
Kazdy siegnalby po taka milosc. A Ty? Lena jest kobieta piekna i piekielnie inteligentna. Wszystkim dookola wydaje sie, ze jest szczesliwa.
Ona jednak postanawia jeszcze ten jeden raz pokusic los. Zostawia dotychczasowego faceta, pakuje walizki i wyjezdza z rodzinnego
Koszalina do Warszawy. Szalenstwo, mysla najblizsi. Moja szansa, mysli Lena. Nie przeczuwajac jeszcze, ze los szykuje dla niej wieksze
wyzwanie niz odnalezienie sie w stolicy. W majowe popoludnie poznaje Jula. Z pozoru nic ich nie laczylo, moze jedynie upodobanie do
poezji. A jednak wystarczylo jedno spojrzenie, zeby znalezli sie poza czasem i przestrzenia, gdzie wazna byla tylko jego atencja, jej dotyk,
jego zapach, jej czulosc, i zar, ktorego nie potrafili ogarnac rozumem. Nie szukali � ani on chcial, ani ona byla gotowa, a jednak szesc
upalnych dni zmienilo w nich wszystko. Tylko czy to wystarczy, zeby jeszcze raz pokusic los? On, ona i Warszawa w tle. Kasia Hordyniec ﴾ur.
1967﴿ � blogerka, tlumaczka i felietonistka. Zaczynala w �Tygodniku Siedleckim�, nastepnie pisala dla prasy polonijnej, glownie
irlandzkiego �Tygodnika Polska Gazeta�. Czternascie lat temu osiedlila sie w malenkim miasteczku w hrabstwie Donegal, na polnocy
Irlandii. Ma wieczny dylemat, co kocha bardziej � Warszawe, ktora jest pelna energii, dzwiekow, ruchliwa i rozedrgana, czy spokoj
donegalskich plaz, niewielki irlandzki cottage z kominkiem i puste drogi, ktorymi mozna pedzic samochodem, spiewajac na caly glos.
�Poza czasem szukaj� to jej debiut powiesciowy.
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