OD CZYTELNIKÓW
„Kilka lat temu byłam u znajomego.Wymienialiśmy się ciekawymi
rzeczami na dysku i dostałam opowiadania Joannay. Przeczytałam i na
długo zapadly mi w pamięć. Jakoś tak podświadomie mi towarzyszyły.
Pamiętam pierwszą myśl jaką miałam to: czemu ona tego nie
opublikuje? No ale miałam je niejako „ nie legalnie”, więc nic nie
wspomniałam. Opowiadania może są nie dla każdego, ale na pewno dla
odważnego smakosza są delicjami.”
Iwona Kielar - Gracz, Camouflauge Mode Metamorphosis, Haga
&&&
„OPOWIEŚCI Z POGRANICZA ŚWIATÓW" - bardzo ciekawy zbiór
opowiadań, bajek można by rzec, lecz nawiązujących do naszzego
codziennego życia. Wiele sytuacji tam zawartych możemy odnaleźć w
naszych domach, miejscach pracy, wśród znajomych...
Myślę że warto przeczytać te parę historii, z jednej strony napisanych w
bardzo lekki, przystępny sposób, a z drugiej niosących w sobie wiele
życiowych prawd. Miłej lektury! ”
Łukasz Sługocki, Kraków
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„Opowiadania są świetne, pełne humoru i lekkości, przenoszą
czytelnika w świat odległy, jednocześnie sprawiając wrażenie, że mowa
jest o nas samych, i że te niesamowite przygody dzieją się naprawdę.
Gorąco polecam”
Izabela Kochanowska
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„Te opowiadania są świetne.. Przypominają mi teksty mojego
ulubionego pisarza Jonathana Carrola.”
Isabella Faron, Warszawa
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"Opowiadania Joanny mają w sobie coś magicznego, coś co powoduje,
że stajesz się jednym z jej bohaterów i spoglądasz na świat z mieszanką
ironii i entuzjazmu. Czasami dobrze jest wsiąść do rozpędzonej
"Ciężarówki" i zerknąć na wszystko z góry. Barwy perspektyw są do
wyboru czytelnika."
Dominika Miernik, Psycholog, Coach Rozwoju Osobistego,
http://www.dmcoaching.eu
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"Czasami jestem jak ta ciężarówka bez hamulców w rowie. Tyle, że mi
nawetcały zastęp aniołów, a raczej facetów bez przyrodzenia, którzy
takowymi aniołami chcą zostać nie pomoże. Więc panowie nie próbujcie
nawet, a jak spróbujecie, to będziecie musieli do śmierci i ponownego
narodzenia tu terminować.”
Jacek Pawlak, Warszawa
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"Już Albert Einstein zauważył, że "prawdziwa sztuka to taka, która
powstaje dzięki potrzebie tworzenia". Dostrzegamy potrzebę tworzenia i
prawdziwość sztuki u Joanny Pilatowicz. Stąd nasze zainteresowanie

przygotowaniem publikacji "Opowieści z pogranicza światów".
Wierzymy, że książka przypadnie do gustu smakoszom literackich
delicji i konieczne będą... wznowienia. Wróżymy sukces temu tytułowi
na rynku księgarskim!"
Joanna Karolewska, Wydawnictwo Psychoskok

