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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. 

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



Z piasku i popiołu

Włochy, rok 1943, Niemcy okupują większość kraju. I polują 
na Żydów. Eva Rosselli i Angelo Bianco wychowywali się jak 
rodzeństwo, ale w końcu pomiędzy nimi stanęły polityka 
i religia. Po latach zakochali się w sobie, lecz kościół wezwał 
Angelo i ten wybrał kapłaństwo.
Ponad dekadę później Angelo jest katolickim księdzem, 
a Eva – kobietą, która nie ma gdzie iść. By ochronić ją przed 
gestapo, mężczyzna decyduje się ukryć Evę w klasztorze, 
gdzie ta odkrywa, że jest tylko jednym z wielu chronionych 
przez Kościół katolicki, Żydów. Ale Eva nie potrafi się 
ukrywać i czekać na lepsze czasy, podczas gdy Angelo 
ryzykuje dla niej wszystko. Jest wojna, wielu ludzi 
potrzebuje pomocy. Angelo i Eva przechodzą kolejne ciężkie 
próby oraz podejmują bolesne decyzje. W końcu będą musieli 
podjąć tę najtrudniejszą.

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4915082/z-piasku-i-popiolu



Anioł z Auschwitz
Nic nie mogło rozdzielić Christophera i Rebekki: ani jej wyrodni 
rodzice, ani nawet narzeczony, z którym wróciła do domu po 
ucieczce do Anglii. Lecz gdy do sielankowej wyspy Jersey 
dociera II wojna światowa, nazistowscy najeźdźcy, realizując 
Ostateczne Rozwiązanie Kwestii Żydowskiej swojego Führera, 
wywożą Rebeccę na kontynent. Gdy naziści deportują 
Christophera i jego rodzinę do ojczystego kraju – Niemiec, 
w desperackiej próbie ratowania ukochanej zgłasza się na 
ochotnika do szeregów SS. Rozpoczyna służbę w Auschwitz, 
gdzie sprawuje nadzór nad pieniędzmi skradzionymi ofiarom, 
które zginęły w komorach gazowych. Poszukując Rebekki, musi 
nie tylko ukrywać podwójną tożsamość, ale i walczyć o własną 
duszę. W koszmarnym świecie Auschwitz Christopher pilnuje 
przepływu rzeki splamionych krwią pieniędzy, dzięki czemu 
staje przed nieoczekiwaną szansą. Czy starczy mu sił i odwagi, 
by zaakceptować nowy los, który na zawsze może zmienić nie 
tylko jego życie, ale i wielu innych ludzi?

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4890085/aniol-z-auschwitz



Żona więźnia

Życie Izabeli, charakternej Czeszki z Vražnégo, zmienia się 
z dnia na dzień wraz z pojawieniem się brytyjskiego jeńca 
wojennego, kaprala Billa Kinga. Ukrywany przed rodzicami 
związek, zorganizowany naprędce ślub – Bill nie potrzebował 
czasu, aby zrozumieć, że życie z Izabelą będzie dalekie od 
nudy. Nie spodziewał się jednak, że potoczy się ono w taki 
sposób. Świeżo upieczeni nowożeńcy organizują ucieczkę, ale 
wpadają w ręce nazistów. Izabela, przebrana w mundur 
żołnierza, trafia wraz z Billem do niemieckiego obozu w 
Lamsdorf. Ukrywa swoją płeć oraz świadomie skazuje się głód, 
cierpienie i upokorzenie. Kobieta z miłości jest w stanie 
zmusić swoje ciało do niewyobrażalnego wysiłku. Bill wie, że 
bez wahania mógłby oddać za nią życie. Poświęcają się dla 
miłości, która połączyła ich tak nieoczekiwanie, a w której 
każdy kolejny dzień niesie śmiertelne niebezpieczeństwo. 

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4949550/zona-wieznia



Narzeczona nazisty

Jest koniec sierpnia 1938 roku. Polka Hania Wolińska, na co 
dzień studentka germanistyki, jest damą do towarzystwa 
zamożnej niemieckiej hrabiny. Poznaje wnuka swojej 
pracodawczyni, hrabiego Johanna von Richter. W młodych 
rodzi się wzajemna fascynacja. W rodzinnej posiadłości von 
Richterów w Monachium, Polka naocznie styka się z 
hitlerowskim fanatyzmem, który ogarnia całe Niemcy. Na tle 
rosnącego w siłę nazizmu i niechybnej wojny w Europie, 
Hania i Johann zakochują się w sobie. Dziewczyna wkracza 
na niemieckie salony jako narzeczona hrabiego i poznaje 
najwyższych rangą przywódców III Rzeszy. Równocześnie 
zostaje zwerbowana przez polskie władze do przekazywania 
tajnych planów Hitlera dotyczących Polski i Europy…
Z czasem oboje zostają zmuszeni stoczyć moralną walkę o 
miłość, stojąc po obu stronach barykady. 

