Literatura w języku
angielskim

Wichrowe Wzgórza
Wuthering Heights to niekonwencjonalna propozycja dla
uczących się języka angielskiego, która łączy lekturę
wciągającej historii Emily Bronte z solidnym treningiem
językowym. Na końcu książki znajdziesz praktyczny słowniczek
angielsko-polski.
Kiedy mały Heathcliff trafia z ulicy do zamożnej rodziny
Earnsharów, pomiędzy nim a Cathy pojawia się wyjątkowa więź.
Z czasem przeradza się w uczucie, które staje się tak silne, że
para przestaje przejmować się konwenansami oraz zdaniem
innych. Bohaterowie płacą za swoją miłość najwyższą cenę, a za
ich błędy będzie musiało odpokutować jeszcze następne
pokolenie. Wrzosowiska północnej Anglii kryją jeszcze niejedną
tajemniczą historię...
https://www.taniaksiazka.pl/wichrowe-wzgorza-adaptacjaklasyki-z-cwiczeniami-do-nauki-angielskiego-p-1345118.html

Duma i uprzedzenie
Angielska prowincja na przełomie XVIII i XIX wieku.
Niezbyt zamożni państwo Bennetowie mają nie lada
kłopot – nadeszła pora, by wydać za mąż ich pięć
dorosłych córek. Sęk w tym, że niełatwo jest znaleźć
odpowiedniego męża na prowincji. Pojawia się jednak
iskierka nadziei, bo oto posiadłość po sąsiedzku
postanawia dzierżawić pewien młody człowiek przystojny i bogaty.
https://www.taniaksiazka.pl/pride-and-prejudice-dumai-uprzedzenie-w-wersji-do-nuki-angielskiego-dariuszjemielniak-p-902967.html

Rozważna i romantyczna
Dwujęzyczna adaptacja powieści Sense and Sensibility Jane
Austen. Dzięki obecności polskiego tłumaczenia z książki mogą
korzystać osoby, które są na etapie początkującym w nauce
języka angielskiego.
Dwie córki pani Dashwood - panny na wydaniu - choć różne pod
względem charakterów, tak samo mocno poszukują szczęścia
i miłości. Uczuciowa, impulsywna Marianna marzy o mężczyźnie
szarmanckim, wrażliwym, lubiącym te same lektury co ona.
Łagodna i rozważna Eleonora odda swoje serce jedynie
człowiekowi spokojnemu i odpowiedzialnemu.
Niestety w świecie, w którym - zamiast prawdziwych uczućrządzi pozycja społeczna i pieniądz, te pełne uroku, ufne kobiety
mogą się boleśnie rozczarować.
https://www.taniaksiazka.pl/rozwazna-i-romantyczna-wangielska-do-nauki-marta-fihel-p-1181015.html

Pokój motyli
Powieść Lucindy Riley Pokój motyli w języku polskim i
angielskim.
Posy Montague wkrótce skończy siedemdziesiąt lat. Wciąż
mieszka w rodzinnym domu w malowniczym Suffolk, gdzie
spędziła idylliczne dzieciństwo, łapiąc motyle z ukochanym
ojcem, i gdzie wychowała własne dzieci. Choć z
posiadłością wiążą ją cenne wspomnienia, Posy wie, że
będzie musiała podjąć trudną decyzję i sprzedać
podupadające domostwo.
Freddie, jej pierwsza miłość, człowiek, który pięćdziesiąt
lat temu złamał jej serce i porzucił, wyłania się z
przeszłości niczym duch. Posy nie jest na to gotowa –
zmaga się z finansowymi kłopotami swojego starszego
syna, Sama, i z nieoczekiwanym powrotem młodszego
syna, Nicka. Wkrótce okaże się, że Freddie i jej rodzinny
dom skrywają mroczną tajemnicę.
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4889377/pokoj-motyli
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