
Gabriela Gargaś- Magia grudniowej nocy 

 

W tę grudniową noc magia świątecznej atmosfery 
rozgrzeje serca wszystkich! 

W małym bieszczadzkim miasteczku mieszkańcy 
śnią o Świętach jak z bajki. Wśród wzgórz otulonych 
śniegiem, w małych domkach, w których pachnie 
cynamonowymi wypiekami, to marzenie może się 
spełnić… Czy pierwsza gwiazdka przyniesie 
ukojenie? 

Michalina już niedługo zostanie mamą. Radość 
oczekiwania na maleństwo zakłóca jej jednak 
obawa, że będzie musiała wychowywać je sama.                     
Czy Przemek wybaczy jej dawne błędy i stworzą 

kochającą się rodzinę? W te Święta każdy odkryje coś wyjątkowego. Bo przecież 
najpiękniejsze podarunki od losu dostajemy, kiedy najmniej się tego 
spodziewamy. 

 

Gabriela Gargaś – Wieczór taki jak ten. 

 

Święta to szczególny czas. Czas cudów. Bo zawsze 
znajdzie się Ktoś, kto rozdaje prezenty, niekoniecznie 
pod choinką... 

Michalina ma 27 lat i sama wychowuje młodszego 
brata. Mieszkają w przepięknej, malowniczej 
miejscowości u podnóża Tatr. W codziennych                     
trudach wspiera ją jej babcia Zosia, właścicielka 
cukierni „Cynamonowe serca”. To za jej radą,                          
by podreperować budżet, wnuczka postanawia                    
na okres Bożego Narodzenia wynająć pokoje dla gości. 

Poruszająca opowieść pełna świątecznego, 
niepowtarzalnego klimatu i magii. Bo gdy ludzie 

walczą o to, co w życiu najcenniejsze, atmosfera Bożego Narodzenia może 
zdziałać cuda. W życiu bohaterów atmosfera Bożego Narodzenia wprowadza 
poruszające zmiany… 



Magdalena Kordel - Sezon na cuda 
 

Uroczysko – to tu anioł zagląda przez okno,                             
a czasem zdarzają się cuda. 

Gdzieś u podnóża Sudetów, w Malowniczem,                         
jest pensjonat Uroczysko. Jego nowa właścicielka 
Majka na dobre zadomowiła się w miasteczku.                      
To miejsce ma dla niej magiczny, niepowtarzalny 
klimat, tu można rozwinąć skrzydła i na dobre 
zapomnieć o przeszłości. 

Majka szybko dostrzega jednak, że jej sąsiedzi                             
i przyjaciele mają problemy, o których czasem boją 
się mówić. Czuje, że powinna wziąć sprawy w swoje 
ręce i ruszyć z pomocą. Lecz aby pomagać, potrzeba 

czasem nie lada sprytu i umiejętności. Majka nie spodziewa się nawet, jakie 
przeszkody przyjdzie jej pokonać. Może wesprze ją pewien anioł,                                   
który ponoć czuwa nad Malowniczem, a może znajdą się też ziemscy 
ochotnicy? 

Sięgnijcie po tę niezwykłą, mądrą i przezabawną opowieść, a ona z pewnością 
rozgrzeje Wasze serca nawet w bardzo mroźny dzień. 

 

Magdalena Kordel Anioł do wynajęcia 

 

„Anioł do wynajęcia” to niezwykła historia. Otula jak 

ciepły koc, rozgrzewa jak filiżanka cynamonowej 

herbaty, a przede wszystkim przywraca wiarę w ludzi 

i daje nadzieję.  

                                                                                

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 jednak tam w górze ktoś nad nią czuwa? Dobry duch,      

zaginiony Anioł Stróż? 



Krystyna Mirek – Światło w cichą noc. 

 

 

Doskonała propozycja na długie i mroźne wieczory. 

Książka o tym, co jest w życiu najważniejsze.                          

Obudź w sobie magię świąt i wpuść promyk                         

nadziei do swojego serca. Na szczęście nigdy nie jest 

za późno. 

 

 

 

 

Jay Asher- Światło 

 

 „Światło to poruszająca powieść […] o drugiej 

szansie i o tym, jak się nauczyć postrzegać ludzi 

takimi, jacy są. To piękna opowieść o miłości                           

i wybaczeniu”. 

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. Calebowi daleko do idealnego 
chłopaka. Kiedyś popełnił ogromny błąd, którego cenę wciąż płaci.                                       
Sierra potrafi w nim jednak zobaczyć coś więcej niż jego przeszłość i jest gotowa 
zrobić wszystko, by pomóc mu odzyskać wiarę w siebie. Sierra i Caleb 
odkrywają coś, co może przezwyciężyć nieporozumienia, podejrzliwość                                    
i niechęć, które narastają wokół nich: prawdziwą miłość. 

 



Magdalena Witkiewicz- Szczęście pachnące wanilią 

 

Mądra opowieść o zwyczajnych kobietach,                      

typowych mężczyznach, wszechobecnych osiedlach                       

i wytrwałym poszukiwaniu szczęścia. Historia,                             

która podnosi na duchu. Na każdej stronie książki 

znajdujemy powód, aby się uśmiechnąć. Zwłaszcza 

wówczas, kiedy czyta się oryginalne dziecięce dialogi. 

 

 

 

 

 

Katarzyna Michalak -Gwiazdka z nieba 

 

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. 

Nataniel chciał należeć do tych drugich. W przeszłości 

uległ poważnemu wypadkowi, potem umarła jego 

ukochana mama, a teraz stracił jeszcze dach nad głową. 

Nie miał nic, ale zyskał wolność i mógł ruszyć w nieznane. 

Senna - zagubiona wśród lasów wioska na Mazurach - miała być tylko krótkim 

przystankiem w jego podróży. Zatrzymał się w małej, opuszczonej chacie                       

nad brzegiem jeziora. Miejscowa legenda głosiła, że ktokolwiek w niej 

zamieszka, straci to, co kocha.  Ale co może grozić komuś, kto stracił już 

wszystko? Czy los nie mógłby w końcu nagrodzić dobrego serca i szlachetnej 

duszy? 


