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Przymierze z turyńskim hrabią Ernstem von Herrenrodą wydaje się dawnej nierządnicy 

Marii jedynym rozwiązaniem, by powstrzymać księcia biskupa z Würzburga, który 

chce odebrać rodzinie Kibitzsteinów część majątku. Na zjeździe rodzinnym, w którym 

uczestniczy, nie wszystko jednak idzie zgodnie z planem. Wraz ze swoją córką Trudi               

i krewną hrabiego, ciężko ranną zakonnicą, z cudem uchodzą z życiem z rzezi na 

zamku. Kiedy ukrywają się w puszczy otaczającej budowlę, wpadają w ręce 

zbójców, z którymi sprawcy napadu na zamek mają na pieńku. Szybko okazuje się, 

że kobiety trafiły w sam środek wojny między dwoma nienawidzącymi się szla-

checkimi rodami w Turyngii. 

Książka dostępna także jako  

Siódmy tom serii o nierządnicy Marii 
Dla miłośniczek porywających powieści historycznych  

z wartką akcją i wątkami miłosnymi 

„Wszystko, czego można oczekiwać od 

barwnej powieści historycznej”. WDR 

 

„Trochę tu pieprzu, trochę cukru, trochę 
goryczy i mnóstwo miłości oraz nik-

czemników, a nikt lepiej od nich nie 

dodaje akcji dynamizmu i emocji. Mi-

łość, zemsta, przygoda przeplatają się 

tu jak w hollywoodzkim filmie”.  

Magazyn Literacki Książki 

„Wspaniała powieść, trzymająca w na-

pięciu i napisana z sercem”. Petra 

  

„Średniowieczna intryga doprawiona 
szczyptą erotyki!” BILD 

 

„Kto zna powieści Iny Lorenz, ten wie, 

że jej bohaterki nie tylko przeżywają 

niebezpieczeństwa i intrygi, ale także 

miłość i namiętność”. Anzeigezeitung  

Prasa o powieściach duetu autorów 



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, wydawnic-
twa przez lata odrzucały ich rękopisy.  W końcu 
poszli za radą swojego ósmego agenta i posta-

nowili stworzyć silną postać kobiecą, która 
zapewniłaby im publikację. Tak powstała 
Kastratka, ich pierwsza wspólna powieść, którą 
rozpoczęli pasmo sukcesów. Prawdziwą sławę 
przyniosła im seria o Nierządnicy, która rozeszła 
się w ponad 2 milionach egzemplarzy i do dziś 
pozostaje hitem księgarń. Telewizyjna ekrani-
zacja powieści zebrała przed telewizorami 
przeszło 11 milionów Niemców. 

Iny Lorentz to tylko jeden z licznych pseudo-
nimów literackich pary, która dotychczas 
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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