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Zabawne przygody trójki

rodzeństwa i ich przyjaciół w

Śmietankowie. Było ich troje:

dwaj chudzielce,

czternastoletni Munio i

młodszy o rok Tunio, oraz ich

pulchna sześcioletnia

siostrzyczka, z oczywistych

powodów zwana w rodzinie

Rzodkiewką.



Bohaterką jest Cesia Żakówna, mająca kompleksy

na tle własnej urody (...). Trudno ich nie mieć, gdy

ma się superatrakcyjną siostrę o romantycznym

imieniu Julia, piękne koleżanki i w dodatku musi

się znosić dziwne spojrzenia kolegi z klasy

Jerzego Hajduka. Zapewne są to spojrzenia

krytyczne... Do tego dochodzą jeszcze klasówki z

matmy i wybryki kuzynka o niespożytej energii

Bobcia, który z uśmiechem na ustach... podpala

balkon albo rysuje wizerunki Hitlera na

wielkanocnych pisankach. A jednak do domu

Żaków z przyjemnością się wraca. Zawsze czeka

tam liczna rodzinka i pyszne a niedrogie potrawy,

przygotowane przez mamę Żakową.



Aniela Kowalik nie była pięknością.

Miała wszak dużo tego, co się

nazywa urokiem osobistym. I ta

właśnie Anielka przeżyła wielką

miłość. Nad morzem, w swej

rodzinnej Łebie, poznała chłopaka,

który wprawdzie nie bardzo

spodobał się ojcu Anielki, za to

bardzo jej samej. To dla niego

wybrała poznańską szkołę średnią,

liceum poligraficzno- księgarskie. 



Gabrysia Borejko, to zwyczajna licealistka, której całe

życie pewnego dnia przewraca się do góry nogami.

Dzieje się to pierwszego dnia Nowego Roku, kiedy jej

mama, Mila, trafia do szpitala. Jak na najstarszą siostrę

przystało Gaba musi przejąć obowiązki matki. Nie jest

łatwo opiekować się całym domem, tym bardziej, gdy

ani młodsze siostry, ani ojciec za bardzo jej nie

pomagają.

Gabriela oprócz domowych zmartwień ma również inne

problemy: rozterki sercowe, problemy w szkole oraz

dziwną sąsiadkę. Czym była grupa ESD, czym smuciła

się Nutria, co było codziennym powodem strachu

Szczepańskiej, jak Pyziak wyzwał Gabrielę, kto nasłał

Dmuchawca wraz z Pierogiem oraz inne,

niewytłumaczalne i jakże ciekawe historie rozwiążą się

po przeczytaniu  książki.

 



Powieść o chudej, rudej i nieszczęśliwie

zakochanej dziewczynie. Idusia Borejko

ucieka z rodzinnych wakacji nad jeziorem

i, by nie umrzeć z głodu, zatrudnia się

jako dama do towarzystwa u starszego

pana, który ma wnuka przecudnej urody.

Ida ratuje życie nie tylko wnukowi, ale i

małym złośliwcom Lisieckim, którzy

wyzywali ją od rudych kościotrupów,

zostaje także bohaterką tragiczną: na

drodze do jej szczęścia staje piękna

blondynka...



Mieszkanie na Jeżycach odwiedza mała,

wiecznie umorusana, spragniona towarzystwa

i talerza gorącego rosołu dziewczynka,

przedstawiająca się jako Genowefa.

Dziewczynka tak naprawdę nazywa się

Aurelia Jedwabińska i jest córką

wychowawczyni Kreski. Czy jej matka dowie

się o wędrówkach córeczki? Czy kobiecie uda

się nawiązać z dzieckiem bliską relację?



