
Książki na święta



Wyśnione szczęście

Joy, bibliotekarka z małego miasteczka, ma w perspektywie pierwsze od lat samotne 

Święta. Chcąc odciąć się od własnych emocji, w odruchu desperacji jedzie na lotnisko 

i wybiera daleką podróż do nieznanej sobie miejscowości o nazwie Hope – ponieważ jak 

nigdy potrzebuje nadziei. Jej życie znajdzie się w niebezpieczeństwie, lecz także 

nabierze nowych barw i sensu...

Pełna ciepła, podnosząca na duchu opowieść.

https://lubimyczytac.pl/wez-udzial-w-konkursie-i-wygraj-egzemplarz-ksiazki-wysnione-szczescie



Siedem cudów

Już tylko siedem dni zostało do Bożego Narodzenia. Monika marzy, by znaleźć się 

w końcu w zacisznym cieple rodzinnego domu. Ma już dość nieustannych, niby to 

przypadkowych spotkań z byłym chłopakiem. W domu Moniki pachnie już pieczonymi 

piernikami, jednak daleko tu do radosnej, świątecznej atmosfery. Jej ojciec stracił 

pracę, choć nie chce nikomu się do tego przyznać. Brat Moniki właśnie zaprzepaścił 

swoje zaręczyny. Niefortunnie pomylił bowiem datę urodzin swej aktualnej miłości 

z urodzinami byłej dziewczyny. Nieszczęścia jak widać chodzą ze sobą nawet nie 

parami, lecz całymi stadami i zapewne do świąt sporo się jeszcze wydarzy. Tymczasem 

w radiu coraz częściej słychać kolędy, a tandeta świątecznych, marketowych dekoracji 

wprost bije po oczach. Wielkimi krokami zbliża się chwila spokoju i radości. Czy jednak 

będzie ona udziałem Moniki i jej bliskich?
https://www.taniaksiazka.pl/siedem-cudow-agata-przybylek-p-1136815.html



Marcepanowa miłość

Nastoletni Norbert przeżywa swoje pierwsze zauroczenie. Uczuciu młodych przeciwni są 

rodzice, którzy mają własne, całkiem dorosłe animozje. Dla nastolatków jest to zatem 

czas szczególnie burzliwy, a zbliżające się wielkimi krokami święta i trudności 

w młodzieńczej komunikacji niczego nie ułatwiają… Norbert znajduje jednak wsparcie 

w swojej matce, Justynie, która tego roku bierze na swoje barki przygotowanie wigilijnej 

kolacji. Kobieta pragnąc szczęścia swojego dziecka postanawia zaprosić także Zuzannę 

i jej rodziców. Czy magia świąt zadziała wśród ludzi, którzy różnią się prawie wszystkim?

https://www.taniaksiazka.pl/marcepanowa-milosc-agnieszka-lis-p-1733274.html



Święta w Port Moody

Abigail Sharpe, dziennikarka przed trzydziestką, ma szansę na wymarzony awans. 

Skrywany romans z szefem wydaje się gwarantować osiągnięcie tego celu.

Pewnego dnia dostaje wiadomość, że będzie musiała zająć się chorym dziadkiem. 

Abi nie jest zadowolona z takiego obrotu spraw, w końcu w Port Moody – skąd pochodzi 

jej rodzina – nie była już od ponad dziesięciu lat. A wszystko przez bolesne rozstanie…

W mieście spotyka swoją dawną miłość. 

Czy nieporozumienia z przeszłości zostaną wyjaśnione? 

Czy Abi zdoła oprzeć się magnetyzmowi Logana? 

Oboje czują się skrzywdzeni przez siebie nawzajem, ale czy fascynacja, tęsknota 

i pożądanie wezmą górę nad zdrowym rozsądkiem? 

Czy wreszcie dowiedzą się, kto tak naprawdę stoi za ich rozstaniem?

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4989023/swieta-w-port-moody



Święta, święta…

Pełna komicznego wdzięku i świetnych obserwacji obyczajowych powieść o 

współczesnych, zabieganych kobietach, miłości, przyjaźni i o świątecznym szaleństwie! 

Carol, redaktor naczelna miesięcznika dla kobiet, tak bardzo jest zajęta pracą, że 

gdyby nie jej siedmioletni synek, w ogóle nie urządzałaby żadnych świąt. 

Beth do Wigilii przygotowuje się od września, by zaimponować swemu niedawno 

poślubionemu, znacznie starszemu mężowi, dorównać jego nie żyjącej żonie i utrzeć 

nosa nieznośnej pasierbicy. Wszystkim przydarzy się coś, co odmieni nie tylko ich 

święta, ale i dalsze życie..

