
Zestaw dwA?ch ksiAA?ek Anny MulczyAskiej:aPowrA?t na StaromiejskAaaPrzyjaciA?Aki ze StaromiejskiejaWeronika Peterson po kilku
latach spAdzonych w Szwecji wraca ze zAamanym sercem do Polski. W odziedziczonym po dziadku dawnym zakAadzie zegarmistrzowskim
przy ulicy Staromiejskiej otwiera sklepik dla miAoAniczek rAkodzieAa a RobA?tkowoa�Splot niefortunnych zdarzeA sprawia, A?e kariera
Ani Bednarek w kanadyjskim zespole baletowym zostaje zrujnowana. Dziewczyna, zagubiona, niepewna wAasnej przyszAoAci, wraca do
rodzinnego miasteczkaa�PrzyjaA?A, pasja, rozczarowanie, miAoAA, smutek i szczAAcie a te wszystkie elementy, jak w barwnym
patchworku, tworzA niezwykle klimatyczne opowieAci, od ktA?rych nie sposA?b siA oderwaA.Anna MulczyAska a blogerka, graficzka,
redaktorka dziaAu fotoedycji. Z wyksztaAcenia ekonomistka, jednak ku swojej radoAci nie przepracowaAa ani dnia w wyuczonym zawodzie.
W wolnym czasie biega, taAczy, sAucha mruczenia kota albo podrA?A?uje po Awiecie. Kocha szwedzkie widoki i smaki, ale podrA?A?e
dalekie i bliskie odbywa nie tylko po Skandynawii. NajchAtniej nie wychodziAaby z samolotu, bo kilka kilometrA?w nad ziemiA przychodzA
jej do gAowy najlepsze pomysAy na ksiAA?ki. W akcjA swoich powieAci stara siA wpleAA elementy wszystkich swoich pasji a rAkodzieAa,
baletu, muzyki klasycznej i dobrej kuchni. A jeAli juA? o kuchni mowa, to nie miaAaby nic przeciwko, gdyby mogAa odA?ywiaA siA jedynie
sushi, ktA?re uwielbia. PrzyjaciA?Aka wszystkich zwierzAt Awiata. I, jak mA?wiA jej bliscy, niepoprawna optymistka, zaraA?ajAca wszystkich
wokA?A swojA pozytywnA energiA.
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