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A w poprzednim tomie...

Pełna emocji i uczuć opowieść o tych,
którzy się zagubili i muszą odnaleźć
swoje miejsce na ziemi. A szczęście

jest blisko i czeka. Trzeba tylko
szeroko otworzyć oczy, żeby je

dostrzec i schwytać.
Czy piękno natury i wzajemne

zrozumienie mogą ukoić smutki 
i przynieść radość, spełnienie, 

a nawet spokój?

Zośka Wichocka próbuje wrócić do równowagi po wypadku
samochodowym. Nie potrafi odnaleźć się wśród ludzi w codziennym życiu.

Koleżanka proponuje jej wypoczynek w swoim domku, w maleńkiej górskiej
miejscowości, Nieznajomce.

Zośka poznaje tam niezwykłych ludzi: Mariusza, prowadzącego schronisko
dla leśnych zwierząt, starą wróżbiarkę i znachorkę Zazulinę, tajemniczego
włóczęgę Aleksego. Zośka odkrywa na nowo świat i samą siebie, zaczyna
rozumieć, jak ważna w życiu jest równowaga, dostrzega, że sama może

wiele dać innym. Bo jej przyjaciele także mają problemy, i to często – bardzo
poważne. W ich życiu również są zadry, blizny, poczucie straty, niespełnione

uczucia.
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Co czeka na czytelników?

Pełna uczuć i emocji opowieść o
ludziach, którzy noszą w sobie

tajemnice, ukryte tęsknoty i czasem
bolesne zadry. Wciąż jednak wierzą,
że poszukując ukojenia, mogą trafić

na kogoś, kto uzdrowi, pomoże
zrozumieć samych siebie,

symbolicznie wyleczy. A najlepszym
kluczem do szczęścia jest wrażliwe

serce, któremu warto zaufać.

W Nieznajomce, niewielkiej wiosce ukrytej w górach, wśród polan, łąk 
i lasów nadchodzi jesień. Antoni Szeptyna pracuje nad kolejną niezwykłą 
i magiczną książką "Misteriami drzew”, Mariusz próbuje na nowo ułożyć

sobie życie z Reginą, Zośka podejmuje leczenie swej blizny. Wszystko wydaje
się układać dobrze, ale na horyzoncie już widać ciemne chmury. Ktoś

upomina się o odziedziczony przez Zośkę domek, schronisko dla zwierząt
także przeżywa trudne chwile, a nowy mieszkaniec wioski wprowadza

sporo zamieszania w spokojne dotąd życie sąsiadów. Losy niespodziewanie
się krzyżują, pojawiają się pytania, niepokoje, gwałtowne uczucia i wielkie

tęsknoty.
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Uzdrowicielka, czyli...

NATURA

MIŁOŚĆ

PRZYJAŹŃ
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Kto szuka uzdrowienia?

ZOŚKA

MARIUSZ

ANTONI

ELWIRA
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Czas uzdrowienia...

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ
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Miejsce uzdrowienia...

NIEZNAJOMKA

Niewielka wioska ukryta
w górach. Kraina polan,

łąk i lasów. Dolina
jesieni. Miejsce pełne

uczuć 
i emocji. 

Nie mniej ważne są serca bohaterów. 
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Cytaty

Właśnie tam, w tym sekretnym miejscu, głęboko w sobie
zatrzymujemy najpiękniejsze wspomnienia. Te, do których
wracamy w trudnych chwilach, bo osładzają nam gorzką
codzienność. Wspomnienia zdarzeń, ale i ludzi, do których

poczuliśmy coś więcej, lecz musieliśmy ukryć to w sobie. One
nas grzeją i pozwalają wzrastać. Bądźmy dla siebie

bezpiecznym domem, troskliwym i czułym.

– Wybory serca – powtórzyła dziewczyna. – Wydaje mi się, że
tylko one są ważne. I tylko one się liczą. Nic więcej.

Spojrzała na przyjaciół zgromadzonych wokół stołu. Nagle
poczuła spokój i wdzięczność. Pomimo różnych kłopotów, jakich

nie szczędziło jej życie, był to piękny świat.

