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Jedenastoletnia Giulia, córka kapelmistrza Fassiego z Saletto prowadzącego 

chłopięcy chór, pragnie śpiewać, lecz włoski Kościół epoki renesansu coraz bardziej 

ogranicza prawa kobiet, nie zezwalając im nawet na głośną modlitwę. Pobożny lud 

widzi w śpiewających damach tylko grzesznice. 

Gdy solista chóru niespodziewanie rozpoczyna mutację, wykonanie najnowszej 

mszy mistrza Giovanniego da Palestriny przed znamienitymi gośćmi staje pod 

znakiem zapytania. By uniknąć kompromitacji, Fassi przebiera córkę za chłopca                

i każe jej zastąpić śpiewaka. Występ okazuje się tak ogromnym sukcesem, że pada 

propozycja wykastrowania wspaniałego solisty i zachowania jego pięknego głosu… 

Giulia wraz z ojcem muszą uciekać z miasta, by uniknąć straszliwej kary, ale 

wiedziony marzeniami o sławie i bogactwie kapelmistrz postanawia kontynuować 

maskaradę i latami obwozi córkę po kraju, zmuszając ją, by udawała młodego 

kastrata. 
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Debiut pary autorów, która podbiła serca czytelników 
Pół miliona sprzedanych egzemplarzy!  

„Wszystko, czego można oczekiwać od barwnej powieści historycznej”. 

WDR 

 



Iny Lorentz 
Pod pseudonimem Iny Lorentz ukrywa się 
małżeństwo autorów – Ingrid Klocke i Elmar 
Wohlrath – nazywane „królewską parą 
niemieckiej listy bestsellerów”. 

Choć oboje tworzą od dawna, wydaw-
nictwa przez lata odrzucały ich rękopisy.               
W końcu poszli za radą swojego ósmego 

agenta i postanowili stworzyć silną postać 
kobiecą, która zapewniłaby im publikację. 
Tak powstała Kastratka, ich pierwsza wspól-
na powieść, którą rozpoczęli pasmo suk-
cesów. Prawdziwą sławę przyniosła im seria 
o Nierządnicy, która rozeszła się w 2 milio-
nach egzemplarzy i do dziś pozostaje hitem 
księgarń. Telewizyjna ekranizacja powieści 
zebrała przed telewizorami niemal 11 milio-
nów Niemców. 

Iny Lorentz to tylko jeden z licznych 
pseudonimów literackich pary, która do-
tychczas wydała ponad 50 książek i słynie             

z tego, że pracuje non stop, pisząc tekst za 
tekstem, do każdej powieści rzetelnie się 
przygotowując. 
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