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Kde sa dve bijú, zvíťazí láska Čo môže spôsobiť láska a kam až je schopný zájsť človek trpiaci jej nedostatkom? Ako sa
to odrazí na jeho správaní a vnímaní reality? Aká je odvrátená tvár úspechu, či už v láske alebo v biznise? Autorka s
nadhľadom poukazuje na silu závisti a nenávisti. Na túžbu po pomste, ktorá vyústi až do psychopatického správania
hlavnej hrdinky a kriminálnej zápletky... Jana Graterová má rada minimalizmus a slnečné dni, nemá rada
krátkozrakých ľudí a fejky v povahe. V kolektíve nie je obľúbená, zo školských slohov dostávala vždy trojky a
žurnalistiku nevyštudovala. Napriek tomu napísala už šesť kníh, ktoré vzbudzujú živý záujem. Radšej ako knihy číta ich
recenzie a jej heslo znie: Ak vám moja kniha neprinesie teplo v duši, nech vám aspoň dobre horí v krbe. Má tri deti a
dve čierne mačky ako každá správna čarodejnica. Okrem toho vlastní krtka v záhrade, manžela na gauči a tajného
„ctiteľa“ na knižnom portáli, ktorý sa z vlastnej vôle stará o „promo“ jej kníh aj života a ani po rokoch ho to neprestáva
baviť!
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