
Kristin Hannah
Amerykańska pisarka, urodziła się w 1960 roku w miejscowości Garden Grove na 

południu Kalifornii. Jeszcze w dzieciństwie wraz z rodziną przeniosła się do stanu 

Waszyngton. Tam ukończyła studia prawnicze i rozpoczęła praktykę w kancelarii po 

nieudanym starcie w karierze reklamowej. Tworzeniem powieści zajęła się dopiero, 

kiedy zaszła w ciążę. Na skutek komplikacji musiała kilka miesięcy spędzić w łóżku –

dopiero wtedy znalazła czas na to, by oddać się długo skrywanej pasji. Napisała 

ponad 20 powieści, które zostały przetłumaczone na wiele języków.
https://ksiazki.wp.pl/kristin-hannah-6150187543517313c

źródło zdjęcia: https://lubimyczytac.pl/autor/15047/kristin-hannah



Słowik

Dwie siostry, Isabelle i Vianne, dzieli wszystko: wiek, 

okoliczności, w jakich przyszło im dorastać, i doświadczenia. 

Kiedy w 1940 roku do Francji wkracza armia niemiecka, 

każda z nich rozpoczyna własną niebezpieczną drogę do 

przetrwania, miłości i wolności. Zbuntowana Isabelle dołącza 

do ruchu oporu, nie zważając na śmiertelne 

niebezpieczeństwo, jakie ściąga na całą rodzinę. Opuszczona 

przez zmobilizowanego męża Vianne musi przyjąć do swego 

domu wroga. Cena za uratowanie własnego życia i dzieci 

z czasem staje się dramatycznie wysoka…

Inspirowana życiorysem bohaterki ruchu oporu Andrée de 

Jongh opowieść o sile, odwadze i determinacji kobiet 

zachwyciła miliony czytelniczek na całym świecie.

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/3788800/slowik



Magiczne chwile

Wzruszająca opowieść o miłości do skrzywdzonego dziecka. 

Pewnego jesiennego dnia mieszkańców Rain Valley elektryzuje 

wiadomość o znalezieniu w parku dziwnego dziecka. Emocje 

sięgają zenitu, a plotki nie milkną, ponieważ okazuje się, że 

z kilkuletnią przerażoną dziewczynką nie sposób nawiązać 

kontaktu.

Kim jest dziecko i jak przetrwało samo w leśnej głuszy?

Czy siostrze pani komendant, psychiatrze Julii Cates, która 

wskutek fatalnego zbiegu okoliczności traci pacjentów i wraca 

do rodzinnego miasteczka leczyć swoje rany, uda się stworzyć 

więź z dzieckiem?

Czy odnaleziona dziewczynka pokona strach i znów zaufa 

ludziom? 
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/5048530/magiczna-chwila



Cudowna moc miłości

Mikaela, piękna żona doktora Liama Campbella, matka 

dwojga dzieci, zapada w śpiączkę na skutek doznanego 

podczas jazdy konnej urazu głowy. Lekarze nie dają jej szans 

na przeżycie, ale mąż nie przyjmuje do wiadomości gorzkiej 

prawdy. Wierzy, że miłość potrafi dokonać cudu, gdy zawodzi 

medycyna. Dniem i nocą czuwa przy łóżku żony, mówi do 

niej, robi wszystko, żeby tylko dotrzeć do podświadomości 

Mikaeli. Mijają tygodnie. Pewnego dnia chora kobieta 

drgnieniem powiek reaguje na imię swojego pierwszego 

męża, Juliana, znanego gwiazdora. Liam, boleśnie zraniony, 

uświadamia sobie, że tylko tamten mężczyzna, prawdziwa 

miłość Mikaeli, może przywrócić ją do życia.

Czy jednak Liam kocha żonę aż tak, że gotów jest ją nawet 

stracić i oddać innemu? 
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/5015029/cudowna-moc-milosci



Jedyna z archipelagu

Przed laty Nora Bridge porzuciła męża i córki. Odniosła sukces 

jako autorka radiowego talk-show i ceniona felietonistka rubryki 

porad w jednej z gazet. Nora, ikona moralności, wie wszystko; 

umie też poradzić, jak utrzymać dobre stosunki rodzinne.

