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Julie Printzac rodziła się w 1966 roku w Ville 
d’Avray na obrzeżach Paryża. Jest absol-
wentką historii. W trakcie studiów spędziła 

rok w Londynie, doskonaląc język angielski, 
co umożliwiło jej podjęcie pracy w wydaw-
nictwie w dziale literatury obcej. Od 2016 r. 
tłumaczy i redaguje jako freelancerka. Sa-
motność zabieganych kobiet to jej pierwsza 
powieść, w planach są kolejne.  
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Od czasu rozwodu życie w Paryżu to dla 
Justine Trévise ciągła gonitwa. Miasto 
całkiem się zmieniło. Firma, w której pra-

cuje, powoli tonie, samotność zaczyna jej 
ciążyć, do tego zmartwienia matki… Na 
szczęście może liczyć na wsparcie przy-
jaciółek, singielek jak ona. Wytchnienia 
zaznaje tylko w Nanteuil, miasteczku swo-
jego dzieciństwa, gdzie wraz z córką 
spędza weekendy i ferie. 

Podczas jednej z tych wypraw Justine 
znajduje na grobie swojego ojca świeżą 
różę. Kto mógł ją tam położyć? Próbując 
rozwikłać tę zagadkę, Justine odkryje ro-
dzinne sekrety, których istnienia nawet 
nie podejrzewała, a przy okazji znajdzie               

w sobie odwagę, by zmienić swoje życie.  
W końcu szczęście czeka na nas tuż 

za rogiem… 

O książce 

Opinie czytelników 

Julie Printzac potrafi obserwować z og-
romną finezją i humorem. Bardzo ładna 
powieść, delikatna i subtelna, bardzo 
dobrze napisana, wypełniona energią               
i szczerością właściwą tylko kobietom. 

Mondatosphere 
 

J
u

li
e

 P
ri

n
tz

a
c

 

Nie wahajcie się przed lekturą tego ma-
łego cudu, jeśli lubicie: marzyć, płakać, 
śmiać się i myśleć pozytywnie. 

Natacha 
 

Książka, którą pochłania się na raz i która 
daje energię. Prawdziwa radość! 

Lorraine 
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