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4973499/narzeczona-nazisty?



Lektor

Piętnastoletni Michael Berg poznaje piękną dojrzałą kobietę, 
w której zakochuje się bez pamięci. Rodzi się między nimi 
namiętny romans, ale i czuła bliskość, gdy chłopak czyta 
Hannie na głos książki. Po jakimś czasie Hanna jednak znika 
niespodziewanie, bez śladu. Już jako student prawa Michael 
spotyka ją przypadkowo na procesie strażniczek w obozie 
koncentracyjnym  na ławie oskarżonych. Poznaje mroczną 
przeszłość ukochanej, ale zaczyna też rozumieć, że Hanna 
skrywa znacznie dla niej boleśniejszą tajemnicę… Powieść o 
niezbywalnym prawie człowieka do wolności i godności, o 
konsekwencjach trudnych wyborów, o etyce w świetle 
sprawiedliwości, a wszystko to osnute na kanwie żarliwego, 
burzliwego uczucia.

https://www.taniaksiazka.pl/ebook-lektor-mobi-epub-p-
872322.html



Motyl i skrzypce

Była utalentowaną skrzypaczką. Żyła w Wiedniu – mieście, 
gdzie muzyka królowała od zawsze i zdawało się, że tak 
będzie na wieki. Lecz i po Wiedeń, i to za przyzwoleniem 
ogromnej większości Austriaków, sięgnęło w 1938 roku 
zbrodnicze ramię III Rzeszy. Choć jej własny ojciec, oficer 
w generalskim mundurze, był zwolennikiem reżimu, Adele 
von Bron nie porzuciła swoich ideałów. Za wszelką cenę 
starała się ratować ostatnich wiedeńskich Żydów i właśnie 
dlatego z rozkazu własnego ojca trafiła do obozu Auschwitz-
Birkenau. Świat skrzypaczki runął, a przerażająca 
rzeczywistość obozu zagłady stała się jej codziennością. 
Kolejny tom autorstwa Kristy Cambron Wróbel w getcie.

https://www.taniaksiazka.pl/motyl-i-skrzypce-kristy-cambron-p-
1326376.html



Tego Ci nie powiedziałam

Jest rok 1942. Okolice syberyjskiego obozu to miejsce, gdzie 
młoda kobieta podejmuje jedną z najważniejszych decyzji 
swojego życia: składa przysięgę ślubną. Doskonale zdaje sobie 
sprawę z powagi sytuacji, niemniej nie jest świadoma tego, 
jak bardzo wpłynie to na jej przyszłe życie za kilkadziesiąt 
lat. Wiele lat po tym, jak największe piekło na Ziemi wreszcie 
się zakończyło, Hanna jest już u schyłku swojego życia. Kiedy 
nagle trafia do szpitala, jej wnuczka Alice przypadkiem 
odnajduje w domu ukochanej babci rzeczy, o których nigdy 
wcześniej nie miała pojęcia. Wiedząc, że być może niewiele 
czasu jej zostało, Hanna prosi wnuczkę o przysługę, która z 
pewnością odmieni życie całej rodziny. 
Kontynuacja powieści Kelly Rimemer Sierota z  Warszawy.

https://www.taniaksiazka.pl/tego-ci-nie-powiedzialam-kelly-
rimmer-p-1340380.html



Córka nazisty

80-letnia Greta Rott cierpi na Alzheimera. Podczas 
odzyskiwania świadomości czuje wyrzuty sumienia z powodu 
przeszłości swojego ojca - niemieckiego generała SS. Kobieta 
wie, że mężczyzna skazał na śmierć oraz samodzielnie 
zamordował wielu ludzi i uważa się za współwinną tych 
zbrodni. Greta zaczyna się zastanawiać, czy istnieje coś 
takiego jak gen zła, który dziedziczą niewinne dzieci? 
W poszukiwaniu odpowiedzi starszej kobiecie pomaga młoda 
terapeutka Alicja. Kobieta wręcza schorowanej staruszce 
pamiętnik napisany w czasach II wojny światowej. Prowadziła 
go Anna Dunajewska, która trafiła do obozu wraz ze swoją 
matką. Dziewczyna opisała swoje życie, okrucieństwo, którego 
zaznała, oraz przemianę zwykłych ludzi w prawdziwych 
potworów... 

