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Do czego bylabys w stanie sie posunac, zeby miec rodzine?Czy sa
takie tajemnice, ktorych nie wolno zdradzic najblizszym?Zoe

McAllister, zagubiona i zrozpaczona mloda kobieta, w srodku zimy
plynie promem na wyspe Rottnest. Tuli do piersi male dziecko,

umierajac ze strachu, ze odszuka ja tam jej maz albo ze jej siostra da
znac na policje.Wiele lat pozniej, na tej samej wyspie, mloda
dziewczyna imieniem Louise zostaje znaleziona w zaroslach,

nieprzytomna i calkiem sama. Helikopter pogotowia ratunkowego
zabiera ja na staly lad. Po wyjsciu ze szpitala Louise wraca do domu,
gdzie przypadkowo podsluchuje rodzicow rozmawiajacych o jej

przeszlosci i o decyzjach, ktore podjeli. Ich sekrety, ktore stopniowo
wychodza na jaw, zaszkodza niejednej rodzinie, a zycie Louise
zmieni sie na zawsze."Pozwol jej odejsc" to porywajaca, pelna
emocji opowiesc o wiezach rodzinnych, groznych tajemnicach i
kretych sciezkach milosci. Laczy w sobie elementy literatury

sensacyjnej i obyczajowej, a czytelnik jeszcze dlugo po lekturze
zadaje sobie pytanie: co ja bym zrobil w takiej sytuacji? Dawn
Barker to specjalistka od tajnikow kobiecej duszy, a jej powiesc

przesycona jest emocjami, ktore zaprzataja uwage czytelnika az do
ostatniej strony. "The West Australian"Tajemnicza i wciagajaca



fabula stawia pytania o cene macierzynstwa i kwestie etyczne z nim
zwiazane. Autorka wkracza w cien otaczajacy domowe ognisko, a
czytelnik jeszcze dlugo po lekturze nie moze pozbyc sie watpliwosci
co do wlasnych zasad moralnych."Scoop" Zapada w pamiec na dlugo
(...) Mocna analiza macierzynstwa oraz zycia pelnego tajemnic i

klamstw."WHO"Odwolujac sie do swojego doswiadczenia z zakresu
psychologii, Dawn Barker napisala fascynujaca opowiesc o
zlozonosci relacji miedzyludzkich i zawilych problemach

dotyczacych zdrowia psychicznego."Good Reading" Powiesc
porywajaca, wciaga juz od pierwszej strony (...) Nie mozna sie od
niej oderwac."Australian Independent Booksellers"Doktor Dawn
Barker jest psychiatra dzieciecym. Wychowala sie w Szkocji,

studiowala medycyne na uniwersytecie w Aberdeen. W 2001 roku
przeprowadzila sie do Australii, ukonczyla specjalizacje z zakresu

psychiatrii i zaczela pisac. Mieszka w Perth w Australii Zachodniej z
mezem i trojka malych dzieci. "Pozwol jej odejsc" to jej druga

powiesc.
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