
 

Magiczna opowieść, która poruszy twoje serce i dotknie 

kryjących się w nim tajemnic.  

 

  

 

Piękna i głęboka historia, która sprawi, że na nowo się 

zakochasz. Świąteczne iluminacje odeszły w przeszłość, 

nadszedł styczeń, a z nim powrót do codzienności. A u 

naszych ulubionych bohaterów wiele się zmieniło. Magda 

musi wrócić do pracy, gdzie będzie spotykać swojego 

dawnego ukochanego z jego nową narzeczoną, a jej 

szefową, Antek poszuka nowego zajęcia, a Bianka 

pojedzie do… 

  

 

Przewrotna opowieść o zawrotnej fortunie, potrzebie 

kochania i niezwykłych zrządzeniach losu. 

  



 

Życie jest zwycięstwem wszystkiego nad nicością. Noc, 

która nas czeka, zakończy się świtem. 

Czy można przygotować się na odejście kogoś bliskiego? 

W jakich warunkach najłatwiej jest zaakceptować 

zbliżanie się do swojego kresu? Narrator stara się 

odpowiedzieć na to pytanie, przedstawiając losy Teresy i 

Henryka oraz ich wnuczki Natalii.  

  

 

„Wszystkie pory uczuć” Magdaleny Majcher to cykl 

powieści obyczajowych, podejmujących ważne życiowe 

tematy. Miłość i nienawiść, trudne wybory, przeciwności 

losu i w końcu upragnione szczęście i spokój – z tym 

wszystkim spotkają się bohaterowie czterech powieści. A 

wszystko w rytmie czterech pór roku. 

  

 

W młodości Ola straciła nie tylko ukochanego chłopaka, 

który zostawił ją bez słowa wyjaśnienia. Straciła także 

dziecko, które zmarło podczas porodu. 

Po wielu latach Ola, targana skrajnymi uczuciami, 

postanowiła pojechać do rodzinnej miejscowości, aby 

pożegnać się z umierającą matką. To miała być 

formalność, jednak kobieta na łożu śmierci wyznała 

straszną prawdę. Teraz Ola musi zmierzyć się z nową 

rzeczywistością. Czy mimo przeciwności losu uda jej się 

spełnić swoje największe marzenie? 

  



 

Zagubiona wśród mazurskich lasów wioska stała się dla 

Nataniela spokojną przystanią. I nie tylko dla niego. To 

tutaj swój nowy dom znalazła mała Emilka, tutaj walczą 

o swoje szczęście inni życiowi rozbitkowie. Czy Senna 

stanie się miejscem, gdzie spełniają się marzenia? 

W „Promyku słońca” Katarzyna Michalak ponownie 

zabiera nas do świata bohaterów bestsellerowej 

„Gwiazdki z nieba”, najpopularniejszej powieści 

obyczajowej 2017 roku.  

  

 

Straszne opowieści krążą o pewnej zatoce u brzegów 

Guadalcanal na Wyspach Salomona. Jedni mówią, że 

było tam zaginione imperium króla Salomona, a na dnie 

morza spoczywa wielki skarb. Inni opowiadają o 

przerażających scenach uprowadzeń i okrucieństw, i 

wierzą, że to sprawa olbrzymów-ludożerców. O 

śmiałkach, którzy zapuścili się w te rejony, zaginął 

wszelki słuch… 

  

 

Gdy ojciec wyjechał z moją siostrą na wakacje, 

przeczuwałam, że nigdy więcej ich nie zobaczę. Tata 

dawno chciał odejść od mamy i rozpocząć nowe życie. 

Ale nagle, po wielu latach poszukiwań, zdarzył się cud. 

Alice, teraz już dorosła kobieta, nie tylko nas odnalazła, 

ale też postanowiła odwiedzić i spędzić z nami trochę 

czasu. Matka przyjęła ją z otwartymi ramionami, ja, 

zamiast radości,... 

  



 

Późne lato 1983 roku. Pewnego wieczoru z gospodarstwa 

w Skanii znika chłopiec. Cała okolica angażuje się w 

poszukiwania, lecz nie przynoszą one rezultatów. Ludzie 

zaczynają plotkować i snuć podejrzenia. Nieudolnie 

prowadzone śledztwo ostatecznie zostaje umorzone, a 

rozpacz i frustracja doprowadza do powolnego rozpadu 

rodziny zaginionego. Dwadzieścia lat później starsza 

siostra chłopca Weronika… 

  

 

To opowieść o miłości do żołnierza wyklętego, o sile 

wiary w najczarniejszych czasach stalinizmu. O poczuciu 

obowiązku wobec Ojczyzny tych, którzy nie zgadzali się 

na zniewolenie. To historia dwojga ludzi toczących walkę, 

za którą nikt im nie dziękował i której długo nikt nie 

docenił. 

  

 


