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Autorka kilkunastu bestsellerowych powieści: Poczekajka,
Rok w Poziomce, Adela, Mistrz. Zadebiutowała w 2008 roku
wcześniej wspominaną powieścią “Poczekajka”.
Z wykształcenia jest lekarzem weterynarii.
Należy do najbardziej wszechstronnych polskich pisarek,
swobodnie porusza się między gatunkami tak odmiennymi
jak powieść obyczajowa, sensacja, erotyk i fantasy.
W planach ma również powieść historyczną i sagę rodzinną,
jak również scenariusz serialu oraz komedii romantycznej.
Jej prozę cechują wyjątkowe nasilenie emocji, wartka
akcja, błyskotliwe dialogi i wyraziści, wiarygodni
bohaterowie, za którymi z chęcią podążamy.
https://lubimyczytac.pl/autor/16062/katarzyna-michalak

Trylogia autorska
Ewa jest cenioną pisarką. Od swojego wydawcy
otrzymuje propozycję napisania autobiografii.
Ewa zagłębia się we wspomnieniach. Wracając
myślami do najwcześniejszych lat swego życia
staje się Weroniką. To przepiękna opowieść o
kobiecie, która przez całe swoje życie pragnęła
przede wszystkim miłości. To również historia
Weroniki i Wiktora, dwojga młodych ludzi,
którzy mają tylko siebie i pragną cieszyć się
swoim szczęściem za wszelką cenę. Czy uda im
się wygrać nierówną walkę z losem?

Pisarka to pierwsza powieść z „trylogii
autorskiej”. Kontynuacja opowieści o sile
kobiety, która pomimo przeciwności losu,
potrafi się podnieść i żyć dalej: Zagubiona,
Marzycielka.
https://www.taniaksiazka.pl/pisarka-trylogiaautorska-tom-1-katarzyna-michalak-p-1179037.html

Seria kwiatowa
Kamila marzy o prawdziwej miłości, własnym
domu i ogrodzie różanym. Jednak los nie
jest dla niej łaskawy. Ukochany mężczyzna
niespodziewanie znika, zostawiając po sobie
pustkę, ból i tajemnicę. Przed pogrążeniem
się w rozpaczy ratują Kamilę ukochana
ciocia i wiara w to, że marzenia się
spełniają. Kamila, bliska utraty nadziei, że
kiedyś i dla niej zaświeci słońce, otrzymuje
niespodziewany dar od losu. Przedwojenna
willa z uliczki Leśnych Dzwonków jest
miejscem, o jakim marzyła. Zupełnie jakby
ktoś czytał jej w myślach…
Ogród Kamili to pierwsza powieść z
„kwiatowej serii”. Kolejne opowieści o
przyjaźni, miłości i przebaczeniu: Zacisze
Gosi i Przystań Julii.
https://www.taniaksiazka.pl/seria-kwiatowa-t-1ogrod-kamili-katarzyna-michalak-p-1352119.html

Mistrz
To wyjątkowa historia, która ma w sobie
wszystko: miłość, intrygę, namiętność i
zbrodnie.
Sonia wraca późnym wieczorem z aerobiku.
Miała zamiar wrócić prosto do domu. Niestety
los postanowił inaczej. Zupełnie przypadkiem
znalazła się w środku mafijnych porachunków i
trafiła w ręce samego bossa - Raula de Luci,
który jest zdolny do wszystkiego. Mężczyzna
porywa kobietę i zabiera ją do swojego domu
znajdującego się na Cyprze. Sonia początkowo
pełni jedynie rolę pionka w niebezpiecznej
grze i szybko musi nauczyć się jej zasad.
Jeżeli popełni błąd - może to przypłacić nawet
życiem.
https://www.taniaksiazka.pl/ksiazka/mistrzkatarzyna-michalak

Jabłoniowa trylogia
Porzucony przez matkę chłopczyk i ścigany
przez policję haker. Los postawi na ich drodze
uroczą, młodą i bardzo wrażliwą panią
doktor. Czy tak różni ludzie, mogą w ogóle
mieć ze sobą coś wspólnego?
Rudowłosa Ania Kraska, która w Imię miłości
przybyła do Jabłoniowego Wzgórza jako
drobna, wystraszona 10-latka, w kolejnej
części opowieści Dla Ciebie wszystko staje się
piękną, pewną siebie młodą lekarką. Jednak
nie tylko ona będzie tu główną bohaterką - na
jej drodze stanie przerażony, bezbronny,
porzucony w szpitalu czterolatek. Ania jest
gotowa poświęcić bardzo wiele, żeby mu
pomóc. I nie tylko ona...
https://www.taniaksiazka.pl/ksiazka/dla-ciebiewszystko-katarzyna-michalak-katarzyna-michalak

Bezdomna
Powieść z serii „z życia wzięte” opowiada o
losach Kingi, kobiety, która w jednym momencie
zaczyna tracić wszystko: dom, rodzinę, dziecko,
poczucie godności. Błędne decyzje z przeszłości
doprowadziły ją do tego, że musi zamieszkać na
śmietniku. W tym najgorszym w jej życiu czasie
na horyzoncie pojawia się Aśka, która kiedyś
zrujnowała małżeństwo głównej bohaterki teraz wyciąga w jej kierunku rękę, aby pomóc
jej wydostać się z dołka. Kobieta bardzo
angażuje się w ratunek głównej bohaterki Kingi.
Jakie motywy kierują Aśką i czy uda jej się
odzyskać zaufanie "Bezdomnej", a przy tym
uratować życie, które zostało odarte z resztek
nadziei? To historia, na którą może natrafić
każdy z nas, pytanie, czy będziemy mieć
odwagę, by nie odwrócić wzroku.
https://www.taniaksiazka.pl/ksiazka/bezdomnakatarzyna-michalak
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