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Perlage Stories: Katarzyna Bonda

Katarzyna Bonda to pisarka, która jako jedna z pierwszych tworzyła polski
kryminał. Decydując się na pisanie, nie miała gwarancji sukcesu. A jednak:
upór, talent, ciężka praca i świeże podejście do tematu sprawiły, że dzisiaj
jest królową tego gatunku w Polsce. W kolejny odcinku z cyklu Perlage
Stories opowiada o tym, jak pandemia zmieniła jej podejście do pracy,
o tym, jak bohaterowie żyją własnym życiem i o tym, jak po wielu latach,
w końcu udało jej się wyswobodzić z lęku o to, jak czytelnicy przyjmą jej
książki. To także ważna rozmowa na temat roli social mediów w kreowaniu
wizerunku współczesnego pisarza.

Co ma w głowie pisarka, która siada do laptopa, by zacząć tworzyć kolejną
powieść? Katarzyna Bonda wprost opowiada o tym, jak ważny jest dla niej
czytelnik. Jednak dopiero teraz, po latach, zyskuje swobodę.
Ja zawsze się bałam, czy ta książka mi się uda i czy będzie dobra.
Czy czytelnikom zapewnię taki rodzaj przygody, który będzie wartościowy,
żeby zasługiwał na te 20, 30 zł ile ta książka kosztuje, bo uważam, że moim
psim obowiązkiem jest dać czytelnikowi rozrywkę (…). Teraz już Bonda
nie musi. Pozwoliłam, żeby bohaterowie mnie prowadzili, okazało się,
że bohaterowie sami działają, totalnie prowadzą mnie w różne ścieżki
i to jest o wiele lepsze (…).











PRAWO KADRU

Fotograf to artysta. Łapie 
za aparat i zatrzymuje czas 
w kadrze. Nie ma miejsca 
na zastanawianie się, bo 
moment ucieknie, czasem 
już się nie powtórzy… To 
takie `carpe diem`, tyle że 
w świecie fotografii. 

I chociaż oko artysty 
wychwyci to, co warto 
uwiecznić, czasem trzeba 
powiedzieć: stop i 
pomyśleć, czy zwykłe 
zdjęcie nie stanie się 
przyczyną problemów. 
Taka sytuacja może mieć 
miejsce w krajach 
muzułmańskich. Jak więc 
sobie poradzić i jak 
przywieźć wspaniałe 
zdjęcia bez naruszania 
zasad kulturowych? (…)



Rewolucja na dwóch kółkach

Widok dwulatka na dwukołowcu, samodzielnie łapiącego 
równowagę, bez żadnej asekuracji – oto znamię rewolucji. Dla 
dziecka zabawa i nauka, dla rodzica wielka duma. W 1997 roku 
niemiecka rodzina wpadła na ten prosty pomysł i zmieniła oblicze 
rowerowego rynku. Na całym świecie!

Jak mały Niklas przetarł rowerowe szlaki

Potrzeba matką wynalazku? Zdecydowanie tak. Genialne pomysły 
przychodzą do głowy, gdy rodzice chcą ułatwić dziecku życie. Czy 
raczej naukę, bo dwulatek większość rzeczy robi po raz pierwszy. Na 
przykład wsiada na rower. Kiedy malutki Niklas w 1997 roku 
przejechał swoje pierwsze metry (bo kilometry miały być dopiero 
przed nim), nie mógł wiedzieć, że przeciera szlaki. Chłopiec siedział 
na specjalnym, dwukołowym rowerku, skleconym przez 
pomysłowego ojca. 



Analiza Pierwiastkowa Włosa – poznaj swój organizm w 
100%!

Czy wyobrażacie sobie dietę, dobraną tylko i wyłącznie dla 
Was? Unikalną, która jest dostosowana do wszystkich 
parametrów ciała? Dietę, której nie będzie miał nikt inny w 
Polsce, a nawet na świecie? Jeżeli macie wątpliwości –
przekonajcie się, czym jest Analiza Pierwiastkowa Włosa. To 
może zrewolucjonizować wszystko, co do tej pory 
wiedzieliście o… sobie. 

Już za chwilę dowiecie się:
• Co to jest Analiza Pierwiastkowa Włosa?
• Dlaczego to badanie może tak wiele zmienić w planowaniu 
właściwej diety?
• W jaki sposób badanie pokazuje tak ważne parametry, jak na 
przykład szybkość starzenia się organizmu lub poziom metali 
ciężkich/pierwiastków toksycznych w organizmie?



