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Publicystka, autorka powieści dla młodzieży i dorosłych
Urodziła się 30 sierpnia 1938 r. w Krakowie. Zmarła 4 stycznia 2004 roku. Ukończyła
studia z zakresu socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Debiutowała
opowiadaniem w 1962 r. w „Przekroju". Przez około 25 lat - do stanu wojennego dziennikarka „Gazety Krakowskiej" i „Przekroju". Po 1989r. jeszcze przez 3 lata
związana z tymi pismami oraz z „Czasem krakowskim" i „Dekadą Literacką", a dziś
luźno współpracująca z „Przekrojem". Członek ZAIKS'u.
Uwieńczeniem pracy dziennikarskiej jest zbiór reportaży literackich „Próba generalna"
(Wydawnictwo Literackie, 1983). Debiutuje jako autorka dla dzieci książeczką „Babci
Brygidy szalona podróż po Krakowie" (KAW, 1986) i sztuką dla teatru „Groteska":
„Cyrk Bumstarara", równocześnie wydaje w podziemiu powieść polityczną „Guma do
żucia" (NOWA, 1986). Po 1989r. publikuje kolejno 7 książek, a od 1998r. wiąże się
10-letnim kontraktem z Wydawnictwem Literackim. Trzykrotnie zdobywa tytuł
„Najlepsza Książka Roku" od polskiej sekcji IBBY (International Board on Book for
Young People: 1992, 1998, 1999), potem tytuł „Najlepsza Książka Wiosny 98" od
Biblioteki Raczyńskich i Megaronu oraz nominację do Paszportu Polityki w dziedzinie
prozy za 1998r. Większość jej powieści jest także wydana w Braille'u na kasetach dla
niewidomych.
„Córka czarownic" jest wpisana na Światową Honorową Listę im. Chrystiana
Andersena i przetłumaczona na języki: czeski, litewski i norweski. Kolejnym sukcesem
jest powieść dla dorosłych „Poczwarka", która w marcu 2001r. sprzedała się w
nakładzie 15 tys. egzemplarzy i weszła na listę bestsellerów.
Publikacje książkowe:
„Próba generalna" : reportaże literackie - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1983;
„Babci Brygidy szalona podróż po Krakowie" : bajka dla dzieci - Kraków : Krajowa
Agencja Wydawnicza, 1986; „13 miesięcy i 13 dni Gazety krakowskiej" : Aneks, 1986;
„Guma do żucia" : mini-powieść - Warszawa: NOWA, 1986; „Władca Lewawu" : baśń
dla dzieci - Kraków: Cracovia, 1989; „Córka Czarownic" : baśń dla dzieci - Chotomów:
Verba, 1992; „Lustro Pana Grymsa" - Warszawa: Nasza Księgarnia, 1995; „W krainie
Kota"- Wrocław: Siedmiorog, 1996; „Samotność Bogów" - Kraków: Wydawnictwo
Literackie, 1998; „Tam gdzie spadają Anioły" - Kraków: Wydawnictwo Literackie,
1999; „Poczwarka" : Wydawnictwo Literackie, 2001.
Od 1998r. wszystkie książki obecne na rynku w edycji Wydawnictwa Literackiego.
Publikacje w edycjach zbiorowych.
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