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Przykładowy pakiet wydawniczy – wydanie w 

wydawnictwie 

 
Streszczenie 

Bohaterkami książki „Miłość i inne klątwy” są cztery przyjaciółki: Julka, Alutka, Basia i 

Lilka, dojrzałe kobiety, które postanowiły porzucić swoje dotychczasowe życie w 

wielkim mieście i założyć pensjonat w Babiborze Podlaskim. Niewielkie siedlisko 

położone jest niemal w sercu uroczyska. Akcja ma miejsce tuż przed nocą Dziadów. 

Tuż przed wigilią Wszystkich Świętych w Babiborze pojawia się kuzynka Alutki – 

prowadząca dziennikarskie śledztwo Aleksandra. Pisze artykuł o tajemniczej klątwie, 

która ciąży nad jedną z najstarszych mieszkanek wsi, zmarłą już Olgą Olszewską. 

Pojawienie się Aleksandry budzi niepokój sołtysowej Malwiny Maślankiewicz. Alutka 

obawia się, że Aleksandra narobi sporego zamieszania – znana jest z knucia intryg i 

mijania się z prawdą. Ciekawska sołtysowa natomiast chce odkryć, o jaką tajemnicę 

może chodzić. 

 W noc Dziadów, jak co roku, mieszkańcy organizują inscenizację słynnego 

dramatu Mickiewicza. Na przyjęciu, po inscenizacji, teściowa sołtysowej częstuje 

wszystkich ziołową herbatą o właściwościach halucynogennych. W zbiorowej 

halucynacji wszyscy mieszkańcy widzą ducha. Wkrótce na polu niedaleko obory 

znalezione zostaje ciało Aleksandry. 

Choć mieszkańcy święcie wierzą, że zbrodnia jest dziełem upiora, do winy przyznaje się 

Rita Roszak – krewna Olgi Olszewskiej. Zostaje aresztowana. Na plebanii miejscowy 

prokurator znajduje zamordowanego proboszcza. Mieszkańcy wpadają w panikę, a 

właścicielki siedliska postanawiają rozwiązać zagadkę dwóch tajemniczych śmierci na 

własną rękę. Nie wierzą, że za obie zbrodnie odpowiedzialny jest upiór. 

 W poszukiwaniu rozwiązania zagadki mieszkanki siedliska przeszukują laptop 

zamordowanej Aleksandry. W jednym z folderów trafiają na sensacyjne materiały, 

których trop prowadzi do Rity Roszak. Okazuje się, że dziewczyna nie tylko nie jest tym, 
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za kogo się podaje, ale też wywodzi się z rodu Mickiewicza. Dowiadują się też 

szczegółów o klątwie. Każdy mężczyzna z rodu, który poślubi kobietę, którą kocha, 

umiera.  

Rita Roszak tak naprawdę nazywa się Sonią Iwaszczuk i jest poszukiwaną od kilku lat 

zaginioną aktorką. Po jednym ze spektakli „Balladyny” przepadła bez wieści. Okazuje 

się, że została porwana przez byłego narzeczonego swojej zmarłej kuzynki. Zdołała mu 

jednak uciec i skryła się w Babiborze. Nie wiedziała jednak, że mężczyzna leczy się 

psychiatrycznie i wciąż jej szuka. Trafił na jej ślad dzięki prowadzącej śledztwo 

Aleksandrze i przyjechał za nią na Podlasie. Chciał zemścić się za śmierć narzeczonej. 

Niestety pomylił Ritę z Aleksandrą – obie kobiety były do siebie bardzo podobne. On też 

był winien śmierci księdza. Zamordował go, gdyż był przekonany, że proboszcz widział, 

jak zabija Aleksandrę.  

   

 

Wydawnictwa, które mogą być zainteresowane powieścią: 

 

1. Filia 

2. W.A.B. 

3. Zysk i S-ka 

4. Dolnośląskie 

5. Prószyński Media 

6. Dragon 

7. Skarpa Warszawska 

8. Wydawnictwo Kobiece 

9. Wydawnictwo Vectra 

  