Ale sama nie potrafi przełamać jedenastoletniego milczenia 

i nawiązać kontaktu ze swoją młodszą córką. Ruby przepełnia 

gorycz i nienawiść do matki, którą wini za rozbicie rodziny i 

osobiste porażki. Podświadomie pragnie zemsty.

Gdy poczytne czasopismo publikuje zdjęcia nagiej Nory, wybucha 

skandal... a córka otrzymuje propozycję napisania artykułu, 

w którym może dać upust swej złości. Jednak wypadek 

samochodowy odwraca bieg wydarzeń. Ruby zajmuje się ranną 

matką.

Czy wspólnie spędzony czas odmieni uczucia córki i doprowadzi 

do zrozumienia i pojednania? 

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4993839/jedyna-z-archipelagu



Rzeczy, które czynimy z miłości

Książka „Rzeczy, które czynimy z miłości” to sugestywna 

i wzruszająca opowieść o magii i sile macierzyństwa. 

Mówi o radości z powrotu do domu i wyborze pomiędzy 

własnym dobrem a miłością.

Historia Angeli, jednej z trzech sióstr Malone, przekonuje, 

że nawet jeśli nie zawsze można zapobiec trudnym 

doświadczeniom, to warto się z nimi zmierzyć w godny sposób, 

a życie niesie nie tylko trudy, ale i nagrody za ich 

pokonywanie.

Poruszająca, głęboko emocjonalna podróż do sedna tego, 

co oznacza bycie rodziną. 

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4985847/rzeczy-ktore-czynimy-z-milosci



Na domowym froncie

Michael i Jolene Zarkades, małżeństwo z dwunastoletnim 

stażem, przechodzi głęboki kryzys. Jednak życie toczy się 

dalej i nic nie zwalnia małżonków z konieczności radzenia 

sobie z codziennymi problemami: wychowywaniem dzieci, 

pracą, płaceniem rachunków. Kiedy Jolene niespodziewanie 

dostaje rozkaz wyjazdu na teren objęty wojną, Michael, 

adwokat, musi się zająć ich dwiema córkami. Jolene bardzo 

przeżywa rozstanie z rodziną, jednak jako zawodowy żołnierz 

rozumie pojęcie służby. W listach do domu maluje idylliczny 

obraz życia na froncie, oszczędzając rodzinie drastycznych 

szczegółów. Niestety, wojna zmienia Jolene w sposób, jakiego 

żadne z nich się nie spodziewało, a Michael, zmagając się z 

najczarniejszymi lękami, musi stoczyć walkę o ratowanie 

rodziny.

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/211166/na-domowym-froncie



Pomiędzy siostrami

Czy może być coś wspanialszego niż miłość? A coś gorszego niż 

samotność?

Dramatyczne losy dwóch sióstr, które po latach odnajdują 

łączącą je niegdyś więź, są jeszcze jednym tego przykładem. 

Claire kocha i jest kochana; Meghann boi się bliskości, nie 

pozwala, by jej życiem rządziły emocje. Claire żyje skromnie, 

otoczona rodziną i przyjaciółmi; Meghann zajmuje luksusowy 

apartament, ale czuje się w nim obco i samotnie.

Nieoczekiwane wydarzenia w życiu Claire radykalnie zmieniają 

skalę wartości Meghann i ułatwiają jej rozliczenie się 

z przeszłością. 

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4965829/pomiedzy-siostrami



Gdzie poniesie wiatr

Teksas, rok 1934. Miliony ludzi pozostają bez pracy, a susza 

pustoszy Wielkie Równiny. Rolnicy walczą o zachowanie ziemi 

i dobytku. Plony są niskie, studnie wysychają, a burze pyłowe 

niszczą wszystko na swojej drodze.

W tych niepewnych, niebezpiecznych czasach Elsa Martinelli

musi dokonać bolesnego wyboru: walczyć o ziemię, którą 

kocha, czy udać się do Kalifornii w poszukiwaniu lepszego 

życia? „Gdzie poniesie wiatr” to niezapomniany obraz 

„amerykańskiego snu”, widziany oczami niezwykłej kobiety, 

której odwaga i poświęcenie stają się znakiem szczególnym 

całego pokolenia.

