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Opowieść o Ani 1trzek(I 1ws jr 1i od 
siedenulziesir~ci1t lal. Oto okaztu·e sir. że 
mamy n ietypową historię o sierocie -

napisaną hez cienia cldiwer10 
senlymen lalizmu, ie sierota nie 11wsi okazać 
się córką księcia , ani przej.'>ć piekła 
zgotowanego przez tych - co to wiedzą lepiej. .. 

Okazifje s i<;, ie mo:i.na przyqarnąć i po/cochać 
cudze dz iec/co, że u ohcyc/1, ze/cm alol>y sir; 

oschłych Ludzi moina :;;naleźć nc!j11lwcha1iszy 

dom - ie ch1tde, pie,ąou.:ale i nule, o 
wybuchowym tempe1·a111e11cie dziec/co może 
hyć przez wszystldch luhiane; ie drobne 
zdarzenia 7. prowincjonalnej m iejscowo.'ici. 
małe drcmwly nieefektowne rwlo.'>ci moyą hyć 

pasjo111!jące nie lyllw dla tych. klrirzyje 
przeżywąją, nle i dln i1111.11ch - po<l wanmkiern , 
że się potmji odpotciednio 1w nie spoft'7.<'l; . 

11' opowie.<ici u .1lni można orlnaleić 
powszechne marzeni(I. J/arzenia o własnym 

domu - domu w sensie fizycznym, 
materialnym i domu w sen."iie duchowym, 
marzen ia o milo:-ki, o dochowaniu u:icrno:ki 
samemu sohie, o s11e/-nicni11 am/)ic:ji„. 

\fy.~lę, żcjcszcze lil11s10 l1ulxie hrdq l11l1ic.: 
p rawdziwy, pełen humoru i cz11lwki opis 

powszcdn icqo clniu rlzieci11slu•<1 Ani. jej 
młodości, opis iycia, jnlde I ony/-o sic: na 
Zielonym H'.ą111rzu. 

J,es:;;ek l'olessu 

jól o.fJmfie 

W(l/dcmar lJr!jserl 

sic ład 
MK PC image studio 
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