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TELEFONISTKA Z ULICY PRÓŻNEJ  
Powieść romantyczno-sensacyjna 

 

8 kwietnia nakładem Wydawnictwa Szara Godzina ukaże się nowa powieść 
Weroniki Wierzchowskiej – „Telefonistka  z ulicy Próżnej”. Tym razem 

autorka przenosi czytelnika do Warszawy końca XIX wieku. 
 

Bohaterką powieści jest pewna Hanka o urodzie idealnie 
telefonicznej, co może i przydaje się w zawodzie telefonistki, ale  
w życiu prywatnym niespecjalnie.  
 
Młoda kobieta nie ekscytuje się ani wynalazkami, które 
zmieniają codzienne życie mieszkańców XIX-wiecznej 
Warszawy, ani wywrotowymi ideami. Ma większe problemy na 
głowie. Na przykład przygniata ją nuda codzienności  i… 
szklany sufit, którego nie przebiją najcieńsze obcasy. Na co 
bowiem może liczyć młoda, pochodząca z robotniczej rodziny 
kobieta prócz nudnej pracy telefonistki i zimnej kawalerki?   
 
Podsłuchana w chwili słabości rozmowa zmienia 

uporządkowany świat Hanki, która poznając bogatą rodzinę arystokratów, wpada w sam 
środek niebezpiecznej intrygi. Ta znajomość może kosztować ją nie tylko wolność, ale 
nawet życie. Świat władzy i pieniędzy nie jest bowiem miejscem dla szarej myszki, chyba 
że biedna i nic nieznacząca telefonistka ma gotowe na wszystko przyjaciółki! 
 
 W powieści „Telefonistka  z ulicy Próżnej” czytelnik znajdzie romans (mało 
romantyczny), wątek sensacyjny (z zaskakującą puentą), a także świetne opisy życia 
wyższych i niższych sfer Warszawy. Będzie o feminizmie, psychoanalizie i narkotykach 
zażywanych nie tylko dla poprawy elokwencji.   
 
„Telefonistka  z ulicy Próżnej” to kolejna po „Służącej” i Po nowe życie” powieść 
Weroniki Wierzchowskiej w portfolio Szarej Godziny.   

Wydawnictwo Szara Godzina i autorka powieści Weronika Wierzchowska zapraszają do 
czytania. Książka jest dostępna w internetowych i stacjonarnych księgarniach  
w całej Polsce. Premiera 8 kwietnia 2021 r. 
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Szara Godzina jest systematycznie rozwijającym się, rodzinnym wydawnictwem, założonym w 2012 roku. Od początku 
działalności publikuje książki polskich autorów, także debiutantów. Specjalizuje się w literaturze obyczajowej  
i obyczajowo-historycznej, ale ma w portfolio również tytuły sensacyjne i thrillery. Dokłada wszelkich starań, by 
wydawane książki budziły pozytywne emocje i skłaniały do refleksji.  
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