
BOSKIE
KSIĄŻKI...

 
CZYLI WIARA W BOGA 

NA KARTACH POWIEŚCI
OBYCZAJOWYCH



CZYM SĄ BOSKIE
KSIĄŻKI?

 
Boskie książki, szerzej cała beletrystyka
chrześcijańska, to zwyczajne powieści,

najczęściej obyczajowe, nierzadko z
elementem romansu, tym się jedynie

różniące od pozostałych ukazujących się 
na rynku, że autorzy mówią w nich

otwarcie o Bogu i wierze. W różny sposób.
Czasem niewiele, czasem więcej, ale zawsze
autentycznie i bez nadęcia. Bohaterami są

zwykli ludzie, również niewierzący 
i poszukujący, ukazane jest normalne,
codzienne życie z tą tylko różnicą, że

gdzieś tam między wierszami pojawia się
Pan Bóg i wiara w Niego.

MAŁGORZATA LIS



CZYM SĄ BOSKIE
KSIĄŻKI?

 
Odkryłam ten "gatunek" kilka lat temu dzięki

mojej Przyjaciółce. Sybilla podarowała mi
na urodziny powieść Rachel Hauck -

"Suknia ślubna" zajęła wyjątkowe miejsce w
moim sercu. 



"SUKNIA
ŚLUBNA"

 
Emily, Mary Grace, Hillary i Charlotte.
Cztery kobiety i jedna suknia. Cztery

kobiety i jedno marzenie – o prawdziwej
miłości aż do grobowej deski. Cztery

historie. Każda mówi o wierze, odwadze,
zaufaniu i przeznaczeniu. Kobiety, które
inspirują. Kobiety, które warto poznać.

Historia właścicielki
salonu sukien ślubnych,
Charlotte, przeplata się z

opowieścią o Emily –
żyjącą na początku XX

wieku sufrażystką.



"SUKNIA
ŚLUBNA"

 
Wiara ogrywa bardzo ważną rolę w życiu

bohaterek książki. Ich relacja z Panem nie
ogranicza się do jednotygodniowej wizyty w

świątyni. Kobiety rozmawiają z Bogiem,
poszukują Go i widzą w swej codzienności.

Proszą o radę i pomoc w dokonywaniu
właściwych wyborów. Bez obaw – nie są
nawiedzonymi dewotkami, nie będą Cię

nawracać i krzyczeć: „Idź do kościoła!
Pomódl się!”. Nic z tych rzeczy. Bohaterki
po prostu wierzą i żyją nauką Chrystusa.



OPOWIEŚCI Z
WIARY

 
Potem przyszedł czas na polskie podwórko i

"Opowieści z wiary" - cykl 
Wydawnictwa eSPe. 

 
Pierwsze spotkania literackie z tą serią to
spotkania z Sylwią Kubik i mieszkańcami

Brzozówki. 

POZOSTAŁE CZĘŚCI
CYKLU:

 
 
 

"MIŁOŚĆ POD NASZYM
NIEBEM"

"NASZE NIEBO"



OPOWIEŚCI Z
WIARY

 
W kolejnych miesiącach poznałam

twórczość Małgorzaty Lis. 4 listopada
autorka będzie świętować premierę 6.

książki. 
 
 

Pani powieści są ściśle związane z wiarą i
wartościami, którymi podążają, a właściwie

powinni podążać chrześcijanie. Dlaczego
zdecydowała się Pani na taką tematykę?

 
Jestem osobą wierzącą i w literaturze brakowało mi

wartości, którymi żyję na co dzień. Za oceanem
powieści chrześcijańskie cieszą się dużym

zainteresowaniem. W Polsce było ich jak na
lekarstwo. Postanowiłam więc wypełnić tę lukę dla
samej siebie, dla innych wierzących i nie tylko dla
nich. Myślałam też o czytelnikach poszukujących

sensu życia, szczególnie ludziach młodych. Chciałam
pokazać, że będąc wierzącym, można normalnie żyć,

kochać. Że wiara w Boga nie jest kulą u nogi, ale
pomocą w trudach codzienności.



