
 

Opowieść o ludziach, którzy dla zaspokojenia swych 

potrzeb nie cofną się przed niczym. Miłość do kobiet 

konkuruje tu z miłością do ziemi, a nikt nie jest tym, za 

kogo się podaje. I każdy ukrywa przed światem gorzką 

tajemnicę. 

  

 

Poruszający portret matki widzianej oczami córki, która 

też jest matką… Nina po śmierci męża zostaje sama. 

Dzieci usamodzielniły się, a świat zdaje się o niej 

zapomniał. W obronie przed samotnością wychodzi 

ponownie za mąż za Lucjana, mężczyznę z bagażem 

doświadczeń i przyzwyczajeń. Chce być tak kochana jak 

bohaterki filmów, nie odmawia sobie prawa do bycia 

kobietą. ,,Matka swojej córki”  to opowieść o nadziei, 

zrozumieniu i wybaczeniu. Dwie historie: matki i córki, 

Niny i Joanny. Kobiet, które nie potrafią żyć obok siebie 

ani bez siebie… 

  

 

W prywatnej klinice psychiatrycznej operatywnego 

doktora Bargiela spotyka się niezwykła trójka pacjentów: 

ekscentryczna pisarka Aurelia, prywatny detektyw 

Rajmund i zbuntowana nastolatka Inez. Skazani na swoje 

towarzystwo, częściowo dla zabicia czasu, częściowo w 

ramach terapii, rozmawiają o swoich problemach. Kiedy 

przychodzi pora na Inez, ta zaczyna…… 

  

 

,,Dziewczyna z kabaretu”  to napisana z humorem 

powieść o prawdziwej przyjaźni i bezinteresownym 

poświęceniu. Książka, która wzrusza i jednocześnie 

wywołuje uśmiech na twarzy. 

 



 

Przewrotna opowieść o zawrotnej fortunie, potrzebie 

kochania i niezwykłych zrządzeniach losu. 

  

 

Dwie kobiece bohaterki i nadmorski kurort w środku zimy. 

Zemsta, miłość, żałoba, ucieczka przed przeszłością, 

szukanie tożsamości. Zbrodnia, kara, dojrzewanie do 

przebaczenia. No i zasadnicze pytanie: ile przyjemności 

daje zemsta?.... 

 

  

 

„Wciąż czekam” to poruszająca, liryczna opowieść o 

niespokojnych czasach tuż po zakończeniu wojny – 

czasach ryzykownych początków, niepokojących prawd i 

przebłysków nadziei. 

 

  

 

"Realistyczna historia o bagażu przeszłości, wartości 

prawdy i wybaczenia, która przemówi do serca każdego 

młodego czytelnika". 



 

Smakowita, wciągająca, pełna inteligentnego humoru 

wielowarstwowa powieść, flirtująca z gatunkiem kryminału 

retro… 

 

  

 

„Dojrzały debiut autorki Spraw do zapomnienia o dwojgu 

młodych ludziach, którzy walczą z okrutnymi traumami. 

Emocje są tak intensywne, akcja pędzi tak gwałtownie, a 

zakończenie tak zaskakuje, że niektórzy czytelnicy będą 

chcieli zacząć czytać od nowa”. 

 

 

  

   

 

 

 