Kristin Hannah pokazuje rzeczywistość Wielkiego Kryzysu 

i świat, w którym społeczeństwo podzielone jest na tych, 

którzy żyją godnie, i na tych, którzy nie mają zupełnie nic. 

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4956851/gdzie-poniesie-wiatr



Zdarzyło się nad Jeziorem Mystic

Blake Colwater, wzięty adwokat z Los Angeles, wyznaje swojej 

wieloletniej żonie Annie, że zakochał się w innej kobiecie. 

Zrozpaczona Annie wyjeżdża do miasteczka Mystic, gdzie się 

wychowała. Tu ponownie zbliża się do swojej pierwszej 

miłości, Nicka Delacroix, od niedawna wdowca, który nie 

potrafi sobie poradzić z cierpiącą na zaburzenia emocjonalne 

córeczką. Cała trójka z dobrym skutkiem leczy razem swoje 

rany. Ale akurat wtedy, gdy Annie uwierzyła, że zyskała jeszcze 

jedną szansę na szczęście, jej świat wywraca się do góry 

nogami i zmuszona zostaje do dokonania wyboru, przed którym 

nie powinna stawać żadna inna kobieta... 

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4935306/zdarzylo-sie-nad-jeziorem-mystic



Odległe brzegi

Elisabeth i Jack mają za sobą dwadzieścia lat małżeństwa. 

Kiedy ich córki wyprowadzają się z domu, dociera do nich, 

że ich związek się wypalił - stał się konwencjonalny 

i pozbawiony miłości. Rozmyślania o niewykorzystanych 

szansach doprowadzają do separacja, która jednak nie 

przynosi im szczęścia.

Choć każde z nich odnosi sukcesy zawodowe, to oboje 

odkrywają, że bez siebie nie będą mogli być szczęśliwi. 

Czy uda się na nowo rozpalić namiętność i poczuć miłość?

Kristin Hannah, przypomina nam o najcenniejszych darach, 

jakie dostajemy od życia: przyjaciołach, rodzinie, a także sile 

potrzebnej do dokonywania potrzebnych zmian... i odwadze 

do przebaczania. 
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4928865/odlegle-brzegi



Prawdziwe kolory

Siostry Grey zawsze trzymały się razem, nawet wobec chłodnego, 

zdystansowanego ojca. Winona, najstarsza z nich, nigdy nie czuła się 

dobrze na ranczo, które należało do jej rodziny od trzech pokoleń. 

Prawniczka, postrzega samą siebie jako mola książkowego z nadwagą, 

pozbawionego cech cenionych przez jej ojca, lecz mimo to zamierza 

udowodnić mu swoją wartość. Aurora, średnia z sióstr, jest rodzinnym 

rozjemcą. Mediuje w sporach i chce sprawić, aby wszyscy byli 

szczęśliwi, choć sama skrywa bolesny sekret. Vivi Ann to 

niekwestionowana gwiazda rodziny. Olśniewająco piękna marzycielka 

o wielkim sercu. Każdy mężczyzna ją uwielbia. Vivi Ann wszystko 

przychodzi łatwo, a szczególnie miłość. Kiedy straszna, wstrząsająca 

zbrodnia rujnuje ich ukochane miasteczko, po raz pierwszy siostry 

rozdzieli konflikt. Oskarżony o jej popełnienie zostaje lokalny 

outsider - mąż Vivi Ann. Lojalność zostanie wystawiona na próbę, 

a głęboko ukryte tajemnice ujrzą światło dzienne. 

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4914710/prawdziwe-kolory



Nocna droga

Przez osiemnaście lat Jude Farraday stawiała potrzeby dzieci 

ponad własne i było warto: bliźniaki Mia i Zach wyrosły na parę 

bystrych szczęśliwych nastolatków. Kiedy do niewielkiej zżytej 

społeczności wprowadza się Lexi Baill - dziewczyna, która ma za 

sobą trudne dzieciństwo i bolesną przeszłość - Jude nie kryje 

radości. Lexi szybko zaprzyjaźnia się z Mią, a kiedy Zach 

zakochuje się w Lexi, cała trójka staje się nierozłączna.

