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III
przystanek

III przystanek? Kraków.
 

Miasto królów, smoka, książkowych sag i
anielskich filmów.

 



Razem odwiedzimy Kraków - dawną stolicę Polski.
Będziemy podążać śladami bohaterów literackich i

filmowych. 
 

Ruszamy? :)

Cześć, tu Drops
Książkowy!

 
Zapraszam Cię do

lektury mojego 
e-booka. 

 



Miasto na prawach powiatu położone w południowej Polsce nad
Wisłą, drugie co do liczby mieszkańców i powierzchni miasto

kraju. Formalna stolica Polski do 1795 roku i miasto koronacyjne
oraz nekropolia królów Polski. 

Kraków - garść
informacji o

mieście z
Wikipedii.



Literatura

Co wydarzyło się na kartach książek 
w Krakowie? Poznajcie tytuły powieści!



Literatura

Polscy autorzy - sagi i serie
 

seria "Uśmiech losu" - Agnieszka
Krawczyk

saga "Drogi do wolności" - Stanisław
Krzemiński

sagi "Spacer Aleją Róż" i "Nowe czasy" -
Edyta Świętek

saga o Karli Linde - Marzena Rogalska
 
 



Literatura

Polscy autorzy - sagi i serie
 

seria "Kobiety z ulicy Grodzkiej" - Lucyna
Olejniczak

seria "Kuchennymi drzwiami" -
Katarzyna Majgier

seria "Dom pod trzema lipami" -
Agnieszka Jeż

seria "Willa pod kasztanem" - Krystyna
Mirek

 



Literatura

Polscy autorzy - powieści
 

"Tylko dobre wiadomości", "Splątane
ścieżki", "Sklep z tysiącem cudów" -

Agnieszka Krawczyk
 

"W cieniu magnolii", "Sekrety Julii" - Anna
Płowiec

"Odzyskać nadzieję" - Małgorzata Lis
 
 



Literatura

Polscy autorzy - powieści
 

"Aleja cichych szeptów", "Poduszka na
parapecie" - Izabella Agaczewska

 
"Wyszczekana miłość" - Joanna

Szarańska
 
 
 



Film

Dostępne na Netflixie i nie tylko 
- uczta dla oczu spragnionych Krakowa

gwarantowana!



Film

"Nie kłam kochanie"
"Zakochany anioł"

"Anioł w Krakowie"
"Vinci"

"Historia żółtej ciżemki" 
"Parada serc" - do obejrzenia na

Netflixie 



Film

"Nie kłam kochanie" - polska komedia
romantyczna z Martą Żmudą Trzebiatowską 
i Piotrem Adamczykiem w rolach głównych.



Film

Kobieciarz wpada w finansowe
tarapaty, a jedynym ratunkiem wydaje

się majątek cioci z zagranicy.
Mężczyzna musi jednak znaleźć

narzeczoną i wziąć ślub, by bogata
krewna mogła przepisać na niego swój

dobytek...



Film

Piosenka przewodnia - [KLIK]

https://youtu.be/LtgmyZG2F1A


Gwiazda e-booka

Krakowianka z urodzenia 
i z wyboru. Pisze w ukochanym
mieście, pisze o swoim mieście.

Które miejsca inspirują ją
najbardziej? 

 
Oto rozmowa 

z Agnieszką Krawczyk



Wywiad

Jesteś krakowianką z urodzenia, ale mam
wrażenie, że wybraliście się z Krakowem

wzajemnie. Ty związałaś z rodzinnym miastem
dorosłe życie, ono w zamian nieustannie Cię

inspiruje…
 

Tak, Kraków to moja wielka miłość i on mi się
odwzajemnia, oferując ciekawe miejsca i inspiracje. Odkąd
pamiętam, zawsze lubiłam spacery po mieście. Zaglądanie
do bram, wchodzenie na podwórka, w uliczne pasaże, do

ogródków między kamienicami. Dalej to robię i jestem
trochę „turystką we własnym mieście”. Z każdego

spaceru przynoszę coś nowego, jakieś ciekawe odkrycie lub
wrażenie, które potem potrafi zaowocować tematem do
książki. Ciekawą mnie przede wszystkim nieoczywiste

zakamarki, poza najpopularniejszymi krakowskimi trasami,
trochę zapomniane, a w rezultacie wspaniałe w

odkrywaniu.



Wywiad

Które miejsca są Ci szczególnie bliskie?
 

Właśnie takie poza szlakiem, do których rzadko
docierają turyści. Bardzo lubię dzielnice położone tuż

za Starym Miastem – Dębniki, gdzie się
wychowałam, Starą Krowodrzę, gdzie obecnie

mieszkam, Zwierzyniec i Salwator – urocze zakątki
pełne zieleni, niespiesznego życia i pięknych

kamienic. To trochę takie „miasta w mieście” z
własną dynamiką, zwyczajami, ciekawymi

ludźmi. Lubię też krakowskie parki: Park Jordana z
mojego dzieciństwa, Park Krakowski, Błonia, ale też
małe skwerki i mini parki wśród gęstej zabudowy. 

