Dzisiaj kolejna propozycja dla tych, którzy już zdążyli polubić twórczość M.
Musierowicz, ale nie tylko dla nich. Zacznijmy od Córki Robrojka.

Pomysłowe i romantyczne nawiązanie
do baśniowej opowieści o Pięknej i Bestii.
Opowieść o Belli oraz jej ojcu, Robercie Rojku,
który po niefortunnym pobycie w Łodzi wraca
do Poznania i tam próbuje stworzyć swej córce
ciepły dom. Jako wieloletni przyjaciel Gabrysi
zostaje otoczony troskliwą opieką rodziny
Borejków. Między nim a Natalią nawiązuje się
coś więcej niż przyjaźń. Bella zyskuje nowych
przyjaciół oraz wielbicieli (niejaki Czarek
Majchrzak, zwany Przeszczepem). Udane, choć
pracowite wakacje Belli kończą się miłą jej
sercu niespodzianką w nowej szkole, w jej
klasie, znalazł się również Czarek!

Czy wiecie co znaczy określenie „czarna polewka”? Jeżeli nie to przeczytajcie powieść o tym samym
tytule.
Dużo humoru, mądre przemyślenia, sentencje łacińskie, nacisk na więzi rodzinne... Słowem,
znakomita Jeżycjada!
Książka opowiada o dwóch zakochanych parach – Laurze i Wolfim, Róży i Fryderyku – którzy
zmuszeni są przeciwstawić się okrutnemu losowi, jeśli chcą być razem. Ale czy im się uda? Czy
któraś z par otrzyma tytułową czarną polewkę? Aby się tego dowiedzieć sięgnij i przeczytaj tę pełną
humoru, miłości i zwykłej codzienności książkę.
Małgorzata Musierowicz, ulubiona pisarka nastolatków, autorka bestsellerowej serii Jeżycjada
zapewnia swoim czytelnikom porcję rodzinnej miłości, czułości, ale i codziennych niefartów
związanych z byciem kochanym.

Kalamburka jest zupełnie odmienna od pozostałych części serii.
Zamiast rozwijać się, wraca z rozdziału na rozdział do najwcześniejszych lat życia Mili Borejko. Ta
zaniedbana dotąd postać, zawsze drugo-, trzecioplanowa bohaterka pozostałych tomów, w
Kalamburce nareszcie doczekała się należytej uwagi. Śledzimy w niej Milę, panią domu Borejków,
babcię, matkę czterech wspaniałych córek, poznajemy ją jako młodą dziewczynę, podglądamy
świeżutką miłość do Ignacego, studenckie zainteresowania teatrem i szczególną więź z twardą, silną,
lecz przecież pełną miłości Gizelą - a wszystko to na tle ważnych wydarzeń z naszej historii.
Życzę dobrej lektury!

