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Pamiętacie bohaterów książki „Ogród Zuzanny. Miłość zostaje na zawsze”? 

Justyna Bednarek i Jagna Kaczanowska dopisały kolejne dwa tomy przygód Zuzanny 

i innych bohaterek. Oto te książki: 

 

Kontynuacja przeboju literackiego Justyny 

Bednarek i Jagny Kaczanowskiej „Ogród Zuzanny” 

- „Odważ się kochać”. Zobacz, jak tym razem poradzą 

sobie bohaterki i co jeszcze czeka je na drodze do 

szczęścia. 

Tym razem Czytelniczki mają okazję poznać nowe 

przygody trzech przyjaciółek z „Ogrodu Zuzanny”. Tytułowa 

bohaterka mieszka u boku Adama w Jolancinie. Jej pasją 

wciąż jest projektowanie ogrodów, dlatego też z chęcią 

urządza własny. 

Jej syn, Wojtek, ma problemy miłosne, z którymi 

zatroskana matka nie chce go zostawić samego. Zarówno Zuzannę, jak i Adama, rozpiera 

szczęście. Choć pragną ślubu, nie śpieszą się do niego: potrzebują jedynie swojej bliskości, 

a skoro już ją mają, nic innego się nie liczy. 

Kazia bardzo by chciała, żeby jej kameralna księgarnia „Kubuś Puchatek” wciąż się 

rozwijała. W końcu mogłaby przyciągać tylu klientów, a jednocześnie być tak wspaniałym, 

klimatycznym miejscem. Jej marzenia mogą się ziścić, ponieważ Jan Maria Sochacki wyraża 

chęć wsparcia finansowego całego przedsięwzięcia. Czy wszystko pójdzie po myśli Kazi? 

Czy sam ofiarodawca okaże się uczciwy? 

Wiola nadal ma problem ze znalezieniem sobie właściwego partnera: takiego na dobre 

i złe. Kobieta postanawia zgłosić się na terapię. Ma nadzieję, że w ten sposób uda jej się 

zapomnieć o wszystkim, co było kiedyś. Czy regularne sesje terapeutyczne przyniosą 

pożądany efekt? 

 

Książka „Warto walczyć o tę miłość” to trzeci tom serii “Ogród Zuzanny”. Opowieść 

dotyczy tym razem Kazi Leszczyńskiej. Sięgnij po powieść, w której nie brakuje wyrazistych 

i interesujących bohaterów, by spędzić miło wolny czas. 



Kazia i Ludwik nieco się od siebie oddalili. Gdy do 

akcji wkracza jeszcze była narzeczona mężczyzny, 

małżeństwo zostaje wystawione na próbę. 

Ponadto Kazia skrywa też pewien sekret. Jego 

zdradzenie wywoła w życiu rodziny prawdziwe zamieszanie. 

U pozostałych bohaterek również sporo się dzieje. 

Wiola właśnie rozwija swój pierwszy poważny związek, 

a Zuzanna chce mieć dziecko. Zobacz, jak zakończą się ich 

historie. Czy bohaterki odnajdą szczęście? 

Zobaczymy czy autorki zaplanują dalsze losy bohaterek 

„Ogrodu Zuzanny”. 

 

Pozdrawiam 

Ewa Nowikow 