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/25005/swieta-swieta. 



Rozmerdane święta

Olgierd ani myśli cieszyć się wizją Bożego Narodzenia, gdyż zmaga się 

z nieodwzajemnionym uczuciem, które żywi do swojej przyjaciółki z pracy. 

Dla Małgorzaty, która jest samotną matką, każdy dzień przypomina walkę o przetrwanie. 

Z kolei Stanisław próbuje odnaleźć się w nowej rzeczywistości, która nadeszła wraz 

z rozwodem i utratą byłej żony.

Losy tych ludzi mierzących się z rozmaitymi problemami połączy jedno stworzenie -

wyjątkowy pies o imieniu Ziyo. Ten niepozorny, a zarazem uroczy zwierzak pomoże im 

uwierzyć w to, że święta naprawdę mogą być magiczne.

https://www.taniaksiazka.pl/rozmerdane-swieta-agnieszka-olejnik-p-1434495.html?q=rozmerdane+%b6wi%eata&sgtype=prodonecol



Drzewko szczęści

Kornelia Trzpiot, dość leciwa dama, podczas wieczerzy wigilijnej oznajmia rodzinie, 

że do szczęścia, zarówno doczesnego, jak i wiekuistego, potrzebny jest jej wyłącznie 

herb. Nikt z osób zebranych przy stole nie zdaje sobie sprawy, że jest to głęboko 

przemyślana strategia naprawiania relacji rodzinnych, uknuta przez Kornelię i jej 

przyjaciela proboszcz w noc przed pierwszymi roratami. Rodzina bowiem stara się 

ukryć przed seniorką rodu różne sekrety. Ale Kornelia widzi wszystko.

Herb jest tylko pretekstem. Najważniejsze jest to, by scalić na nowo nieco 

rozsypującą się rodzinę. Bo to w rodzinie tak naprawdę jest siła. A resztę da się 

załatwić, także tytuł szlachecki...

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4988101/drzewko-szczescia



Wigilia z nieznajomym

Antonina i Marcel od dawna czują, że ich uczucie się wypaliło. I choć nadal mieszkają 

pod jednym dachem, z roku na rok stają się sobie coraz bardziej obcy. Tegoroczne 

święta okażą się dla nich prawdziwą próbą, bo choć nie podjęli decyzji o rozstaniu, 

oboje postanawiają zrezygnować z wigilii w rodzinnym gronie. Los bywa jednak 

przewrotny i na skutek zbiegu okoliczności małżonkowie są zmuszeni spędzić ten dzień 

razem. Czy ludzie, których poznają pomogą im odkryć prawdę o sobie? I czy magiczna 

atmosfera w przysypanym śniegiem Poznaniu sprawi, że dadzą sobie jeszcze jedną 

szansę?

Wigilia z nieznajomym to poruszająca opowieść o tym, że miłość nie ma daty ważności, 

a szczęście nie zawsze jest różowe. Czasem to tylko i aż głos naszej duszy. 

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4988769/wigilia-z-nieznajomym



Miłość z widokiem na Śnieżkę

Zapraszamy na Wielki Bal Ducha Gór, który odbędzie się 31 grudnia

w Hotelu Pod Skałą, w Karpaczu!

Komu uda się wziąć udział w tej imprezie?

Kto stoi za tym tajemniczym przedsięwzięciem?

Osiem zaproszeń, osiem opowieści.

Każde trafiło w inne miejsce – do rozgłośni radiowej, lokalnej telewizji, gminnej 

biblioteki publicznej, wielkomiejskiej galerii handlowej… 

Czasami wystarczy się dobrze rozejrzeć. 

Może to właśnie tuż obok Ciebie skrywa się szansa na przeżycie czegoś niesamowitego? 

Wszystko się może zdarzyć! Nigdy nie wiemy dokąd doprowadzi nas los.

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4902900/milosc-z-widokiem-na-sniezke



Gdy zasypie śnieg

W życiu każdego z nas przychodzi ten moment, gdy trzeba zrobić trochę miejsca na… 

miłość! Marta woli być sama, niż tkwić w związku, który mógłby okazać się pomyłką. 