Podczas nieobecności mamy Beatą Bitner i jej

bratem Konradem nieoczekiwanie zaopiekuje

się Aniela Kowalik. Bebe i Kozio (bo tak wszyscy

zwracają się do naszych bohaterów) nie od razu

potrafią zapałać sympatią do chwilami

nadtroskliwej lub znów zbyt opieszałej Anieli, z

czasem jednak wspólnie stworzą zgrany zespół

powiększony o tak ciekawe osobowości jak

Bernard Żeromski czy jego młody przyjaciel

Damazy Kordiałek (czyli Dambo). W dodatku

Bebe pełna niewiary w siebie, ukryta przed

światem pod obronnym pancerzem

nadmiernego spokoju i opanowania zaczyna

nabierać większej pewności, odwagi i zaufania

do innych. A wszystko dzięki miłej znajomości z

Damazym...



Akcja powieści rozgrywa się w wigilię Bożego

Narodzenia, a jej główna bohaterka Elka,

rozpieszczona przez ojca, dziadka i wuja, w

wieku siedemnastu lat dochodzi do wniosku, że

bynajmniej nie wszyscy mężczyźni na świecie

darzą ją bezkrytycznym uwielbieniem i skłonni są

do ulegania jej woli. Ten jeden dzień poczyni

wielkie zmiany w egoistycznej osobowości Elki.

Czy to za sprawą Terpentuli, czy Tomcia

(wigilijnego Gwiazdora), czy też rodziny Borejków

albo innych życzliwych w wigilijny wieczór ludzi,

w Elce zachodzi zmiana, i to zmiana na lepsze. 



Pulpecja, czyli Patrycja jest urocza i

mądra, a na świat patrzy optymistycznie

oczętami w kolorze lazurowego nieba. I

wydaje się, że komu jak komu, ale jej nie

powinno się przydarzyć nic

szczególnego. Tym bardziej, że

dziewczynę mocno adorowaną przez

płeć przeciwną, nie interesuje wielka

miłość. Niestety, strzała Amora dosięgnie

i jej serce w najmniej stosownym czasie,

bo przed maturą...



Nastał upragniony koniec roku szkolnego. Nie

wszyscy jednak czekali na niego z takim

utęsknieniem. Aurelia nie sądzi, żeby ktokolwiek

zainteresował się jej ocenami. Mama zmarła rok

temu, a tata poświęca się swojej nowej rodzinie.

Konrad przedkłada działalność swojej

jednoosobowej trupy teatralnej nad wyniki na

świadectwie. Niespodziewanie tych dwoje

poznaje się podczas wspólnego pobytu w

Pobiedziskach. Czas płynie wolno i leniwie, a

Konrad zaczyna być zazdrosny o nowego

znajomego Aurelii. Czy stoi za tym jakieś inne

uczucie? “.



Nutria, piękny rudzielec z temperamentem,

wyrusza na wakacje. Nieroztropnie zabiera

ze sobą siostrzenice: Pyzę i Tygryska.

Połączenie tych trzech osobowości nie

może przynieść nic dobrego. A już na

pewno ich przygody nie otrą się o nudę (już

przedsiębiorczy Tygrysek o to zadba).

Kolejny tom Jeżycjady, zahacza o...

kryminał. Cierpliwość dobrej ciotki zostaje

wystawiona na próbę, nie obędzie się też

bez przygody miłosnej.

 



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, a 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!



Akcja powieści rozpoczyna się w dniu

Świętego Walentego, kiedy to Borejkowie

obchodzą nieco spóźnione imieniny dwóch

Grzegorzów, męża i syna Gabrysi, kończy

się zaś w dniu imienin Róży Pyziakówny, na

których obecność solenizantki pozostawia

wiele do życzenia. Pomiędzy tymi dwiema

datami czytelnik jest świadkiem

uroczystości na cześć kilku innych osób -

wszystkie opisane z czułością i ciepłem

właściwym Borejkowym historiom.



Książka opowiada o czternastoletniej Laurze

Pyziak, zwanej Tygryskiem. Dziewczyna,

wkraczając w trudny okres dojrzewania,

zapewnia swojej mamie oraz całej rodzinie

wiele niespodzianek. I to dzięki nim jedna z

czterech ciotek Tygryska, Natalia, która po

rozstaniu ze swoim narzeczonym Filipem

uważała, że musi przejść przez życie

samotnie, odnajdzie człowieka, dzięki

któremu będzie mogła zacząć naprawdę żyć...