MAŁGORZATA
LIS

 
Oto pierwsze powieści Małgosi:

 



MAŁGORZATA
LIS

 
Bohaterami książek są przyjaciele: Ania,

Patrycja, Marcin i Mikołaj.



MAŁGORZATA
LIS

 
 

To historie o miłości, która zmienia 
– i człowieka, i otaczający go świat. 

O miłości, która pokazuje dobro; która
zabija zło. O miłości, która daje nadzieję. 
O miłości, która pozwala zamknąć za sobą
drzwi i rozpocząć nowe życie. O miłości,
która daje siłę i wiarę, że jutro może być

piękne. O miłości Boga do człowieka. 
O miłości człowieka do Boga. Wreszcie, 
o miłości człowieka do człowieka, który

kocha mimo wszystko.



MAŁGORZATA
LIS

 
Każdy z nas ma inną definicję szczęścia.

Gdyby się głębiej zastanowić, każda z nich
miałaby wspólny człon – miłość. Kochamy
Boga, drugiego człowieka, samych siebie.
Oprócz miłości  w życiu potrzeba nam też
wiary – w Boga, w lepsze jutro, w samych

siebie. I nadziei. 



MAŁGORZATA
LIS

 
Autorka przypomina czytelnikom, że Bóg,

czas, cierpliwości i pokora to najlepsi
nauczyciele życia, a więź matki i córki to

relacja, która wymyka się wszelkim
definicjom.



A JUŻ
WKRÓTCE...

 
Premiera nowej powieści - boskiej powieści!

"Namaluj mi anioła" pojawi się w
księgarniach 4 listopada. Jestem dumna, że

mogę objąć tę książkę patronatem
medialnym.



A JUŻ
WKRÓTCE...

 
Czy wśród nich naprawdę można spotkać

anioły? Angelika nie miała pojęcia, że z
aniołem, którego wizerunek wisi na ścianie

jej kawalerki, wiąże się przejmująca i
dramatyczna historia miłosna, sięgająca
nieznanych jej czasów stanu wojennego.
Jeszcze większym zaskoczeniem jest dla

niej to, że ta historia swój zaskakujący finał
znajdzie w niewielkiej podlaskiej wiosce,

gdzie niedawno zamieszkał niezwykły
artysta, za sprawą którego podobno dzieją

się cuda…
 
 



A JUŻ
WKRÓTCE...

 
Małgorzata Lis w swej kolejnej książce
proponuje czytelnikom wzruszającą,
nastrojową i pełną ciepła opowieść o

prawdziwej miłości. Miłości, która choć
bywa niespodziewana i nie podąża za

ludzkimi planami, to jednak zawsze daje
człowiekowi szczęście i poczucie

spełnienia.
 

Główni bohaterowie, Angelika i Gabriel,
początkowo sceptyczni i nieufni, w wyniku

niezwykłego splotu okoliczności powoli
odkrywają, że ich anielskie imiona nie są

dziełem przypadku. Czy aniołowie
spoglądający z obrazów mistrza Serafina

zmienią także ich życie?
 
 



WYWIAD
 

Małgorzata Lis - z wykształcenia
nauczycielka historii i historyk sztuki, ale
od kilku lat nie pracuje zawodowo, lecz
prowadzi edukację domową. W wolnym
czasie czyta i pisze książki. Jest autorką

podręczników do nauki historii oraz
opublikowanych przez Wydawnictwo eSPe

powieści „Kocham cię mimo wszystko”,
„Przebaczam ci”, „Wybrać miłość” oraz
„Miłość, pies i czekolada”. Mieszka pod

Warszawą z mężem i siedmiorgiem dzieci.
 
 



SKĄD POMYSŁ, BY PISAĆ
WŁAŚNIE "BOSKIE

KSIĄŻKI"?

