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O książce 

Emily jest zadowolona ze swojego życia. 
Pracuje jako położna i kocha swój zawód. 
Jest singielką i lubi mieszkać sama. Czuje 
jednak, że nadszedł czas na zmianę.  

Kiedy więc przyjaciółka Rebecca pro-
ponuje jej wakacyjną pracę w charakte-
rze szefa kuchni na parowcu pływającym 
wzdłuż szkockiego wybrzeża, Emily posta-
nawia wykorzystać okazję. Ledwie udaje 
jej się odnaleźć w kuchni okrętowej, kiedy 

orientuje się, że ma o wiele więcej spraw 
na głowie – Rebecca jest w zaawanso-
wanej ciąży. 

Do załogi parowca należy także Billie, 
ambitna i zazdrosna pomoc kuchenna, 
pewna, że to ona powinna być szefową 
kuchni. Jest też Alasdair, przystojny miej-
scowy lekarz, którego Emily za wszelką 
cenę stara się nie dostrzegać. Jeśli się              
w nim zakocha, tak jak on zakochuje się 
w niej, czy zechce jeszcze wrócić do 
swego dawnego życia? 

„Rozkosznie zajmująca lektura”. 
Sunday Express 

 

 „Niezwykle wciągająca książka od nestorki 
współczesnego romansu. Opowieść o mi-
łości, karierze i rodzinie, idealna do wieczor-
nego relaksu”. 

The Lady 
 
„Cudowny humor i delikatność”. 

Sunday Times 
 
„Ciepła, podnosząca na duchu i przepięk-
nie napisana”.  

Essentials 
  

„Czyta się jak bajkę, napisana delikatnie                 
i z humorem”. 

Cosmopolitan 
 
„Przepysznie uzależniająca”. 

Daily Express 
  
 „Ciepła, pełna blasku i miłości”. 

Heat 
 
„Doskonała książka dla miłośników współ-
czesnej prozy kobiecej”. 

OK 

  
„Beztrosko urocza, pełna ciepła i zabawna, 
doskonała lektura na chłodny wieczór”. 

Closer 

Opinie o książkach Katie Fforde 



Katie Fforde 

Urodziła się i wychowała w Londy-

nie, ale od lat mieszka z rodziną              

w Gloucestershire. Jest niezwykle 

popularną autorką literatury ko-

biecej. Napisała ponad 20 tchną-

cych optymizmem powieści. Wiele 

z nich poznały także polskie czytel-

niczki, m.in.: wydane nakładem 

Wydawnictwa Sonia Draga: Prze-

pis na miłość, Francuski romans, 

Idealną parę i Ślub z klasą. Jej 

hobby, któremu poświęca się                

w każdej wolnej chwili, to śpie-

wanie w chórze i taniec flamenco. 

Inne powieści Katie Fforde 

Autorka o sobie 

„Zaczęłam pisać, gdy na gwiazdkę dostałam od ma-
my komplet długopisów, a kiedy już zaczęłam, nie 
potrafiłam przestać. Pierwsza powieść miała tytuł Żyć 
niebezpiecznie i od tamtego czasu nie oglądam się za 
siebie. 

Pomysły na książki znajduję wszędzie, ludzie i miej-
sca bezustannie mnie inspirują, podobnie telewizja               
(o tak, to część mojej pracy) czy podsłuchane roz-
mowy. Uwielbiam pisanie, bo daje mi szansę zakoszto-
wania życia innych ludzi i wypróbowania zawodów, 
których nigdy nie wykonywałam. 

W każdej z moich książek zagłębiam się w tajniki 
innej profesji, a przygotowania pomagają mi nadać jej 
właściwy wymiar. Pracowałam już w domu aukcyjnym, 
próbowałam sił w garncarstwie, zmieniałam wystrój 
wnętrz, czaiłam się za kulisami randkowej strony inter-
netowej, a nawet zapisałam się kurs surwiwalowy Raya 
Mearsa.  

Kocham swój zawód, nie istnieje dla mnie nic, co 
dałoby mi większą satysfakcję. Najbardziej lubię pisać 
o miłości. Wierzę, że to najpiękniejsza rzecz na świecie 
i chcę, by wszystkie moje bohaterki jej doświadczyły, 
a czytelniczki przeżywały ją razem z nimi”.  

 

Więcej o autorce  

na jej stronie internetowej: 
www.katiefforde.com 


