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Czerwiec 1998. Catherine Coombs, lat 27, 
znana też jako Cat, nie ma lekkiego życia. 
Mieszka w Londynie, pracuje jako dzien-

nikarka i ostro imprezuje. Na lunch spożywa              
w barze kilka kieliszków wina, wieczory nie-
wiele się od lunchu różnią, bo na codzien-
nych imprezach Cat bez ograniczeń korzysta 
z darmowych trunków i darmowego jedzenia. 
Gdy odkrywa tożsamość swojego prawdziwe-
go ojca, którego nigdy nie poznała, jej życie 
rozpada się na kawałki… 

 
Czerwiec 2014. Cat wreszcie doszła do ładu. 
Nie pije. Chce naprawić swoje błędy, pojed-
nać się z tymi, których zraniła. Wyrusza na 
Nantucket, gdzie wciąż mieszkają kobiety, 

które niegdyś nazywała rodziną. Czy otworzą 
przed nią ramiona, choć popełniła tyle 
grzechów? Cat nie wie, że te kobiety, córki jej 
prawdziwego ojca, mają własne tajemnice. 
Gdy przeszłość zderza się z teraźniejszością, 
bohaterka musi się zmierzyć z najmroczniej-
szymi rozdziałami swojego życia. 

Ciepła, dowcipna, ostra i przenikliwa. Jane 
Green pisze z niezwykłą szczerością i ener-
gią. 

Sophie Kinsella 

  
Wciągająca opowieść o kobiecie zmaga-
jącej się z nałogiem i szukającej wyba-
czenia. 

„Booklist” 
 
Tajemnice lata to idealna wakacyjna 
lektura. Gdy tylko zanurzysz się w tę opo-
wieść o wychodzącej z nałogu alkoholicz-
ce, która musi się zmierzyć z mroczną 
przeszłością i zmienić się na lepsze, prze-
padniesz bez reszty. 

Kristin Hannah,  
autorka bestsellerowego Słowika 

 
Porywająca i przejmująca powieść o tym, 
jak znaleźć odwagę, by żyć pełnią życia. 
Jane Green w najlepszym wydaniu. 

Emily Giffin 
 

Green świetnie radzi sobie z ponurymi te-
matami, równoważąc lekki romans drama-
tem rodzinnym.  

„Kirkus Reviews” 

Nowa powieść bestsellerowej autorki publikowanej  

w ponad 25 językach. Kolejna pełna ciepła i subtelnego 

humoru historia, którą mogło napisać samo życie. 



Jane Green 

Dziennikarka, która pewnego 
dnia postawiła wszystko na 
jedną kartę, rzucając posadę 
w „The Daily Express”, by speł-
nić swoje wielkie marzenie                  
i zająć się pisaniem książek. Dziś 
jest jedną z najpopularniejszych 
brytyjskich pisarek, ma na kon-
cie kilkanaście bestsellerów                
i rzesze wiernych fanów. Pols-
kim czytelnikom znana jest 
dzięki powieściom: Druga szan-

sa, Domek na plaży, Obietnice, 
których trzeba dotrzymać, Za-
cząć od nowa, Posklejana ro-
dzina, Czysty przypadek, Kusze-
nie losu oraz Ocalić Grace. 
Wszystkie ukazały się nakładem 
Wydawnictwa Sonia Draga. 
Jane wciąż sporadycznie pu-
blikuje w „Huffington Post”, 
„The Sunday Times” i „Self”. 
Mieszka w Connecticut z mę-
żem, sześciorgiem dzieci, dwo-
ma psami i pięcioma kotami. 

Poprzednie powieści tej autorki 

Grace i Ted Chapmanowie są po-

wszechnie uważani za idealną i bar-

dzo wpływową parę. Ted odnosi suk-

cesy jako powieściopisarz, a Grace 

spełnia się w roli żony i pani domu.  

Nikt jednak nie widzi tego, co 

tak naprawdę dzieje się w mał-

żeństwie Chapmanów – wybuchów 

złości Teda i jego zmiennych na-

strojów. Życie pary to w rzeczywistości 

domek z kart. Kiedy odchodzi asy-

stentka Teda, która przez lata utrzy-

mywała świat Chapmanów w ryzach, 

krucha konstrukcja zaczyna się walić. 

Najbardziej bezbronną i narażoną na 

ciosy okazuje się zaś Grace. Wtedy 

znienacka pojawia się Beth, nowa 

asystentka… 

Gabby i Elliot od dwudziestu lat są 

szczęśliwą parą. Czterdziestotrzylatka 

nigdy nie wątpiła w swoją miłość do 

niego – jest ostatnią osobą, która 

mogłaby wdać się  w romans. Gabby 

nigdy nie rozumiała swoich koleżanek 

rozpaczliwie próbujących zatrzymać 

urodę młodzieńczych lat, a przecież              

i dla niej czas jest coraz mniej 

łaskawy. Nigdy też nie potrafiła sobie 

wyobrazić, jak wspaniałym byłoby 

być adorowaną przez młodszego, 

przystojnego mężczyznę… Aż do cza-

su,  gdy poznaje Matta.  Jeden nie-

rozważny ruch może sprawić, że straci 

wszystko i przekona się, co tak na-

prawdę ma znaczenie.  

Green konsekwentnie tworzy historie budzące współczucie, 

przedstawia wyzwania stojące przed współczesnymi kobie-

tami. Grace jest klasyczną bohaterką Green: aż nazbyt ludzka  

i silniejsza niż jej się wydaje. 

„Bookpage” 

 

Książka porusza poważny problem domowej przemocy psy-

chicznej... i sprawia, że przewracasz strony coraz szybciej                     

i szybciej. 

„Booklist” 

 

Green zręcznie przedstawia kobietę uwięzioną pomiędzy za-

dowoleniem a pokusą, wnikliwie analizując życie małżeńskie...  

„Publishers Weekly” 

 

Frapująca opowieść odzwierciedlająca niezrozumienie współ-

czesnych kobiet, pełna współczucia, podana ze smakiem. 

„People Magazine”  
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