 
Różne są źródła tego pomysłu. Najważniejsze to

moja wiara i spojrzenie na życie. Chcę być
autentyczna w tym,  co robię, a skoro Bóg jest dla

mnie ważny, to chcę się tym doświadczeniem
podzielić  z czytelnikami. 

I chcę pokazać, że można żyć wiarą i być całkiem
normalnym i szczęśliwym człowiekiem. Pomysł

ten wypłynął też z inspiracji literaturą
amerykańską, w której wartości chrześcijańskie 
i odniesienie do Boga są czymś powszechnym 
w powieściach, a boskie książki sprzedają się 

w milionach egzemplarzy. Raczej nie marzyły mi
się te miliony, choć byłoby świetnie osiągnąć w

Polsce wynik co najmniej pięciocyfrowy,
chciałam jednak pisać w gatunku, który sama

chętnie czytam i niejako przeszczepić go na nasz
rodzimy, katolicki grunt. 

 
 
 



SKĄD POMYSŁ, BY PISAĆ
WŁAŚNIE "BOSKIE

KSIĄŻKI"?

 
Poza tym literatura chrześcijańska, zwłaszcza

jeśli chodzi o romanse, jest wartościowa i idealna
dla tych, którzy nie chcą szukać w powieściach
mocnych wrażeń. Tworzę więc w tym gatunku z

myślą o tych odbiorcach, w szczególności o
młodzieży. Mam cztery córki. Chciałabym, by

miały co czytać, kiedy zapragną romantycznych
historii. 

 
 
 
 



CO CIĘ INSPIRUJE DO
TWORZENIA KOLEJNYCH

HISTORII?

 
Nie będę oryginalna. Inspiruje mnie życie 
i wyobraźnia. Piszę na podstawie własnych

doświadczeń, mojej rodziny, znajomych, ale też
tego, co przeczytam w mediach. Staram się, 

by te historie, choć wymyślone, były autentyczne. 
Bywa też, że inspiracją jest już napisana powieść i

wtedy powstaje jej kontynuacja. Tak było 
w przypadku „Przebaczam ci” czy poniekąd

„Odzyskać nadzieję”. 
 
 
 
 



CZYM JEST DLA CIEBIE
WIARA W

CODZIENNOŚCI? 

 
Nie chciałabym dzielić wiary na tę codzienną 

i od święta. Ona jest dla mnie jak powietrze. Nie
wyobrażam sobie życia bez Boga, bez odniesienia

do wieczności, bez zasad moralnych, które
wypływają nie z poczucia obowiązku czy ze

strachu, ale z miłości i przekonania, że są dobre 
i słuszne. Trudno mi w kilku słowach

odpowiedzieć na to pytanie. Mam nadzieję, 
że czytelnicy znajdą odpowiedź w moich

powieściach.
 
 
 
 



ULUBIONA BOSKA
KSIĄŻKA TO...

 
Nie mam ulubionych, ale kiedy przeczytałam

dwie pierwsze: „Trudne wybory miłości” Beaty
Agopsowicz i „Szlak Kingi” Katarzyny Targosz,
zamarzyłam, by napisać powieść i wydać ją w
serii Opowieści z wiary. Udało się. Już po raz

szósty spełniły się moje marzenia.  
 
 
 
 
 



KTO POLECA BOSKIE
KSIĄŻKI?

 
Na Instagramie z uwagą śledzę dwa konta:

 
https://www.instagram.com/dziewczynko_mowie

_ci_wstan/
 

https://www.instagram.com/jagoopeppermint/
 

Dziewczyny dzielą się po prostu swoją
codziennością: wiarą, dobrą lekturą, podróżami,

formami ewangelizacji. 
 
 
 
 
 
 



Dziękuję za Twój czas 
poświęcony na lekturę!

 
Bądźmy w kontakcie!

www.dropsksiazkowy.pl 