https://www.taniaksiazka.pl/corka-nazisty-max-czornyj-p-
1405176.html



Tatuażysta z Auschwitz

Był rok 1942, a on miał 26 lat i sam zgłosił się do pracy dla 
Niemców sądząc, że w ten sposób zapewni bezpieczeństwo 
swoim bliskim. Gdy zapadł na dur brzuszny, uratował go inny 
więzień, Pepan, nauczyciel akademicki z Paryża, pełniący w 
obozie funkcję tatuażysty. Ponieważ Lale znał kilka języków, 
Pepan zaproponował, by został jego asystentem. Kilka tygodni 
później Lale został samodzielnym tatuażystą, dzięki czemu 
cieszył się lepszymi warunkami życia. Podczas tatuowania 
przedramion nowo przybyłym więźniom, poznał Żydówkę ze 
Słowacji, Gitę. Uczucie między nimi pojawiło się od pierwszego 
spojrzenia, a Lale głęboko wierzył, że kiedyś opuszczą obóz i 
będą razem. 
Kolejne tomy powieści Heather Morris: Podróż Cilki, Trzy siostry.

https://www.taniaksiazka.pl/tatuazysta-z-auschwitz-heather-morris-p-
1003675.html



Chłopiec w pasiastej piżamie

Było kiedyś dwóch chłopców. Jeden z nich był synem 
niemieckiego oficera, miał na imię Bruno. Drugi z chłopców, 
Szmul, był synem żydowskiego zegarmistrza. Los zetknął ich, 
gdy naokoło szalała wojna. Podczas gdy Bruno prawie jej nie 
zauważał, Szmul doświadczył wszystkich jej okropieństw. 
Spotkali się na granicy dwóch światów, którą wyznaczały 
obozowe druty. Choć dzieliło ich wiele, połączyła ich 
prawdziwa przyjaźń. Wtedy to właśnie jeden z nich 
postanowił przekroczyć granicę drutów i wejść do świata tego 
drugiego... 

https://www.taniaksiazka.pl/chlopiec-w-pasiastej-pizamie-john-
boyne-p-1336060.html



Położna z Auschwitz

Stanisława Leszczyńska podczas II wojny światowej trafiła do 
KL Auschwitz w jednym z kobiecych transportów. Była położną 
z Łodzi. Na własne życzenie podjęła się heroicznego zadania 
niesienia ulgi rodzącym kobietom i ratowania nowo 
narodzonych niemowląt. Pracowała bez wody, bez 
podstawowych narzędzi, a porody odbierała na piecu 
przykrytym starą derką. Wspierała matki, którym siłą 
odbierano dzieci. Z narażeniem własnego życia sprzeciwiała 
się rozkazom bezwzględnego Josepha Mengele. Dlatego 
właśnie więźniarki z Auschwitz nazywały ją “Mamą”.
To przejmująca opowieść o miłości do drugiego człowieka, 
o bezinteresownej chęci niesienia pomocy. 

https://www.taniaksiazka.pl/polozna-z-auschwitz-magda-knedler-p-
1328316.html



Panie na zamku

Po klęsce hitlerowskich Niemiec Marianne von Lingenfels 
wraca do imponującego niegdyś zamku, który należał do 
przodków jej męża. Chce dotrzymać słowa danego 
przyjaciołom męża i zaopiekować się ich bliskimi.
Marianne buduje nową rodzinę z ocalałych wdów i dzieci 
członków ruchu oporu i liczy na to, że bolesne 
doświadczenia ich zjednoczą. Okazuje się jednak, że 
czarno-biały, prosty świat arystokratycznych wartości nagle 
bardzo się skomplikował, że wypełniają go mroczne sekrety 
i namiętności zagrażające jej rodzinie. Z czasem wszystkie 
trzy kobiety muszą stawić czoła wyborom, które 
zdecydowały o ich losie, zarówno przed, jak i po wojnie... 

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4812403/panie-na-zamku



My mieliśmy szczęście

Jest wiosna 1939 roku, a trzypokoleniowa rodzina Kurców 
stara się wieść normalne życie w cieniu nadchodzącego 
Holokaustu. Dyskusje przy domowym stole związane są 
z narodzinami dzieci, beztroską codzienności, z dala od 
złowieszczych nastrojów w ich rodzinnym Radomiu.
Jednak widmo zagłady unoszące się nad Europą stanie się nie 
do wytrzymania, a rodzina Kurców rozproszy się po całym 
świecie. Powieść z zapierającą dech w piersiach 
intensywnością przenosi nas z paryskich jazzowych klubów 
do barbarzyńskiego więzienia w Krakowie, z 
północnoafrykańskich portów do najdalszych zakątków 
syberyjskiego gułagu.

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4777549/my-mielismy-szczescie


