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Opinie o książce 

„Niepokorna husarka to interesująca his-
toria, z fascynującą, barwną tytułową bo-
haterką o silnej osobowości!” 

Papier und Tintenwelt 

 
„Nowy pełen przygód i emocji epos histo-
ryczny”.  

Buchmarkt 
 
„Intrygi, emocje, pojedynki i krwawe pora-
chunki!” 

Lust auf mehr 
  
„Nowy trzymający w napięciu od pierwszej 
strony historyczny epos bestsellerowej pary 
autorów”. 

auf einen Blick 
   
„Godna polecenia i warta przeczytania, 
wciągająca, napisana lekko i soczyście 
powieść historyczna, którą świetnie się 
czyta. Wciągająca lektura”.  

Heidis Literaturblog 

Po śmierci ukochanego ojca życie bliź-
niąt Johanny i Karla von Allersheimów 
drastycznie się zmienia. Czyhająca na 
ogromny majątek rodzeństwa, pozba-
wiona skrupułów macocha oraz ich 
zawistny przyrodni brat nie cofną się 
przed niczym, by zawładnąć ogromną 
schedą. By ratować życie, Johanna                  
i Karl decydują się na ucieczkę.  

Pod osłoną nocy przebrana za chłop-
ca Johanna wymyka się wraz z bratem              
z rodzinnego zamku. Celem podróży jest 
Polska, rodzinny kraj ich matki, gdzie 
spodziewają się odnaleźć krewnych,         
o których wiedzą bardzo niewiele. Nie-
stety, nie zdają sobie sprawy, że podą-
żając na wschód, narażają się na równie 
wielkie niebezpieczeństwo, gdyż przez 
Europę maszeruje ogromna armia turec-
ka i Polska zostaje uwikłana w wojnę                
z potężnym Imperium Osmańskim.  

Gdy po pełnej przygód, niebezpiecz-

nej podróży wreszcie odnajdują kuzyna 
matki, czeka ich nowe zaskoczenie. 
Adam Osmański szykuje się do wyru-
szenia z królem Janem III Sobieskim pod 
oblegany przez Turków Wiedeń. W tej 
sytuacji rodzeństwu nie pozostaje nic 
innego, jak znów ruszyć w drogę. Tym 
razem na wojnę… 

O fabule 
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Iny Lorentz to pseudonim pary autorskiej Iny Klocke i Elmara Wohlratha. Już 

ich pierwsza książka Die Kastratin stała się w krótkim czasie bestsellerem. 

Prawdziwą sławę natomiast przyniosła Iny Lorentz Nierządnica, zajmująca 

od momentu ukazania się czołowe miejsca na listach bestsellerów                      

w Niemczech. Książka doczekała się ekranizacji, która zdobyła nagrodę 

filmową DIVA. Każdy z odcinków „Nierządnicy” obejrzało w Niemczech 

niemal 11 milionów widzów. W Polsce serial był emitowany na kanale TVP 

HD. Równie spektakularny sukces odniosły kolejne tomy sagi oraz osobne 

powieści. 


