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Wstrząsająca opowieść o miłości i zmaganiach z historią, 
opowiedziana z niezwykłym rozmachem. Fabuła Niewierności
rozwija się jak w pasjonującym filmie. Trudno oprzeć się 
wrażeniu, że duży ekran to dla niej właściwe miejsce.

Magdalena Piekorz, reżyserka kultowego filmu Pręgi.
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Książka dostępna także jako 



W listopadzie 2010 roku Krystyna przygotowuje się do ślubu. Dba o to, by jej przyszły

mąż nie widział żadnego z elementów stroju, przygotowuje się również do

przeprowadzki do Warszawy. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby przed miesiącem

nie obchodziła swoich 78. urodzin. Wcześniej, przez ponad pół wieku, musiała dzielić

miłość swojego życia z inną.

Żydówka Ruta przechodzi przez piekło Holokaustu, by po wojnie rozpocząć zupełnie

nowe życie w Warszawie. Mieszka z Jakubem, z którym dzieli sekrety i traumatyczną

pamięć o wojnie. Ruta rodzi dziecko, ale nie doświadcza rodzinnego szczęścia.

Koszmary nie zostawiają jej w spokoju i rzucają cień na całe jej życie. Nieoczekiwanie

okazuje się, że losy bohaterów są ze sobą powiązane, a pasja jest silniejsza od głosu

rozsądku.

Niewierność prowadzi czytelnika przez sześćdziesiąt lat wypełnionych ludzkimi

dramatami i porywami serc. W tle rozgrywają się historyczne tragedie i przemiany,

które trwale zmieniają oblicze Polski i świata.

Agnieszka Jeż – pisarka, filolożka polska i lituanistka; 
przez wiele lat zawodowo zajmowała się książkami na 
stanowisku redaktorki i wydawczyni. W 2016 roku 
zadebiutowała jako autorka eseju o międzywojniu 
Kuchnia dwudziestolecia. Co i jak jadano i powieści Nie 
oddam szczęścia walkowerem. Od tamtej pory w 
polskiej literaturze obyczajowej przybyło sześć książek z 
jej nazwiskiem na okładce. Z genów krakowianka i 
góralka, urodzona i wykształcona w Warszawie, od 
dwudziestu lat mieszka w Sulejówku z mężem i trójką 
dzieci.

Paulina Płatkowska – absolwentka Katedry Teorii 
Literatury, Teatru i Filmu na Uniwersytecie Łódzkim. 
Współautorka powieści Nie oddam szczęścia 
walkowerem, Szczęściary, Marzena M., Ciasteczko z 
wróżbą, Jak przechytrzyć nieboszczyka oraz opowiadań 
publikowanych w prasie kobiecej. Przez dwa lata 
felietonistka największego w Polsce portalu dla kobiet 
Polki.pl. Prywatnie żona pszczelarza, mama trzech 
uroczych pannic, zapalona ogrodniczka.


