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Książka dostępna także jako: 

Opinie o historiach Emeryckiej Szajki 
 

„Lektura obowiązkowa – dla każdego, by 

nigdy nie tracić wiary, że na starość już nic 

ciekawego się nam nie przytrafi”.  

„Książki. Magazyn do czytania” 

 

„Wybuchowa mieszanka fantazji, zabawy i wi-

sielczego humoru!”  

Katarina Mazetti, szwedzka pisarka 

 

„Oryginalna, uroczo niecodzienna i krzepiąca 

lektura, która przypomina, że nigdy nie jest się 

zbyt starym na zabawę i przygody”.  

Tom Winter, autor powieści  

Zagubione szczęście 

 

„Tę zręcznie skonstruowaną powieść pełną 

zabawnych i pomysłowych scen na pewno 

przeczytasz błyskawicznie. A po zamknięciu 

książki długo towarzyszyć Ci będzie zdanie, 

wypowiedziane przez jednego z bohaterów: 

«Może starość nie jest wcale taka straszna?»”. 

„Le Parisien” 

 

„Z przyjemnością śledziłem wyczyny Emeryckiej 

Szajki… Na starość chcę zostać jej członkiem”. 

„Svenska Yle” 
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Gdyby Robin Hood  

żył współcześnie, na pewno 

zaprosiłby Emerycką Szajkę  
do współpracy!  

 

Kto raz wkroczy na przestępczą 

ścieżkę, prędko z niej nie zejdzie… 

Dziarscy emeryci nie wytrzymują 

długo bez przygód i skoków adre-

naliny. Po tym, jak policja zaczęła 

ich podejrzewać o napad w sztok-

holmskim domu aukcyjnym, szuka-

ją schronienia na wsi. Okazuje się 

jednak, że życie w małej miejsco-

wości Hemmavid nijak ma się do 

ich oczekiwań. Stacja benzynowa 

zlikwidowana, sklep spożywczy za-

mknięty, nie ma nawet zasięgu! 

Seniorzy nie zamierzają jednak się-

dzieć z założonymi rękami – posta-

nawiają tchnąć w to miejsce no-

we życie. Problem tylko w tym,                    

z czego sfinansować wszystkie do-

skonałe pomysły, które przychodzą 

im do głowy… 



Oscar „Geniusz” Krupp, lat 
78, niegdyś wynalazca po-
siadający własny warsztat. 
W domu seniora Diament 
daje upust swojej kreatyw-
ności, wyposażając chodziki 
w chorągiewki i konstruując 
czapkę ze świecącą diodą. 
Niepoprawny optymista, ma 
rozwiązanie każdego pro-
blemu. 

Märtha Anderson, lat 79, 
była nauczycielka WF-u, 
choć od lat jest na emery-
turze, krzewi kulturę fizyczną 
wśród pensjonariuszy. Pulch-
niutka, pełna werwy, nie-
zmiennie czarująca. 

Anna-Greta Bielke, lat 81, 
była urzędniczka bankowa, 
kąśliwa, zasadnicza i akurat-
na. Nigdy niezamężna, star-
sza pani wzbudzająca zaz-
drość innych starszych pań. 

Stina Åkerblom, lat 77, nieś-
miała gospodyni domowa 
latami marząca o pracy 
bibliotekarki. Teraz nadrabia 
czytelnicze zaległości, malu-
je akwarele i kiedy tylko 
może delektuje się belgijską 
czekoladą.   

Bertil „Grabi” Engström, lat 
84. Młodość spędził na mo-
rzu, a kiedy rzucił pracę na 
statku, został ogrodnikiem. 
Teraz wystarcza mu hodow-
la kwiatów i ziół na balkonie. 
Czarujący. 

Catharina Ingelman-Sundberg jest 

archeolożką podwodną, dzienikarką 

i pisarką. Przez wiele lat pracowała 

dla „Svenska Dagbladet”, obecnie 

całkowicie oddaje się pisaniu.              

W 1999 roku otrzymała nagrodę lite-

racką imienia Larsa Widdinga. Pra-

wa autorskie do bestsellerowych 

Seniorów w natarciu sprzedano do 

26 krajów, a zabawna opowieść                     

o dziarskich emerytach doczekała 

się kontynuacji w postaci trzech 

kolejnych tomów.  

 
Skąd pomysł na Emerycką Szajkę? 

 

„Frustrowało mnie, gdy czytałam                   

o tym, jak oszczędza się na opiece 

nad starszymi ludźmi. A to oni tworzyli 

dzisiejsze społeczeństwo i umożliwili 

wielu z nas godne życie. Teraz, gdy 

tylko zaczynają się starzeć, bardzo 

źle się ich traktuje. To niedopusz-

czalne. 

Dlatego ta książka, będąc pełną 

humoru, jest także buntem wobec 

takiej społecznej postawy. Chciałam 

podkreślić tę kwestię i skłonić do 

myślenia o seniorach. Bardzo się cie-

szę, że książkę czytają ludzie w każ-

dym wieku i chociaż się śmieją, to 

tekst pobudza ich też do myślenia”. 

fragment wywiadu z autorką 

EMERYCKA SZAJKA to pięcioro uroczych staruszków, którzy wkroczyli na drogę 

przestępczości zorganizowanej, chcąc odmienić swoje życie w szwedzkim domu 

opieki. Kiedy w Diamencie, bo tak nazywa się ten dom, zaczyna dziać się coraz 

gorzej – jedzenie nie ma smaku, pensjonariusze narzekają na nudę i brak ruchu,                      

a personel źle ich traktuje – uznają, że na pewno lepiej byłoby im w więzieniu.  

Kim byli, nim zostali przestępcami? 