Są takie chwile, że po prostu ma się pewność, wewnętrzne
przekonanie, że oto ziszcza się nasz sen, wtedy trzeba się

decydować i nie oglądać się za siebie.
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Miejsce na Twój cytat...
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Melodie do lektury

"Szary świat"

"Kolorowy wiatr"
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Ta, która uzdrawia piórem...

O Agnieszce Krawczyk - żonie,
matce, córce, przyjaciółce i

czarodziejce słowa, możemy
przeczytać wiele. Notki autorskie,

wywiady w branżowych
magazynach czy blogach. 

A jak sama przedstawiłaby się w
kilku nieoczywistych zdaniach...?
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Ta, która uzdrawia piórem...

Imię i nazwisko
Agnieszka Krawczyk

 
Ksywka z dzieciństwa 

Rodzina mówiła do mnie: „Niuśka”,
przyjaciele w szkole „Liza”

 
Ulubiony pisarz

John Irving, Carlos Ruiz Zafón, 
Kate Morton

 
Ulubiona książka

Jest ich klika, trudno jedną wybrać,
może powiem, jaka ostatnio

przeczytana książka mi się podobała:
Pascal Mercier „Nocny pociąg do

Lizbony”
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Ta, która uzdrawia piórem...

Ulubiony cytat
Zacytuję książkę, o której

wspomniałam w punkcie 4, czyli
„Nocny pociąg do Lizbony”: 

 
„Są ludzie którzy czytają i cała reszta.
Łatwo można zauważyć, czy ma się
do czynienia z osobą czytającą, czy

nie. Nie istnieje miedzy ludźmi
większa różnica”. 

 
I drugi cytat z tej samej książki:

„Prawdziwym reżyserem naszego
życia jest przypadek – reżyserem

pełnym okrucieństwa, litości i
usidlającego czaru”. 

(tłum. Magdalena Jatowska)
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Ta, która uzdrawia piórem...

Podkochiwałam się w bohaterze
literackim...

Jako dziewczynka w Tomku
Sawyerze, 

jako starsza dziewczynka w Davidzie
Martinie z serii „Cmentarz

Zapomnianych Książek” Zafóna
 

Pierwszą książkę napisałam… 
...w szkole podstawowej, mam ją do

dzisiaj, ale nikomu nie pokażę.
 

Moja ulubiona książka z
dzieciństwa

Tu nie mam wątpliwości –
„Tajemniczy ogród” F.H. Burnett,

wciąż ją czytam 
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Ta, która uzdrawia piórem...

Marzę o ekranizacji… 
Jeśli chodzi o ekranizację moich

powieści, to chętnie zobaczyłabym
serial według „Czarów codzienności”

oraz pewnej książki, o której nie
mogę jeszcze wiele powiedzieć, 

ale która już żyje w mojej wyobraźni
i w… konspekcie 

 
W swoich powieściach

chciałabym
przekazać/przypomnieć, że…

Codzienność potrafi nas zachwycić 
i zaczarować, należy się cieszyć 

z drobnych cudów, które zdarzają się
każdego dnia i wierzyć, że jednak 

i pomimo wszystko – dobra jest
więcej niż zła.
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Daj się uzdrowić!

Książkę możesz kupić w Empiku i
innych księgarniach

stacjonarnych oraz internetowych.
 

Agnieszka Krawczyk jest obecna w
social mediach: szukaj Jej profili

na Facebooku i Instagramie.
 

Podziel się z Autorką opinią po
lekturze, np. w wiadomości

prywatnej, na Lubimy Czytać lub
w grupie Czytelników "Czary

Codzienności".
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Miłej lektury!
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Daj znać, że czytasz - oznacz Dropsa!

Dziękuję za uwagę!

Paulina Molicka. 

Z zawodu copywriterka, 

z zamiłowania książkoholiczka.

Romantyczna dusza, która

chętnie sięga po kryminały 

i powieści 

z historią w tle. Piję litrami

herbaty, chadzam do teatru 

i oglądam seriale. 

Prowadzę blog Drops

Książkowy.


