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Maja Porczyńska chociaż jest rodowitą łodzianką, 
przez kilka lat mieszkała w Holandii, gdzie ukończyła 
szkołę średnią (VWO – liceum). Absolwentka Wydziału 
Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uni-
wersytetu Łódzkiego. Z zawodu i zamiłowania tłumacz 
(przysięgły) języka niderlandzkiego. Debiutowała 
w 2007 roku zbiorem opowiadań pt. „Bliżej, niż 
myślisz”. Interesuje się starożytnym Egiptem 
i motoryzacją. Uwielbia dalekie podróże i literaturę 
sensacyjną. Rozgadana optymistka, która lubi spędzać 
czas na długich rozmowach z przyjaciółmi. 

„Przechodząc koło sklepu jubilerskiego, zatrzymała się przed wystawą, na której 
leżały misterne wyroby ze złota i srebra. Już miała wejść, gdy zobaczyła w środku 
Darka w towarzystwie jakiejś długonogiej brunetki. Stali przy ladzie i głośno 
komentowali wybór złotych łańcuszków i przywieszek. ‘Ciekawe, czy jej też 
sprawi serduszko ze szkła weneckiego’, pomyślała ze smutkiem. Bezwiednie 
dotknęła szyi, na której wisiało czerwone serduszko. Pod wpływem impulsu 
zerwała je i rzuciła w Darka, który obejrzał się zaskoczony. Blanka trafi ła go 
w kark. Bez słowa odwróciła się na pięcie i, niezdarnie potykając się na wysokich 
obcasach, pobiegła w stronę parkingu. Dopiero we wnętrzu swojego malutkiego 
samochodu pozwoliła sobie na łzy. Obraz pięknie oświetlonej galerii handlowej 
zamazywał jej się przed oczami, a z gardła wydobywało się głośne łkanie. Nie 
widziała Darka, który wybiegł za nią ze sklepu i teraz rozglądał się po parkingu. 
Czuła się porzucona i żałosna. Bez względu na to, jak bardzo się oszukiwała, jej 
kariera kosztowała ją więcej niż to jedno zepsute popołudnie”. 

Blanka jest trzydziestokilkulatką, którą właśnie zostawił chłopak, bo nie mógł 
pogodzić się z jej pracoholizmem. Chociaż nadal darzą się uczuciem, ich drogi się 
rozchodzą. Blanka wdaje się w romans z szefem, dzięki któremu dostaje upragniony 
awans. Odkrywa, że on nie traktuje tego związku poważnie, a były chłopak ma 
nową dziewczynę. To dopiero początek problemów, z którymi przyjdzie jej się 
zmierzyć. Musi przejść długą i bolesną drogę, by odnaleźć siebie i zrozumieć, co 
w życiu jest najważniejsze. 
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