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Opinie o książce 

„Piñeiro diabelnie inteligentnie kon-

struuje intrygi”. 

El Mundo 

 

„Ostatnia powieść autorki Czwartko-

wych wdów przedstawia oszałamia-

jącą podróż do sedna nowoczesnej 
polityki. Spekulacje i oportunizm sta-

nowią tło historii miłości zrodzonej               

z ambicji”. 

El Sur 

 

 

„To nie jest powieść noir. To opowieść 

o polityce w stylu noir”. 

El Pais 

 

„Piñeiro udało się uchwycić i ożywić 

nowoczesne oblicze polityki – pozba-

wiony treści, nic nieznaczący dyskurs 

zrodzony z braku idei”. 

Pagina12.com 

Román Sabaté, młody chłopak z  argen-

tyńskiej prowincji, przeprowadza się do 
Buenos Aires i rozpaczliwie poszukuje pra-
cy. Przypadek sprawia, że zostaje przyjęty 
na stanowisko osobistego sekretarza pew-
nego obiecującego polityka. Prawdziwe 

motywacje jego pracodawcy są jednak 
znacznie bardziej perfidne, niż mogłoby się 
wydawać. 
 
Konflikt między Románem a Fernando 
Rovirą, jego przełożonym, staje się osią 
powieści, która bezlitośnie obnaża mecha-
nizmy tak zwanej „nowej polityki”, opiera-
jącej się na pragmatyzmie podszytym 
kłamstwem i niepohamowaną ambicją. 
Rovira twierdzi, że jest wrogiem starego 
układu, rzucającego kłody pod nogi wszy-
stkim, którzy rzeczywiście pragną coś zmie-

nić. Zamierza stworzyć nową, lepszą Ar-
gentynę, ale by stanąć na swoim, nie 
cofnie się przed niczym – nawet przed 
zbrodnią. 

O książce 
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Claudia Piñeiro 

Urodziła się w 1960 roku w Bue-

nos Aires. Na jej dorobek pro-

zatorski  składają się powieści: 

Czwartkowe wdowy – za którą 

otrzymała nagrodę Premio Cla-

rín de novela, Twoja, Elena wie, 

Betibu, Okruchy szczęścia, Las 
grietas de Jara i  Un comunista 

en calzoncillos. Publikuje rów-
nież opowiadania i książki dla 

dzieci. Wiele z jej utworów do-

czekało się ekranizacji. 

Piñeiro jest jedną z najczęściej 

przekładanych argentyńskich pi-

sarek, a jej książki cieszą się po-

pularnością na całym świecie. 

Pozostałe utwory autorki 

Nagrody 

2010 – LiBeraturpreis za Elena wie (Niemcy) 

2010 – Nagroda im. Juana Inés de la Cruz za 

Las grietas de Jara (Meksyk) 

2005 – Premio Clarín de novela za 

Czwartkowe wdowy (Argentyna) 

2003 –finalistka Premio Planeta za Twoją 

(Hiszpania) 

„Głos Claudii Piñeiro brzmi, 

jakby był z jedwabiu, ale jest to 

jedwab ostry jak brzytwa”.  

Qué Leer 

 

 

„Hitchock jest kobietą i mieszka 

w Buenos Aires”. 

Corriere della Sera 

 

  

W przygotowaniu 

Elena wie to thriller, który pod pozorem gatunkowej 

konwencji – mamy tu trupa, tajemnicę, śledztwo i za-

gadkę z przeszłości – kryje najprawdziwszą i przej-

mującą grozę. Grozę choroby, utraty kontroli nad 

ciałem, osuwania się w mrok niesprawności. Grozę 

toksycznych relacji między bliskimi i życiowych sytuacji, 

do których popchnąć może tylko rozpacz. Grozę 

samotności. 

 

premiera: kwiecień 2019 

Twoja to historia pewnej 

zdrady i jej konsekwen-

cji. Claudia Piñeiro two-

rzy z tych elementów 

świetną opowieść krymi-

nalną, w której nie brak 

typowych elementów 

gatunku: zbrodni, śledz-

twa, winnego i solidnej 

porcji napięcia. Poja-

wiają się za to motywy, 

które sprawiają, że nie 

jest to tylko kolejny kry-

minał, a coś więcej. 