 



Wywiad

Akcja kilku Twoich książek rozgrywa się w
Krakowie. To miejsce wybrało bohaterów, czy

stworzone już postaci dopasowywałaś do lokacji? 
 

Właściwie to miejsce pomogło mi stworzyć
bohaterów. Tak jest w przypadku „Sklepu z tysiącem
cudów”, którego fabuła – wiedziałam to od początku

– będzie się rozgrywała na Zwierzyńcu, czy
„Splątanych ścieżek” z akcją w Starej Krowodrzy. W

tych dzielnicach po prostu mieszkają również
tacy ludzie, jak ci opisani w książkach, tworzą

takie niewielkie wspólnoty, kochają te swoje ulice,
drzewa i pchle targi na miejscowych bazarkach,

które w Krakowie nazywamy „placami”. 



Wywiad

Akcja kilku Twoich książek rozgrywa się w
Krakowie. To miejsce wybrało bohaterów, czy

stworzone już postaci dopasowywałaś do lokacji? 
 

Podobnie jest z Dębnikami z serii „Uśmiech losu” –
oczywiście ta dzielnica zmieniła się od czasu mojego
dzieciństwa, stała się modna, pełna klimatycznych

knajpek i ciekawych sklepów, ale trochę tego
kolorytu zostało. I właśnie ten klimat, nastrój i rytm

miasta próbuję pokazać moim czytelnikom. No i
może przy okazji wytłumaczyć, za co tak kocham

Kraków. Bo to jednak artystyczne miasto, a ja
mam artystyczną duszę.

 



Wywiad

Marzeniem wielu Twoich czytelniczek jest
literacki spacer po Krakowie – z Tobą jako

przewodniczką. Czułą, najczulszą. Po Twoich
ścieżkach. Czy to marzenie ma szansę się

spełnić?
 

O, bardzo chętnie. Zresztą razem z wydawnictwem
Filia zorganizowaliśmy taki spacer po Dębnikach

przy okazji finału serii „Uśmiech losu”. Spacer cieszył
się powodzeniem, przyszło wiele osób. To było

cudowne i twórcze przeżycie  – dzięki
przewodnikowi (któremu ciągle wchodziłam w
słowo, mam nadzieję, że nie miał mi tego za złe)

dowiedzieliśmy się o wielu tajemnicach i sekretach
tej dzielnicy. Bardzo chętnie powtórzyłabym to

doświadczenie. 



Wywiad

Marzeniem wielu Twoich czytelniczek jest
literacki spacer po Krakowie – z Tobą jako

przewodniczką. Czułą, najczulszą. Po Twoich
ścieżkach. Czy to marzenie ma szansę się

spełnić?
 

Ostatnio wybrałam się na taki spacer z moją
przyjaciółką Izą, blogerką Panną Pollyanną. Iza

włożyła specjalnie z tej okazji kapelusz z woalką,
wyglądała niezwykle szykownie. Przeszłyśmy się
po wszystkich moich głównych „lokalizacjach”

powieściowych. Fantastyczna przygoda i niezwykle
spędzony dzień! 

 



Wywiad

Kraków w książce i w filmie – jakie tytuły
polecasz? 

 
„Jowita” – stary film z 1967 roku w reżyserii Janusza
Morgensterna z Danielem Olbrychskim, Zbyszkiem

Cybulskim i Kaliną Jędrusik. Czarno-biały,
nostalgiczny Kraków sprzed lat, w świetnej

ekranizacji znakomitej powieści Stanisława Dygata
„Disneyland”.

 
„Uwikłanie” kryminał Zygmunta Miłoszewskiego
przeniesiony na ekran przez Jacka Bromskiego w
2011 r. Krakowskie lokalizacje świetnie wybrane,
nadają filmowi kolorytu i niebanalnej atmosfery:

zamek w Przegorzałach, Rynek Główny, Kazimierz i
bulwary nad Wisłą.

 



Wywiad

Kraków w książce i w filmie – jakie tytuły
polecasz? 

 
„Vinci” ten kryminał Juliusza Machulskiego z 2004 r.

musiał mieć akcje umiejscowioną w Krakowie, ze
względu na tytułowego malarza, a właściwie jego

obraz. Odkryciem lokalizacyjnym z tego filmu był dla
mnie na pewno taras mieszkania Juliana

(Szerszenia), który tak naprawdę jest tarasem
Akademii Muzycznej przy ulicy św. Tomasza.

 
Kraków sprzed stu lat cudnie przewija się we

wspomnieniach Magdaleny Samozwaniec o siostrze
Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej („Maria i

Magdalena”, „Zalotnica niebieska”), a ten
współczesny u Jerzego Pilcha („Spis cudzołożnic”),

Łukasza Orbitowskiego („Tracę ciepło) oraz w
kryminałach Gai Grzegorzewskiej.  
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Dziękuję za wspólną podróż! 
 

Bądźmy w kontakcie!
www.dropsksiazkowy.pl 


