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Książka dostępna także jako

Czysta Pancol, musująca, tragikomiczna i dobrze osadzona w swojej
epoce.
„Le Parisien”
Pancol kontynuuje barwną epopeję obejmującą trzy pokolenia
i wiele różnych postaci, które szkicuje z niezawodną zręcznością.
„Le Figaro”
Powieści Katharine Pancol połyka
się łapczywie, bez zastanowienia,
jak cukierki. Co więcej, znajdziecie
w nich zwierzęta, krokodyle czy żółwie, tak jak paczuszki z żelkami
Haribo. Spożywajcie z umiarem –
powiedzą wrażliwe żołądki… Ale
jak, jeśli są one tak smakowite?
„Le Point”
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Trzy pocałunki i człowiek harcuje, wolny,
promienny, rozsiewając wokół ogień
i gwiazdy. Zmysły wariują, widać tysiące
świetlików, pierniczków, pożarów... Oto
powrócili wszyscy bohaterowie drodzy
Katherine Pancol i jej czytelnikom. Się
iskrzy! Historie splatają się, plączą, rozciągają, wybuchają, ruszają swoją drogą. Obawiamy się najgorszego, żywimy
nadzieję, oddychamy, wstrzymujemy oddech aż do ostatniej strony. Spotkania,
nadzieje, zdrady, podejrzenia i idylle pojawiają się bez uprzedzenia. I pocałunki
składane tam, gdzie się ich nikt nie
spodziewa.
Julie całuje Jérôme’a, Tom całuje Dakotę, Junior całuje Hortense i wszystko ogarniają płomienie!
Ponownie spotykamy wszystkich bohaterów drogich Katherine Pancol i jej
czytelniczkom: Stella zastanawia się nad
swoją miłością do coraz bardziej tajemniczego Adriana. Elena knuje sekretną
zemstę. Cień Raya Valentiego ciąży nad
Saint-Chaland. Genialny Junior odkrywa
przed nami swoje nadprzyrodzone moce.
Hortense spotyka Inès de la Fressange
i przygotowuje swój pierwszy pokaz mody. Pojawia się Joséphine, Zoé, Calypso,
Tom oraz kilka nowych zabawnych
i ujmujących postaci. Niektórzy odsłonią
ciemną stronę swojej duszy, inne stwierdzą, że ich los został przypieczętowany,
wszyscy wciągnięci zostaną w taniec
uczuć, zemsty i miłości.

Katherine Pancol

Jedna z najpopularniejszych współczesnych
pisarek francuskich. Urodziła się w Maroku,
wychowywała we Francji, tam też uzyskała
tytuł magistra z literatury oraz doktorat z francuskiej literatury współczesnej. Dziennikarka
„Paris Match” i „Cosmopolitan”.
Zadebiutowała w 1979 roku powieścią Moi
d’abord, która sprzedała się w nakładzie 300
tysięcy egzemplarzy i przyniosła jej olbrzymi
rozgłos. W 1981 roku Pancol przeprowadziła się
do Nowego Jorku, gdzie uczęszczała na kursy
pisarstwa na Uniwersytecie Columbia i publikowała kolejne książki. W roku 1991 wróciła do
Francji. Powieść Żółte oczy krokodyla – pierwszy
tom popularnej trylogii – od razu trafił na szczyty
list bestsellerów. Książka sprzedała się w nakładzie 2 milionów egzemplarzy. W 2010 roku
Katherine Pancol została laureatką Nagrody
Goncourtów.
Autorka ma na swoim koncie 18 powieści,
liczne sztuki oraz artykuły prasowe. Jej historie
zachwycają czytelników na całym świecie, nic
więc dziwnego, że prawa do jej tekstów sprzedano do wielu państw.
Postaci stworzone przez Katherine
Pancol są nowoczesne. Bohaterki
to kobiety odważne, które działają
wbrew wszelkim zasadom i utartym
schematom, siejąc postrach, i są
gotowe na wszystko.
„Le Figaro”
Historie awanturnicze i niepokorne.
W Muchachas Katherine Pancol
oddaje hołd kobietom, które upajają się życiem.
Marie-Eve Dufrense, aktorka

Rada przyjaciółki – przeczytajcie tę sagę! Znajdziecie w niej
potężną dawkę humoru i optymizmu, tak jakby Pancol chciała złapać całe zło tego świata
za rogi i skręcić mu kark.
„Marie Claire”
Katherine Pancol zabiera nas
w romantyczną przygodę pełną miłości, przyjaźni, a nawet
zdrady.
Elle

