„Z wiosną nadzieje rosną, nastanie lato, wszędzie bogato...”
Marzanny utopione, pączki na drzewach
powoli gotowe do zakwitnięcia, a ciepły
powiew niesie ze sobą śpiew ptaków.
Już za chwilkę zrobi się soczyście,
kwieciście, trawiasto! Do tego wiosna to
taki mały Nowy Rok. Budzimy się po
zimowym uśpieniu, odświeżeni, pełni
energii, gotowi do działania i jeśli ktoś
miał kłopot z noworocznymi
postanowieniami, to nie ma tego złego
można zacząć od nowa, biała kartka na
starcie.
Wiosną panuje taka zasada, że dobrą
literaturę łykamy jak witaminki jedną
książkę po drugiej, żeby nadrobić braki
w suplementacji i wraz ze słonkiem pożreć same wartościowe smakołyki. Odstawiamy na
półki grubaśne, tłuste, wielotomowe dzieła, tłuściuchne, słodkie i gęste jak gorąca czekolada,
a w zamian chwytamy pełne witamin i substancji odżywczych opowieści, które idealnie
sprawdzą się na dłuższe, słoneczne dni.
Prezentowane tytuły są idealnie wiosenne! Oczywiście wszystko zależy od tempa czytania, od
wolnego czasu, od chęci samych w sobie, ale wybrane przeze mnie lektury można połknąć za
jednym zamachem: w jeden dzień, w jeden wieczór, w jedną noc!
Propozycje ciekawych książek można mnożyć bez końca. Ponieważ jednak nikt nie byłby w
stanie przeczytać tak wielu lektur, zaprezentowane zostały wybrane tytuły. Zarówno te już
docenione przez czytelników oraz nowości, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem.
Oto moje propozycje:
Po przeczytaniu tej książki zapragniesz przytulić wszystkich, których
kochasz!
Magdalena Witkiewicz jak zwykle uroczo, mądrze i z humorem opowiada
o kobietach i ich życiowych rozstajach. O sile, która w nich tkwi i o
wielkiej potrzebie happy endu. Daje swoim czytelniczkom to, co
najcenniejsze: przyjaźń, wsparcie i nadzieję, że warto wierzyć w dobre
zakończenie.
To najlepszy prezent jaki pisarka mogła zrobić swoim czytelniczkom na
dziesięciolecie pracy twórczej!
Elwira zawsze twierdziła, że w przeszłości jej chłopskiej rodziny nie
kryją się żadne tajemnice i skandale. Nigdy więc nie słuchała uważnie
licznych opowieści prababci Basi. Radosna i żywiołowa, otoczona
przyjaciółmi kobieta woli żyć teraźniejszością w spokojnym miasteczku
nad Czarnym Potokiem. Jednak na losach kolejnych pokoleń jej bliskich
cieniem położyło się tragiczne wydarzenie sprzed prawie 150 lat.

"Mój Adam" to zbiór opowiadań, których bohaterami są postaci znane z
innych powieści Ewy Nowak z serii miętowej.

Tyle marzeń, oczekiwań, planów! Jak je zrealizować? Piętrzące się
obowiązki i zadania dnia codziennego! Jak im sprostać? Mamy do
dyspozycji wiele metod, specjaliści podsuwają nam niejeden pomysł i
radę, i słusznie. Ale czy zdajemy sobie sprawę, że najkrótszą,
najwygodniejszą i najpewniejszą drogę do szczęścia mamy tuż obok, w
zasięgu naszej ręki, a właściwie... głowy. Mowa o naszym umyśle, w nim
kryje się nasz intelekt, potencjał, nawet urok osobisty. Warto zatem
zapoznać się z jego funkcjonowaniem i możliwościami.
Niniejsza publikacja wyjaśnia podstawowe zagadnienia neuropsychologii,
uświadamia siłę naszego umysłu; podpowiada, co można zrobić, by
pracował efektywnie i skutecznie dopomagał nam w życiu. Nie wiemy jeszcze wszystkiego o
naszym umyśle, ale nie jest on już dla nas tajemnicą... może jedynie tajemnicą szczęścia.
Valerio Albisetti syntetycznie ujmuje najważniejsze wątki swojego
życiowego projektu – ogłaszania wszystkim prawdziwego sensu ludzkiej
egzystencji.
By każdy wiedział:
Jaka jest najważniejsza prawda o człowieku, która daje prawdziwą
dojrzałość i wolność.
Jak odważyć się być sobą.
Jak nie uciekać od problemów teraźniejszości i jak przeżywać dany nam
czas i jak przeżyć szczęśliwie życie.

Czy macie już swoje czytelnicze plany na wiosenne miesiące?
Niech będą to książki dodające pozytywnej energii na wiosnę.
Bo warto czytać.

