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Agnieszka Zakrzewska,
Gwiazdy nigdy nie gasną,
Wydawnictwo Flow 2022.

Niezwykła historia oparta
na nieznanych faktach
z życia najbardziej znanej
ofiary Holocaustu – Anne
Frank.

W 1933 roku Otto Frank wraz z żoną i dwiema córeczkami, Margot i Anne, w obawie przed
represjami w ogarniętej nienawiścią do Żydów III Rzeszy podejmuje dramatyczną decyzję o
porzuceniu ojczyzny i wyjeździe do Holandii. W Amsterdamie Frankowie szybko odnajdują
swoje miejsce na ziemi, a widmo prześladowań wydaje się odległym snem.
W tym czasie kilkuletnia Anne spotyka swoją rówieśnicę, Hannah Goslar. Dziewczynki stają
się nierozłączne, razem dorastają, poznają świat i przeżywają swoje pierwsze miłości. Anne
jest pyskata, pewna siebie, lubi flirtować i dowodzić w grupie, co ogromnie imponuje nieco
nieśmiałej Hannah.
Tymczasem nad Europą gromadzą się czarne chmury. W 1940 roku Hitler wypowiada wojnę
neutralnej Holandii. Dwa lata później Frankowie znikają w tajemniczych okolicznościach, a
rodzina Hanneli trafia do obozu koncentracyjnego w Bergen-Belsen. Pewnego dnia
dziewczynka odkrywa, że tuż obok przebywa ktoś, kto jest jej najbliższy na świecie…
www.dropsksiazkowy.pl
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Anna Ficner-Ogonowska,
Jesteśmy Twoi,
Wydawnictwo Znak 2022.

Poruszająca serce opowieść
o wszystkich obliczach
miłości.

Spotkali się w chmurach. Każde z innego świata, na co dzień dzielił ich ocean. I choć nigdy
więcej mieli się nie zobaczyć, los ponownie połączył ich w niespodziewany sposób.
Wykorzystali drugą szansę. Opowieść o ich miłości to historia jak z bajki. Każdy o takiej
marzy.
Ida i Tom chcą jednak czegoś więcej. Chcą stać się rodziną. To naturalne i pozornie banalne
pragnienie staje się dla nich najtrudniejszym życiowym wyzwaniem.
Czy wspólny cel i wsparcie najbliższych wystarczą, by pokonać przeszkody? Co musi się
wydarzyć, by Ida i Tom zrozumieli, że miłość ma niejedno oblicze?
Anna Ficner-Ogonowska uważnie i z niespotykaną czułością opisuje najskrytsze marzenia
zwykłej-niezwykłej kobiety i siłę miłości mężczyzny, który zrobi wszystko, by uszczęśliwić
swoją ukochaną. To historia, która rozbudza nadzieję i przywraca wiarę w niemożliwe.
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Dorota Gąsiorowska,
Zielone oczy driady,
Wydawnictwo Znak 2022.

Kolejna część serii Dni Mocy.

Zdradzone serce potrzebuje czasu, żeby znów zaufać.
Livia kocha swoją irlandzką chatkę na klifie. Szum fal i targający wrzosowiskami wiatr
zagłuszają bolesne wspomnienia. Dziewczyna chce zapomnieć o najgorszym dniu swojego
życia, kiedy zdradził ją ukochany mężczyzna, a cały jej świat w jednej chwili rozsypał się
na kawałki.
Przeszłość jednak znów próbuje ją dopaść, i wtedy Livia bez wahania przyjmuje
nieoczekiwaną propozycję wyjazdu na Podlasie. Kiedy obdarzona niezwykłą intuicją
dziewczyna zaczyna renowację tajemniczego fresku zielonookiej Noelle, czuje, że być może
zdarzenia i zagadki w jej własnym życiu są częścią większej historii. A gdy na jej drodze
staje tajemniczy mężczyzna, nie może oprzeć się wrażeniu, że gdzieś się już kiedyś spotkali.
Czy poznanie skrywanego przez mieszkańców wioski sekretu pomoże jej uporać się
z demonami przeszłości i znów otworzyć się na miłość?
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Anna H. Niemczynow,
Którędy do raju,
Wydawnictwo Luna 2022.

Historia, w której kobiety
odnajdą siebie...

Elżbieta marzy o podróżach. Choć odnosi sukcesy jako felietonistka, ma dość codzienności
kręcącej się wokół domu i dzieci. Wyczekana wyprawa, na którą zaprosił ją mąż, zaczyna się
w urokliwym słoweńskim mieście Bled. Nic nie zapowiada tragedii. Elżbieta jeszcze nie wie,
że lada moment zacznie się dla niej walka z czasem, barierą językową i procedurami... A na
jaw wyjdą kolejne tajemnice, o których dotąd nie miała pojęcia.
W tej historii intymne emocje wrażliwej bohaterki zostają wystawione przez los do walki z
brutalną rzeczywistością. Anna H. Niemczynow, w nieco kryminalnej odsłonie, po raz
kolejny udowadnia, że siła i determinacja jest kobietą. Którędy do raju to opowieść o
nadzwyczajnej osobie wrzuconej w wir wydarzeń, o których wielu pomyśli: „Przecież to
niemożliwe”.
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Paulina Molicka.
Z zawodu copywriterka,
z zamiłowania książkoholiczka.
Romantyczna dusza, która chętnie
sięga po kryminały i powieści
z historią w tle. Piję litrami
herbaty, chadzam do teatru
i oglądam seriale.
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