Meble na zamówienie, które 
staną się Twoim domem

Stół nie pasuje do salonu, a 
krzesła zaraz się rozpadną. 
Komoda nic nie mieści, a 
meblościanka pamięta lata 
osiemdziesiąte...  Czas coś 
zmienić? Od stołu, do krzesła, 
od krzesła do szafy, od szafy 
do mebli kuchennych, od 
kuchni po… garderobę! 

Zamiast zastanawiać się 
bez końca, lepiej 
zaplanować budżet i 
skorzystać z usługi jednej 
firmy, która zadba o 
wszystko kompleksowo. 
Odpowiedzią na potrzeby 
stanie się Meblex. 
Dlaczego? Bo zależy nam, 
żeby nasze meble stworzyły 
dom, o jakim marzysz. 



ADWOKAT SIEDMIU MÓRZ

Rosły chłop, potężny. 
Patrzę na niego i myślę, 
że ramionami mógłby 
objąć bezkres morza, a 
może oceanu? 
Szpakowate włosy, szaro-
niebieskie oczy. I pasja 
wypisana na twarzy, 
wtłoczona w mięśnie –
robi wrażenie.

Śpiewają w piosenkach o 
śmiałkach, co próbowali 
przepłynąć siedem mórz. 
A Lewis Pugh po prostu 
to zrobił. Założył czapkę, 
okulary i ruszył, z Anglii 
do Omanu. Po drodze 
pobił kilka rekordów, 
zachwycił formą i 
zdumiał odwagą. 
Wyczyn, jasna sprawa. 
Tylko jemu nie o to 
chodzi.



Ptasi Król
Biją po oczach kolorem. Wszystkie razem 
stanowią widok szokujący. Ptasie królestwo, 
zielone pióra, wrzask, a ponad tym –
człowiek. Nie ma w sobie nic z Ptaśka, ale na 
pewno wyróżnia się na tle stada. Mieszka w 
Indiach, a przewrotny los sprawił, że pod 
swoimi skrzydłami ma… 4 000 papug.

Sekar naprawia na co dzień aparaty. Taki ma 
fach. Zajmuje się tym od kilkudziesięciu lat, 
ale przez ostatnią dekadę opiekuje się dzikimi 
papugami, które po fali tsunami, niedaleko 
Chennai, znalazły schronienie właśnie u 
niego.



Truskawki zdrożały w tym roku bardzo szybko. 
W sumie – myślałam, że więcej ich zjem, ale 
jakoś nie chcę kupować po zawyżonych 
cenach.
Sama nie wiem, skąd to skojarzenie. Ale chyba 
czasem tak jest, że coś, czym, jak się nam 
wydaje, nacieszymy się jeszcze dosyć – nagle 
staje się niedostępne. Albo nieatrakcyjne.
Chcę smakować chwile. Im bardziej są 
wyczekane, tym bardziej się nimi rozkoszuję. 
Jak tymi truskawkami, które są w czerwcu, a 
potem znowu całe miesiące trzeba za nimi 
wzdychać…



Jesień, jesień – ach to Ty!

Kiedy wstaję biegać, jest 
jeszcze ciemno. Zdumiewa 
mnie, jak szybko skończyło 
się lato. A przynajmniej 
czas upałów i ciepłych 
nocy. Serce boli, ale nie 
zmienia to faktu, że 
biegam. I dozbrajam się 
systematycznie. Jak? 
Zapewne każdym ma swoje 
metody!

Czapki z głów, a raczej na 
głowy!

Być może to dziwne, ale 
zawsze biegam w czapce. 
Przechodziłam już 
zapalenie ucha i teraz 
dmucham na zimne. W 
każdym razie, kiedy ranki 
zaczynają być tak 
chłodne, jak obecnie, 
nakrycie głowy lub 
porządną opaskę na uszy 
polecam każdemu. 













INFORMACJA PRASOWA

Festiwal Poza Szlakiem, czyli Podróż, Interaktywność, Wiedza

Trzy słowa. Podróże. Interaktywność. Wiedza. 7, 8, 9 października 
2016. Takiego festiwalu jeszcze nie widzieliście. Połączenie 
międzykontynentalne. Masa cudownych ludzi, Gości, rozmów, 
spotkań. A wszystko dostępne LIVE. Dla każdego w  Business Link 
PGE Narodowy i dla każdego na świecie – poprzez transmisję na 
żywo! Taki właśnie będzie II Interaktywny Festiwal Poza Szlakiem, 
organizowany przez goforoworld.com. Gospodarz i 
pomysłodawca, Jarosław Kuźniar, osobiście będzie pytał, 
przekazywał wiedzę i mnóstwo pasji. 


