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„Malownicze”
Jest na mapie „bibliotecznych” podróży miasteczko Malownicze, położone gdzieś w Sudetach. Jak sama nazwa wskazuje
miejsce to jest sielskie, magiczne, bajkowe. Przyciąga do siebie „malowniczych” ludzi – nietuzinkowych, od pierwszych stron
dających się lubić.

Autorką tego całego zamieszania jest Magdalena Kordel, która popełniła cyk następujących książek: „Malownicze.
Wymarzony dom”, „Malownicze. Wymarzony czas”, „Malownicze. Tajemnica bzów” i „Malownicze. Wymarzony czas” – w sam
raz na długie, jesienne, deszczowe wieczory.
Powieści Magdaleny Kordel opowiadają o młodej kobiecie, Magdzie, której pewnego dnia życie wywraca się do góry nogami.
W ciągu jednego dnia rozpadł się jej dwuletni związek, a także zrezygnowała z pracy. Na całe szczęście nie musi sobie
zawracać głowy kwestią pieniędzy, gdyż na jej koncie znajdują się środki, dzięki którym może sobie pozwolić na dłuższy
okres bezrobocia. Pewnego dnia chcąc pomóc matce swojej najlepszej przyjaciółki nieopatrznie staje się właścicielką domu w
miejscowości Malownicze, które „było zaledwie maleńką kropką na zielonym tle. Aż trudno było uwierzyć, że w tym
mikroskopijnym punkcie mieszczą się domy, ludzie i że stoi tam budynek, który od tego ranka czeka właśnie na nią.” Magda
postanawia wziąć byka za rogi i sprawdzić, co też właściwie zakupiła. Nie spodziewa się, że z chwilą, w której pojawi się w
Malowniczem odmieni się całe jej dotychczasowe życie. Ale nie tylko jej! Pozna małą Marcysię mieszkającą wraz ze starszą
siostrą w domu dziadków, w którym źle się dzieje… W progu jej domu stanie Julka, która przybędzie do Malowniczego w
poszukiwaniu prawdy na temat przeszłości swojego ojca. Nawiąże znajomość z pewnym charyzmatycznym proboszczem,
który święcie wierzy w swój nieodparty urok osobisty. Zdobędzie nawet adoratora o dość osobliwym obyciu i pomysłach
dotyczących podbijania niewieścich serc. Pojawi się również szansa na prawdziwą miłość… Ale to zaledwie wierzchołek góry
lodowej tego, co czeka na Magdę w tak wydawałoby się niepozornej miejscowości jaką jest Malownicze.
„Malownicze” to powieści o życiu, miłości, przyjaźni, marzeniach, ale również bolesnych tajemnicach, próbach pogodzenia
się z przeszłością i poszukiwaniu nowego początku. To opowieści o tym, że warto wierzyć w lepszą przyszłość, nie odcinać się
od innych, otworzyć się na świat i pozwolić sobie na to, aby sprawdzić, co przyniesie nam jutro. Są to historie o ludziach i dla
ludzi. Prawdziwe jak prawdziwe jest życie. Bawią, wzruszają, ale również doprowadzają do smutku, a nawet łez. Jeśli lubicie
tego typu książki nie zastanawiajcie się długo – sięgnijcie po dzieła Magdaleny Kordel.
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