Jude zawsze robiła wszystko, by uchronić dzieci przed 

niebezpieczeństwem. Pewnej letniej nocy jej najgorsze lęki się 

urzeczywistniają. Jedna feralna decyzja raz na zawsze odmienia 

losy nastolatków. Rodzina Farradayów staje przed najcięższą 

próbą, a Lexi traci wszystko, na co długo pracowała. 

Bohaterowie będą musieli stawić czoła konsekwencjom albo 

znaleźć siłę, by… przebaczyć. 

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4908910/nocna-droga



Zimowy ogród

Meredith i Nina Whitson są tak różne, jak tylko różne mogą być 
siostry. Jedna została w domu, zajmuje się dziećmi i rodzinną 
firmą; druga wyruszyła w świat i została słynną fotoreporterką. 
Kiedy ukochany ojciec ciężko zachoruje, obie siostry wraz 
nieakceptującą córek Anyą Whitson znajdą się przy nim. Nawet 
w tak ciężkich chwilach, matka jest wobec nich zimna i obojętna. 
Ojciec przed śmiercią wymusza na niej obietnicę: żona ma 
opowiedzieć córkom bajkę, którą zaczęła wiele lat temu i nigdy 
nie skończyła. Tym razem ma dokończyć.
Opowieść, którą usłyszą od matki, okaże się zaskakująca. 
Jest to historia wielkiej, wieloletniej miłości, która zaczęła się w 
mroźnym Leningradzie czasów drugiej wojny światowej, a finał 
znajdzie na współczesnej Alasce. Nina wręcz obsesyjnie chce 
poznać prawdę i to ona zmusza matkę i siostrę do wyprawy w 
przeszłość. Na jaw wyjdą sekrety które wstrząsną całą rodziną. 

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4893271/zimowy-ogrod



Wielka samotność

Ernt Allbright, były jeniec wojenny, wraca do domu po wojnie w 

Wietnamie całkowicie odmieniony. Kiedy traci kolejną pracę, 

podejmuje impulsywną decyzję: przeniosą się całą rodziną na 

północ, na Alaskę. Dorastająca trzynastoletnia Leni, dziewczynka w 

trudnym wieku, uwikłana w burzliwy związek rodziców, ma 

nadzieję, że w nowej krainie czeka lepsza przyszłość dla rodziny. 

Jej matka, Cora, zrobi wszystko i pójdzie wszędzie dla mężczyzny, 

którego kocha, nawet jeśli oznacza to pójście w nieznane. Na 

początku Alaska wydaje się być odpowiedzią na ich modlitwy. W 

dzikim, odległym zakątku kraju odnajdują się wśród niezależnej 

społeczności silnych mężczyzn i kobiet. Ale wraz z nadejściem zimy 

i ciemnościami obejmującymi Alaskę, kruchy stan psychiczny Ernta

pogarsza się. Wkrótce niebezpieczeństwa na zewnątrz bledną w 

porównaniu z zagrożeniami wewnątrz. W ich małej chacie, 

pokrytej śniegiem, przez osiemnaście godzin nocy, Leni i jej matka 

poznają straszliwą prawdę: są sami. 
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4846367/wielka-samotnosc



Firefly Lane
Pozwól odejść

Kate Mularkey nigdy nie należała do grupy uczniów, którzy 

w szkole cieszyli się popularnością. Wręcz przeciwnie - była 

postrzegana jako nudna, zwyczajna dziewczyna i tak też 

myślała o sobie. Wszystko zmieniło się gdy słynna Tully Hart 

postanowiła się z nią zaprzyjaźnić. Dwójkę zupełnie 

różnych dziewcząt łączy coś szczerego i prawdziwego. Mogą 

na siebie liczyć w każdej sytuacji i obiecują sobie, że ich 

przyjaźń przetrwa wszystko. Okazuje się jednak, że Tully

ma jedną, mroczną tajemnicę, która może im zagrozić.

Na podstawie powieści Kristin Hannah Firefly Lane (t.1) i 

Pozwól odejść(t.2) zostały zekranizowane.

https://www.taniaksiazka.pl/ksiazka/firefly-lane


