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Opinie recenzentek:
Przemoc, tajemnice, sytuacje, które nie powinny się wydarzyć i bohaterowie, których już nigdy nie zapomnisz. Najnowsza książka Moniki
Sawickiej porusza, wywołuje łzy i kontrowersje, momentami przeraża, ale też daje nadzieję, że mimo tragedii warto walczyć, a życie ma
sens. Jestem pewna, że to będzie jedna z najlepszych premier tego roku. Polecam.
Agnieszka Caban-Pusz z bloga Papierowe strony
Opowieść, którą trzymacie w rękach sprawiła, że wraz z bohaterami odkrywałam ich zagadki rodzinne.
""Wszystkie nasze tajemnice"" to powieść, która wciągnęła mnie od samego początku do ostatniej strony. Jest to opowieść, która
pokazuje nam, że więzi rodzinne i przyjaźń przetrwają najmroczniejsze sekrety. Powieść świetnie napisana. Daję gwarancję, że
zaczytacie się w niej. Gorąco polecam.
Kamila Walota. Brunetka Books recenzje

""Tajemnice między nami"" to niebanalna, wstrząsająca i intrygująca opowieść o miłości, traumie, demonach przeszłości, sekretach i
więzach rodzinnych. Monika Sawicka po raz kolejny porusza struny ludzkiej duszy i skłania do refleksji! Serdecznie polecam!
Kamila Łodyga Życie książkami pisane
Każdy nosi w sobie jakieś tajemnice – mniejsze lub większe – są częścią składową naszego życia. Monika Sawicka – Kacprzak zabiera

Plik wygenerowano: 29-03-2020

Oprogramowanie sklepu: AptusShop

Sowa Sp. z o.o.
Ul. Raszyńska 13, Piaseczno
+48 431 81 40
czytelników w niezwykłą literacką podróż pośród meandrów skrywanych bardzo głęboko ludzkich sekretów. Wyraziste postacie, ich
skomplikowane losy i emocjonalny rollercoaster – to wszystko i wiele więcej znajdziecie w niniejszej opowieści.
Katarzyna Englot Książkowo czyta
Ta książka pokazuje, że wszyscy mamy tajemnice, bardziej lub mniej przerażające. Autorka pokazuje nam, że ich ukrywanie nie zawsze
przynosi zamierzony efekt.
Katarzyna Murawa Nałogowa czytelniczka
Książka realna, prawdziwa, wyjątkowa! Niesie przesłanie. Daje do myślenia i wzbudza wiele emocji. Warto przeczytać!
Magda Zimna Czytamy bo kochamy
""Teraźniejszość nie jest w stanie zmienić przeszłości, może jednak wydobyć na jaw jej ukryte tajemnice i uświadomić jej bolesne
uwarunkowania. Pełna napięcia, frapująca, porywająca lektura! Intrygujący wątek kryminalny, rodzinne tajemnice, manipulacje,
samotność, związki, miłość, trudne, międzyludzkie relacje. Prawdziwy emocjonalny rollercoaster!""
Aneta Pimpis Zaczytana A-ta
Autorka po raz kolejny serwuje nam MEGA dawkę emocji.
Jeśli lubisz elektryzujące i niesamowite historie, jest to książka dla Ciebie.
Polecam serdecznie
Agnieszka Sonenberg, Przystanek szczęścia
Zanim na jaw wyjdą ""wszystkie nasze tajemnice"", należy zaopatrzyć się w chusteczki. Monika Sawicka po raz kolejny porusza
najdelikatniejsze struny w duszy czytelnika. Historia, której się nie zapomina.
Karolina Lotta Krakowiak Lotta czyta
Autorka przedstawia wiele naprawdę ciekawych wątków. To właśnie jest charakterystyczne dla stylu pisania Moniki Sawickiej - potrafi
zaskoczyć czytelnika, wzbudzić emocje i poruszyć nie jedno serce. Czuję, że to będzie HIT! Polecam.
Natalia K. Natalove czytanie
Przeszłość i teraźniejszość często toczą nierówną walkę na życiowym ringu, jednak Monika Sawicka udowadnia, że nie trzeba się bać i
każdorazowo podjąć rękawicę, bo choć niełatwo, to jednak zawsze warto zdobyć się na odwagę i próbować wygrać… siebie.
Iwona Niezgoda – inicjatorka niezależnego plebiscytu na polską Książkę Roku Brakująca Litera prowadząca bloga Góralka Czyta
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