Całą energię poświęca swojej firmie, więc znalezienie miłości na pewno jej nie grozi…

Gdy w prezencie od ukochanej babci dostaje voucher na pobyt w pensjonacie pod 

Tatrami, jest sceptyczna. Nie zdecydowałaby się na urlop tuż po świętach, lecz nie chce 

sprawić przykrości Janinie. Żywiołowa i towarzyska emerytka nie może doczekać się 

wyjazdu – jak mawia, życie jest za krótkie, żeby tylko siedzieć i patrzeć, jak inni dobrze 

się bawią. Czy to jednak powód, by tak często pakować się w kłopoty? 

Marta musi mieć na nią oko, szczególnie że już pierwszego dnia pobytu w górach babcia 

znajduje adoratora.

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4988750/gdy-zasypie-snieg



Jedyny dzień w roku

Świat wyhamowuje, łagodnieje, pachnie piernikiem i skrzy się śniegiem. W tej pięknej 

scenerii cichną spory, ludzie stają się sobie bliscy i wierzą, że zaczyna otaczać ich 

magia. Wszyscy pragną takiego Bożego Narodzenia, Dorota też. Kiedy jedzie do 

rodziców, marzy o wyjątkowych świętach. Ma nadzieję, że Wigilia będzie jak drzwi, za 

którymi czeka cud. Rzeczywistość okazuje się jednak mało baśniowa. Ten specjalny, 

jedyny dzień w roku nie likwiduje magicznie wszystkich przykrych spraw, z którymi 

Dorota boryka się na co dzień, a rodzinne spotkanie, które miało być urocze, zmienia 

się w katastrofę. „Żeby ten dzień już się skończył”, myśli Dorota, żałując, że życie tak 

źle się z nią obchodzi. Wkrótce jednak odkrywa, że los przygotował dla niej coś 

niezwykłego. 

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4987375/jedyny-dzien-w-roku



Pejzaż z Aniołem

Adrianna od śmierci taty nie cierpi świąt. Od czasu kiedy zamieszkała z matką, grudniowa 

aura zamiast z ciepłem i magią kojarzy się jej z odrzuceniem 

i samotnością. Ale w tym roku wszystko ma się zmienić! Pod wpływem jednego spotkania 

Ada decyduje się wyjechać do odciętej od świata głuszy, najlepiej w góry. Całe szczęście, 

że jej dawna znajoma Madeleine akurat w takim miejscu mieszka…

Gdy zamykała drzwi, nie wiedziała, że właśnie za moment wydarzy się coś, co 

diametralnie odmieni całe jej życie. Czasem doprawdy niewiele trzeba. Ot, wino, 

korkociąg, koc i odrobina determinacji. No i szczypta szczęścia. Niby mało, 

a jednocześnie dla niektórych tak wiele.

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4867203/pejzaz-z-aniolem



Zupełnie inny cud

Otoczony pięknym parkiem pałacyk w Leszczynach jest już gotowy na przyjęcie 

gości. Jego właściciel, milioner Norbert Hall, spodziewa się, że będą to niezwykłe 

święta. Niestety, kiedy wszyscy zasiądą do Wigilii, okaże się, że nic nie jest takie, na 

jakie wygląda. Pod uśmiechami kryją się ludzkie dramaty. 

Ula pragnie dziecka, Matylda leczy złamane serce, Kostek nie radzi sobie 

w związkach, Sonia pragnie zostać świętą, zaś babcia Rozalia nie lubi samej siebie.

Czy tej rodzinie można jeszcze pomóc? I jaką rolę do odegrania mają bezdomny 

w damskim skafandrze, kot dachowiec oraz piesek z jednym okiem?

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4987083/zupelnie-inny-cud 



Blask choinki

Zaprzyjaźnione rodziny Klemensa i Arkadiusza uznają, że czas odpocząć od 

przedświątecznej krzątaniny. Tegoroczną Gwiazdkę decydują się spędzić w hotelu z 

widokiem na Tatry. Nie wszyscy jednak uważają, że świąteczny wyjazd do Zakopanego 

to dobry pomysł. Barbara z obawą obserwuje podupadającego na zdrowiu męża, 

przywiązany do tradycji Arkadiusz nieudolnie ukrywa, że wolałby spędzić ten czas w 

zaciszu własnego domu, a dawno niewidziany Dominik zjawia się w hotelu, aby 

wyjawić najbliższym skrywaną od dłuższego czasu tajemnicę.

Niespodziewane spotkania, nieśpieszne rozmowy i drobne radości, o których coraz 

częściej zdarza nam się zapominać. W Zakopanem każdy odnajdzie to, za czym 

naprawdę tęskni.

https://www.taniaksiazka.pl/blask-choinki-agnieszka-lis-p-1446359.html


