
Książki na jesienne dni 

 Są takie książki, które pasują do pór roku. Jako że październik w pełni, przyszedł czas 

na jesienne powieści. Takie, które wprowadzą was  w klimat jesieni – melancholijny, ciepły, 

tajemniczy i nastrojowy. Oto 5  świetnych książek, które będą idealnym kompanem podczas 

wieczorów pod kocem i herbatą. 

 

„Nie ma jak u mamy” 

 
Bywają historie, które otulają jak ciepły pled na tarasie. Bohaterowie 
książki to zwykli niezwykli ludzie. Mężowie, żony, mamy, córki… 
Warto pamiętać, że to, co najzwyklejsze, bywa najciekawsze i 
najpiękniejsze.  
 

 

 

 

„Pamiętnik” 

„Pamiętnik” to książka pisana sercem. Starszy pan codziennie odczytuje 
ją mieszkającej w domu opieki chorej kobiecie. Jest to opowieść o 
bogatej dziewczynie z miasta i ubogim chłopaku z prowincji, których 
pewnego lata połączyło wyjątkowe uczucie. Wbrew sobie zostali 
rozdzieleni, a ich miłość wystawiona na próbę. Czy uda im się ponownie 
spotkać? 

 

  

 

 

„Życie w kolorze złota” 
 Czy warto zastanawiać się nad filozofią życia? Niby to takie proste, 

 a jednak ciągle nachodzą nas wątpliwości, jak robić, by było dobrze. 

 Ilu ludzi codziennie zrzuca swoje maski i tęskni za życiem, w którym 

można grać samego siebie? Czy przychodzą refleksje, co z tych pieniędzy, 

stanowisk, zaszczytów, kiedy wokół pustka? Nikogo bliskiego, życzliwego, 

bezinteresownego. Wszystko zdobyte wbrew naturze, wbrew uczuciom, 

które są w każdym człowieku, a do których nie lubimy się przyznawać. 

 A jak już można żyć skromniej, bardziej naturalniej, to martwi nas 

 co powiedzą sąsiedzi, rodzina, i ta bliższa, i ta dalsza. Tak jak małe dzieci 

wierzą w Świętego Mikołaja, tak bohaterowie tej książki mają przeczucie, 

że ich wewnętrzna złota rybka odmieni ich życie na lepsze. 



„Sosnowe dziedzictwo” 

„Sosnowe dziedzictwo” to magiczna, pełna pogody ducha i 

życzliwości historia o tym, jak los czasami pomaga nam być 
szczęśliwymi. 

 

 

 

 

 

 

„Pensjonat Sosnówka” 

„ Pensjonat Sosnówka” to opowieść o ludziach dobrych i o tych, 

którzy dobro dopiero mają w sobie odkryć; o barwnym Dyziu, 

małym Florku, cudownej Irence, niezawodnym Jacku, suczce 

Szyszce oraz wielu innych mieszkańcach i gościach magicznej 

Sosnówki. To historia o poszukiwaniu miłości niezależnie od wieku 

i odkrywaniu pasji w rzeczach, które kochamy. O pensjonacie, 

który stał się enklawą dla wszystkich poszukujących równowagi 

 w życiu. O miejscu, gdzie czas płynie wolniej, sosny szumią 

 i pachną jak zwykle, a jezioro nieustannie lśni w słońcu... 

 

 

 
 
 

Jesień z książką to motto, które warto przyjąć.  

Czytanie to przecież najlepszy sposób na spędzanie czasu wolnego i poprawę humoru. 
 


