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Pierwsze wydanie powieści
ukazało się w 2020 r. 



Skąd pomysł, by
wznowienie miało inny

tytuł niż I wydanie?

"To pomysł mojego Wydawcy –
Wydawnictwa Dragon. Na rynku
jest tyle tytułów, że trzeba brać

pod uwagę także kwestie
marketingowe i co może się

spodobać, przyciągnąć
potencjalnego czytelnika. Jestem
przywiązana do starego tytułu,
ale nowy także dobrze mi się

kojarzy. Można go interpretować
na wiele sposobów. I od razu
dodam, że raczej nie w ten

romansowy, bo wątek miłosny
jest w tej opowieści zaledwie
dodatkiem" - tłumaczy Kamila

Mitek.



O czym jest powieść?

miłość
 

przyjaźń
 

rodzinne tajemnice
 

życie strażaków 
 

praca z trudną
młodzieżą



O czym jest powieść?

Dorota jest zawodową strażaczką. Kocha
tę pracę, jednak czuje się

dyskryminowana przez swojego dowódcę
Ryśka. Mężczyzna pomija ją przy

delegowaniu odpowiedzialnych zadań i
najwyraźniej nie podoba mu się

konieczność współpracy z kobietą.
Dorota również nie ma łatwego
charakteru – jest impulsywna i

wybuchowa, co prowadzi do wielu
konfliktów.

 
Kiedy sytuacja pomiędzy Dorotą i

Ryśkiem staje się coraz bardziej napięta,
zostają razem wysłani na obóz dla
trudnej młodzieży w charakterze

opiekunów. Tam dowiadują się nowych
rzeczy o sobie…

Czy dzięki temu ich relacje ulegną
poprawie?

Czy za ich wzajemną niechęcią kryje się
coś więcej?

I jaką tajemnicę skrywa rodzina Doroty?



Poznaj bohaterów!

„To był taki przebłysk, moment
olśnienia. Pomyślałam sobie, że

postawię przed sobą takie
wyzwanie i postaram się zgłębić
tajniki pracy strażaków”  - mówi

Autorka,



Poznaj bohaterów!

Kamila Mitek zabiera Czytelnika
do remizy strażackiej. Poznajemy
dzielną drużynę Ryśka podczas

wykonywania jakże trudnej i
odpowiedzialnej pracy strażaków.

Uczestniczymy w wielu
brawurowych wręcz, niezwykle

dynamicznych akcjach, które czyta
się z dreszczykiem emocji. 

 
Strażacy z drużyny po akcji to

normalni ludzie, tacy z krwi i kości,
którzy mają i zalety, i wady a

nawet słabości. Autorka
wykreowała prawdziwe postacie i
namalowała słowami ciekawe ich

portrety psychologiczne. 
 

Rysiek, Adrian, Mały, Poeta, Cichy,
Marian i Dorota. 



Poznaj bohaterów!

Dorota, główna bohaterka
powieści, kochała pracę strażaczki.

Drzemał w niej zarówno
pierwiastek męski, jak i żeński. Była

dyskryminowana przez swojego
dowódcę Ryśka. 

 
 Zocha, najlepsza przyjaciółka

Doroty. Typowa chłopczyca, bez
pierwiastka żeńskiego (?),

tryskająca humorem i energią,
ubrana najczęściej w stare,
wysłużone bojówki i bury

podkoszulek. Pracowała w sklepie
militarnym a po południu
oddawała się swojej pasji –

strzelaniu, w którym była świetna.
Miała jedną słabość, którą można

było wytłumaczyć pewnymi
brakami emocjonalnymi od

dziecka. Nigdy nie użalała się nad
sobą. A jej relacje z randek

dostarczają czytelnikowi sporo
pozytywnych emocji, śmiechu do

łez.



Poznaj bohaterów!

Autorka wysłała Dorotę z Ryśkiem
w charakterze opiekunów na obóz

dla trudnej młodzieży. 
 
 

Dzięki warsztatom z psychologiem
poznajemy bliżej tę młodzież,

problemy wychowawcze, zmagania
z rzeczywistością, marzenia o

normalności, o miłości, przyjaźni, o
właściwych relacjach. 

 

"Pomóż mi kochać"  
to wołanie

młodzieży o
pomoc.



"Jak ugasić pożar w
głowie? Tego nie wie

nikt.
 

Nikt ci nigdy nie
podpowie, co przyniesie

świt.
 

Kiedy duszy ból ustanie?
Po co on tu był?

 
Czy tęsknotę swą ukoisz,
myśli złe zamienisz w pył?
Nie ma na to jednej rady!
Przestań czekać, przestań

śnić!
 

Może odpowiedzią
będzie – tu i teraz tylko…

być".
 



Twój cytat...
 
 



Kamila Mitek - 
Specjalistka od pożarów emocji

Przeczytaj wywiad z Autorką



MIŁEJ LEKTURY



Mama Dropsa - patronka powieści

Piękna Kobieta o niebieskich
oczach i zaczytanym sercu.
Książkoholiczka, która dzieli

pasję z Mężem i Dziećmi.
Kiedyś czytała córce na głos,

dziś podsuwa tytuły.
Miłośniczka powieści

obyczajowych.



Daj znać, że masz e-booka.


