Książki w świątecznym klimacie
Proponujemy książki idealne na święta, czyli jak już ubierzecie choinkę, ulepicie sto
pierogów, a potem zjecie kilogram ciast to możecie usiąść sobie w fotelu z dobrą lekturą
i poczytać.
,,Światło w cichą Noc” – Krystyna Mirek
Trwają przygotowania do świąt. Na osiedlu położonym na obrzeżach Krakowa lśnią
tysiące świateł. Tylko dwa domy stoją ciemne. Przedwojenna willa i niewielki budynek
obok niej. W magiczną noc światła zapalą się nie tylko w dwóch uśpionych domach, ale
też w sercach ich mieszkańców.
,,Gwiazdka z nieba” – Katarzyna Michalak
W śnieżną wigilijną noc na tatrzańskiej przełęczy dochodzi do tragedii.
Sześć lat później w mazurskiej chacie nad jeziorem wydarza się cud.
Niektórzy ludzie, choćby mieli wszystko, nie będą szczęśliwi. Inni nie mają nic, a potrafią
cieszyć się życiem.
Magiczny wieczór” – Agnieszka Krawczyk
Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami. W małym miasteczku,
Zmysłowie, trwają gorączkowe przygotowania. Prócz tradycyjnej świątecznej krzątaniny,
Daniela, jedna z trzech sióstr Niemirskich, przygotowuje się do ślubu. Czy można sobie
wyobrazić piękniejszą scenerię dla tej wyjątkowej chwili? Miasteczko, leżące w bajkowej
dolinie, przytulone do strzegących go strzelistych sosen, których gałęzie uginają się pod
upadającymi płatkami śniegu? Nadchodzi magiczny wieczór, który przyniesie ukojenie
wszystkim targanym wątpliwościami, a w niektóre skołatane serca wleje spokój i pewność,
że nigdy nie jest za późno, by zawalczyć o szczęście.
,,Anioł do wynajęcia” – Magdalena Kordel
Michalina ma kłopoty. Została sama, bez środków do życia i bez dachu nad głową. Cały
świat wydaje się być przeciwko niej. Kiedy jest już tak źle, że zaczyna tracić nadzieję, ktoś
niespodziewanie zaprasza ją na kubek herbaty z cynamonem. Ktoś wysłucha z uwagą,
przygarnie do serca, da nadzieję. Czy tam w górze ktoś nad nią czuwa? Dobry duch,
zaginiony anioł stróż?
,,Światło” – Jay Asher
Sierra prowadzi podwójne życie, a jego rytm wyznaczają święta Bożego Narodzenia.
Jedno to życie w Oregonie, przy plantacji drzewek choinkowych, którą prowadzi jej
rodzina. Drugie to życie świąteczne, kiedy przychodzi czas ich sprzedaży i wszyscy
przenoszą się na miesiąc do Kalifornii. Gdy podczas jednej ze świątecznych podróży
poznaje Caleba, wszystko się zmienia.
,,Nie całkiem białe Boże Narodzenie” – Magdalena Knedler
Zagubiony w lesie pensjonat Mścigniew tuż przed świętami Bożego Narodzenia wypełnia
się z pozoru zwyczajnymi gośćmi, z których każdy ma niebagatelne powody, by spędzić
ten czas właśnie tam – w spokoju i w oddaleniu od zgiełku codzienności. Kiedy więc
pewnego poranka amatorka nordic walkingu, Olga Mierzwińska, przed wyjściem na trening
odkrywa w wannie trupa, nikt nie jest zadowolony, a najmniej właściciel, który staje na
głowie, by zatrzymać gości w pensjonacie. Policja początkowo uznaje sprawę za wypadek.
Jednak kiedy ta sama dziewczyna znajduje podczas spaceru kolejne zwłoki, sytuacja staje
się poważna i do akcji postanawia wkroczyć detektyw Romanowski – amator krówek
ciągutek i ekstrawaganckich krawatów.
,,Nasze kochane święta” – Iwona Poczopko
Jedna rodzina, cztery wigilie, kilka dekad historii Polski. Przewrotnie opowiedziana saga
rodzinna, wpisana w historię ostatnich dziesięcioleci. Niepolityczna i pod prąd. Zaczyna się
w dobie „ Gierka”, a kończy w dzisiejszych czasach.

Wigilia to pretekst do spotkania w familijnym gronie, raz powiększającym się, raz
malejącym, w zależności od ślubów, rozwodów i narodzin dzieci. Nie inaczej jest przy
rodzinnym stole Niuty i jej męża Edka. Jak to w rodzinie — wszyscy kochają się i kłócą,
borykają z problemami i cieszą z sukcesów. W świąteczne rozmowy wkrada się polska
rzeczywistość. Jest i śmiesznie, trochę strasznie i bardzo po naszemu.
,,Komedia świąteczna” – Victoria Alexander
Trzaskający w kominku ogień, angielska wiejska posiadłość… i maskarada najwyższej
próby! Zabawna opowieść o świętach „idealnych”, gdzie wszystko efektownie wali się
i pali, a w tle piękna historia miłosna.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy
wszystkim Czytelnikom głębokich i radosnych przeżyć.
Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru
przyniesie Wam spokój i radość,
niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia
będzie przepełniona miłością i nadzieją
a w nadchodzącym Nowym Roku
niech towarzyszy Wam zawsze mądra i ciekawa książka.
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