Akcja tej niezwykłej książki przebiega zupełnie

inaczej niż w pozostałych tomach "Jeżycjady":

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.



Świat rodziny Borejków, pokazany z

perspektywy Józinka Pałysa wydaje się

niezwykle intrygujący, a dodatkowo

wzbogaca go postać niesłychanie ciekawej

dziewczyny Trolli.



1 Maja 2004 roku, w dniu przystąpienia Polski

do Unii Europejskiej, Żaba Schoppe, siostra

Fryderyka i Wolfiego, obchodziła swe 15-ste

urodziny. Wypadki tego dnia spowodowały,

że zawsze super zorganizowana Żaba,

spojrzała na świat przez swe okulary i

zobaczyła go nie tylko z punktu widzenia

swojej żabiej osoby, ale też przejęła się

życiem innych. Zwłaszcza Róży, Fryderyka i...



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 tą

pełną humoru, miłości i zwykłej

codzienności książkę!!!



Śmieszna, miła, wzruszająca!

Kolejna powieść Małgorzaty Musierowicz

odpowiada na pytanie: kto był sprężyną

ważnych wydarzeń w rodzinie Borejków?

Dalsze losy ulubionych bohaterów,

kolejna

porcja humoru i ciepła.



Kolejna część „Jeżycjady” pozwala znów

zajrzeć do przyjaznego domu Borejków,

akurat w okresie świąt Bożego Narodzenia.

Przybycie Magdusi, córki Kreski, powoduje

piorunujące zmiany w spokojnym życiu

rodziny, a z okazji ślubu Laury uruchamia

działanie osławionego Fatum. Śmieszna,

miła, ale i refleksyjna powieść Małgorzaty

Musierowicz jak zwykle podnosi na duchu i

krzepi, bawi do łez i uczy, skłania do

zastanowienia nad sprawami wielkiej wagi.



Kolejny tom "Jeżycjady" Małgorzaty Musierowicz.

Jak zwykle wesoły, liryczny i krzepiący. Tym razem

jednak akcja rozgrywa się na wsi, z daleka od

zgiełku mieszkania przy Roosevelta 5 w Poznaniu.

Wnuczka do orzechów z pewnością ucieszy i

nastoletnie, i starsze fanki poznańskiej rodziny. Są tu

wszystkie Borejkówny, ich rodzice, mężowie i dzieci,

które akurat nie wyjechały na wakacje. Ale są też

nowi bohaterowie. Przede wszystkim Dorota

Rumianek, która mieszka na wsi z dwiema uroczymi

babciami. I to właśnie ona pewnego dnia spotka w

lesie Idę Pałys... W tomie Wnuczka do orzechów

opisane też zostały kłopoty sercowe

przemądrzałego Ignaca i poważnego Józinka. Tego

się nie można było spodziewać..



Feblik – to ciąg dalszy bestsellerowej

"Wnuczki do orzechów". Akcja przebiega w

czasie tych samych kilku upalnych dni

sierpniowych, a dotyczy przełomu w życiu

Ignacego Grzegorza. Humor, dobra

energia, radość życia i ciepło – znajome

postacie i zaskakujące wydarzenia! 



Któż jest Ciotką Zgryzotką? Czy tylko Ida?

I co słychać w rodzinie Borejków? Czy nadal jest

w tym samym składzie? A może nawet się

powiększyła?

Kolejny tom niezawodnej „Jeżycjady”- jak

zawsze dowcipny, wzruszający i ciekawy –

rozśmiesza, podnosi na duchu i skłania do

myślenia.

A przede wszystkim sprawia, że chce się

radośnie żyć - pomimo wszelkich zgryzot!

 



Kim jest Chucherko o

fiołkowych oczach i na czym polega jego

urok? Dlaczego znika w niewyjaśnionych

okolicznościach i pojawia się w równie

zagadkowy sposób?

I jak Jędrzej Rojek, syn Natalii, poradzi

sobie z kimś tak nieuchwytnym?

23. część jeżyckiej sagi - jak zawsze pełna

humoru i wzruszeń!


