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Witajcie, w smutnym i ponurym czasie lepiej otaczać się optymizmem, radością 

i nadzieją. 

Dlatego tego typu książki postaram się Wam polecać. Oto kolejna, a właściwie 

kolejne: 

Agnieszka Olejnik „Dworek w Miłosnej” 

Oto pokrótce treść książki: 

Wyobraź sobie długą, wysadzaną strzelistymi drzewami 

aleję, wiodącą do pełnego wspomnień dworku w stylu 

angielskim. Zajrzyj do rosarium z ogrodnikiem Antonim, 

przejdź się nad staw, odetchnij zapachem lawendy… Zajrzyj do 

miejsca, gdzie przeszłość splata się z teraźniejszością. Daj się 

uwieść niespiesznemu rytmowi życia w cichym miasteczku 

Miłosna. 

Bogna Rytter, dziedziczka posiadłości, zapisuje swój 

majątek jedynym krewnym - kuzynkom Adzie i Monice. 

Co zrobią z nieoczekiwanym spadkiem? Czy każda zmiana jest zmianą na lepsze? Jak ułożą 

się stosunki między dwiema niemal obcymi kobietami, między którymi staną wielkie 

pieniądze i… mężczyzna? 

Stare mury kryją niejedną tajemnicę. A kiedy do dworku wprowadzi się młodość, 

wraz z nią zamieszkają tam marzenia, namiętności i tęsknoty. 

 

Agnieszka Olejnik „Szczypta nadziei” 

„Szczypta nadziei” to powieść będąca drugim tomem 

cyklu obyczajowego „Dworek w Miłosnej”. 

Tym razem czas na burzliwe przygotowania do 

nadchodzących świąt Bożego Narodzenia. Ada wciąż nie może 

dojść do siebie po zawodzie miłosnym, dlatego też postanawia 

tymczasowo przenieść się do dawnego mieszkania. Chce 

spojrzeć z dystansu na to, co było między nią, a Igorem. Dawid, 

jej syn, ma z kolei na głowie własne sprawy miłosne. Co więcej, 

udaje mu się też zdobyć przyjaźń, na którą pracował od dawna. 

Monice zaś zależy na tym, by mąż zaufał jej na nowo, ponieważ 



tylko w taki sposób uda jej się naprawić to, co zepsuła we własnej rodzinie. Nie wszystko 

jednak wydaje się możliwe, zwłaszcza, że podjęcie wyzwania będzie wymagać wielu 

wyrzeczeń, na które kobieta być może wcale nie jest gotowa. 

Gwiazdka to magiczny czas. Czy życzenia bohaterów wreszcie się spełnią? A może 

trochę pomoże świąteczna aura? Zasiądź do lektury i przekonaj się koniecznie! 

 

Agnieszka Olejnik „Jeszcze będzie pięknie” 

Daj się uwieść niespiesznemu rytmowi życia w cichym 

miasteczku Miłosna. 

Zapraszamy do pięknego dworku w stylu angielskim. 

Wybierz się na przechadzkę parkową alejką i zachłyśnij się 

zapachem wiosny. 
Życie w Miłosnej tylko pozornie wraca na dawne tory. 

W rzeczywistości pod pozorami spokoju i harmonii aż wrze od 

skrywanych namiętności. Ada przysięga sobie, że już nigdy nie 

będzie płakała przez mężczyznę. Igor usiłuje znaleźć 

równowagę między powinnością a uczuciem. Przyjaźń Dawida 

i Zuzy zostaje wystawiona na ciężką próbę. Na szczęście wszelkie napięcia łagodzi dobry 

duch tego miejsca - ogrodnik Antoni. 
Jakie sekrety skrywa pamiętnik cioci Bogny? Czy przyjaźń i szczera sympatia 

wystarczą, by pomóc komuś, kogo dotknęła prawdziwa tragedia? Jakie zmiany przyniesie 

mieszkańcom dworku ich pierwsza wiosna w Miłosnej? 

Kolejna dawka nadziei niebawem  
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