
Szanowna Pani/Panie 
Z wielką przyjemnością przedstawiam Państwu  

– nową polską powieściopisarkę Agnieszkę Opolską !
W listopadzie 2015 roku powieść  pt. „Anna May” Agnieszki Opolskiej została wybrana 
Literackim Debiutem Roku. Utwór wyłoniono spośród trzystu pozycji zgłoszonych do 
konkursu, z terenu całej Polski. Konkurs przeprowadziło wydawnictwa Novae Res z Gdyni 
pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 


 Kontakt: Albert Opolski 
 Tel.: 507 057 160                                                                                                            

Email: albert.opolski@gmail.com 
Fanpage autorki: https://www.facebook.com/Agnieszka-Opolska-916846941742744/?ref=hl 

                                                                                                             !
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Agnieszka Opolska 
Urodziła  się 14 stycznia 
1982 roku w Ostrowcu 
Świętokrzyskim. Ukończyła 
socjologię na Uniwersytecie 
Jagiellońskim oraz Szkołę 
Trenerów i Doradców Inter- 
persona lnych  Elżb ie ty 
Sołtys w Krakowie. Zaraz 
po    studiach zamieszkała 
we Francji, gdzie pracowała 
z l u d ź m i 
bezdomnymi  przy  centrum 
p o m o c y 

bezdomnym Magdala         w Lille. W Lille uczęszczała także do Centre D’art Plastiques et 
Visuales. Po powrocie do Polski rozpoczęła studia na Wydziale Grafiki na Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie.

Była współautorką pierwszych debat oxfordzkich m. in. w Tarnowie, Tczewie czy Ostrowcu 
Św. Pracowała jako trenerka i animatorka dla  Polsko-Amerykańskiej  Fundacji Wolności, 
Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży i Pracowni Psychologicznej Elżbiety Sołtys.   Od pięciu 
lat jest asesorką w Programie Ministerstwa Polityki Społecznej PO FIO.

Obecnie  mieszka z rodziną w Coventry w Wielkiej Brytanii i prowadzi tam 
własne przedszkole.

Powieść Anna May 
Anna May, studentka historii sztuki, będąc w tarapatach finansowych 
postanawia ponownie spróbować swoich sił jako modelka. Zamiast 
na casting trafia jednak do pracowni malarskiej intrygującego 
obcokrajowca – Adama Northona. Niespodziewana paczka z 
rzeczami zmarłej matki przywołuje demony przeszłości. Anna, mimo 
wielu obaw, decyduje się na odszukanie ojca, którego nigdy nie 
poznała. Tym samym zmierzyć się musi nie tylko ze swoimi 
koszmarami, ale i z mroczną historią własnej rodziny. Pomagają jej w 
tym między innymi tajemniczy Adam, homoseksualny przyjaciel Lukas 
oraz irytująca, obsesyjnie szukająca sensacji przyszła dziennikarka 
Ida. Przygnieciona rozterkami, nie tylko swoimi, ale i swoich 
przyjaciół, Anna nie wie, iż wpadła w misternie przygotowaną pułapkę. 
Wplątując się coraz bardziej w sieć intryg, nie zdaje sobie sprawy z grożącego jej 
niebezpieczeństwa.  



�3

 Jest w tym duży pazur. Autorka umie zaskakiwać i budować napięcie i to jest szalenie 
ciekawe. 

Ewa Kasprzyk, aktorka


!
Historia  Anny należy do książek czytanych jednym tchem, która nie pozwala 
czytelnikowi odejść, dopóki nie pozna zakończenia. 

Dr Anna Ryłko-Kurpiewska z Uniwersytetu Gdańskiego 

!
[…] całą książkę wchłania się serią kadrów, szkiców i obrazów. „Annę May” widziałbym 
na ekranie. Reżyser...? Może właśnie Smarzowski?  

Niezależna Krytyka


http://niezaleznakrytyka.blogspot.co.uk/2015/11/ty-mnie-anka-tak-wnerwiasz-ze-nawet-cie.html 

!
[…] mamy okazję wraz z bohaterką przeżywać wydarzenia z wielką dozą emocji i 
rozterek… Polecam wszystkim, to niezwykle udany debiut. 

Agnieszka Lingas-Łoniewska, pisarka


http://agnesscorpio.blogspot.co.uk/2015/10/agnieszka-opolska-anna-may.html

!
[…] jeśli lubicie niebanalne historie, gdzie dominuje miłość, namiętność, bunt, rozpacz, 
rodzinne sekrety, niełatwe wybory – to śmiało sięgnijcie po „Annę May”. Jestem 
zachwycona tą książką. Ma w sobie coś magnetyzującego. Zapewniam, że nie 
będziecie rozczarowani. 

Literacki Świat Cyrysi

http://cyrysia.blogspot.co.uk/2015/10/zycie-pene-kontrastow.html


!
Zakochałam się w relacji malarz-modelka […]. Jeśli ktoś napisze, że jest 
schematyczna, poproszę go o zaprezentowanie schematu. Sama próbowałam się go 
doszukać, ale go tam nie ma! Nie mogę się doczekać innych książek autorki. 

Artemis Shelf


http://artemis-shelf.blogspot.co.uk/2015/10/agnieszka-opolska-anna-may-literacki.html?spref=fb

!
Imponuje mi wiedza autorki z dziedziny historii sztuki. Potrafi profesjonalnie podejść do 
dzieła, opisać je, polemizować, a przy tym zgrabnie wpleść tę wiedzę w akcję książki. 
Gorąco polecam i czekam z nadzieją na kolejne tomy. 

Można przeczytać  
http://moznaprzeczytac.pl/anna-may-agnieszka-opolska/


!

Recenzje Anny May
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Spotkania autorskie   !
Wersja I	


Temat: Odważ się, napisz i pokaż to innym. Jak zostać Literackim 
odkryciem roku. Jak doskonalić warsztat pisarski, co zrobić aby własne 
przeżycia, miejsce w którym mieszkasz, ludzie których poznajesz stały się 
punktem wyjścia do napisania książki.	


Odbiorcy: uczniowie szkół średniej I gimnazjum, osoby, które piszą lub 
chcą pisać.	


Czas: 3-5h (w czasie zajęć lekcyjnych, godziny dopołudniowe).


!
Wersja II	


Temat: W jaki sposób ludzie, miejsca i relacje stały się inspiracją do 
napisania powieści wybranej Literackim Debiutem Roku 2015.	


Odbiorcy: Spotkanie dla dorosłych mieszkańców, Kluby literackie, 
Dyskusyjne kluby książki.	


Czas: 2h (po południu lub w godzinach wieczornych).


!
Koszt: 


1000 złotych - Kwota obejmuje dojazd autorki do miejscowości oraz przesyłkę min. 
20 plakatów wielkości A2 miesiąc przed spotkaniem.

800 złotych - w przypadku większej ilości 

!
Dodatki  !
Obu wersjom towarzyszą:

- wystawa obrazów i szkiców bezpośrednio korespondujących z książką  „Anna May” 

- 10 min. film dokumentalny „Miejsca Anny May  a inspiracje Agnieszki Opolskiej” 

- czytanie fragmentów książki „Anny May” lub 15 minutowy spektakl teatralny.  

- mini warsztaty z zakresu pisania 
!!!
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Jak kupić książkę Annę May !
Książkę można nabyć w księgarniach Matras lub w sklepach 
internetowych. 	  

Posiadamy	   ze	   sobą książkę którą można nabyć podczas wieczoru 
autorskiego. 


Cena jednostkowa to 25 złotych	  	  

!
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