goldberg, milioner, filantrop, Żyd ocalony z Oświęcimia. Niedługo po 

nim ginie kolejny osiemdziesięciolatek. Ofiary łączy zagadkowa liczba 

zapisana przez mordercę na miejscu zbrodni oraz bliska znajomość z 

Verą Kaltensee, równie sędziwą przedstawicielką lokalnej arystokracji. 

Książki z cyklu: Oliver von Bodenstein i Pia Kirchhoff w naszej 

bibliotece: Śnieżka musi umrzeć, Przyjaciele po grób

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/178612/glebokie-rany



Save me 

Jeżeli pragniesz poczuć odrobinę magii i miłosnych uczuć, koniecznie przeczytaj historię 

współczesnego kopciuszka w powieściach Mony Kasten:  Save me, Save you, Save as. 

Ruby dzięki otrzymanemu stypendium zaczyna uczęszczać do Maxton Hall, elitarnej 

szkoły, w której przepych i imprezy są na porządku dziennym. Dla naszej bohaterki nie ma 

to szczególnego znaczenia: jako cel obrała sobie przejście przez liceum bez szczególnego 

rzucania się w oczy. Zwłaszcza pewnemu aroganckiemu chłopakowi, Jamesowi 

Baeufortowi, który znany jest wszystkim jako przywódca szkolnej elity. Dla Ruby jest on 

najzwyczajniej w świecie zbyt zadufanym w sobie, zbyt bogatym i zbyt przystojnym 

chłopakiem. Jego kariera szkolna polega na zaliczaniu jak największej liczby imprez w 

tygodniu, podczas gdy dla Ruby największym marzeniem jest dostanie się na studia w 

Oksfordzie.

Pewnego dnia zdarza się coś, co krzyżuje plany nie tylko bohaterki, ale także Jamesa. Ruby

poznaje pewien dobrze skrywany sekret, którego wyjawienie opinii publicznej 

zdecydowanie mogłoby zniszczyć reputację chłopaka i całej jego rodziny.

https://www.taniaksiazka.pl/save-me-mona-kasten-p-1200098.html
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Trylogia czasu

Czerwień rubinu to pierwszy tom wspaniałej serii Trylogia Czasu. Książka jest 

niesamowicie wciągająca, dowcipna, pochłania bez reszty. Powieść trzyma w 

napięciu do ostatniej kartki. To pozycja obowiązkowa dla miłośników 

romansów i książek o podróżach w czasie.

Szesnastoletnia Gwen odkrywa, że jest posiadaczką genu podróży w czasie, 

przez co niespodziewanie przemieszcza się o sto lat wstecz. Okazuje się, że 

nie jest wyjątkiem – istnieje całe tajne bractwo kontrolujące te podróże. 

Gwen szybko odkrywa, że jednym z jego członków jest bardzo przystojny 

dziewiętnastolatek Gideon. Ale zakochiwanie się nie jest takie proste, gdy się 

skacze tam i z powrotem w czasie i gdy trzeba wypełnić niebezpieczną misję 

w XVIII wieku... 

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4399069/czerwien-rubinu
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