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Absolwentka bibliotekarstwa i informacji 
naukowej oraz filologii polskiej na 
UMK. W ramach pracy zawodowej 
współpracuje z bibliotekami gminnymi 
Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu 
oraz organizuje szkolenia. Wieloletnia 
redaktorka i korektorka „Biuletynu 
EBIB” – fachowego czasopisma on-line 
dla bibliotekarzy. Wielbicielka czytania – 
pasjonują ją szczególnie powieści 
przedstawiające niepokojące wizje 
przyszłości, jak np. niezrównany „Rok 
potopu”  Margaret Atwood czy 
opowiadania Paolo Bacigalupiego 
„Nakręcana dziewczyna. Pompa numer 
sześć”. Obecnie przede wszystkim 
intensywna czytelniczka literatury dla 
dzieci na etacie mamy. Pasjonują ją góry, 
podróże, bliższe i dalsze, również 
rowerowe, które dają wytchnienie od 
codzienności.     
 

Włocławianka od 12 lat mieszkająca w 
Toruniu, pracuje w jednym z ŚDS w Toruniu. 
Autorka kilkunastu książek z różnych 
gatunków. Na swoim koncie ma m.in. 
kryminał, romanse, książki obyczajowe, a 
także książkę dla dzieci.  
 

Nauczycielka języka polskiego (a czasem 
również łaciny) w III Liceum 
Ogólnokształcącym w Toruniu. Czytam, 
słucham, oglądam i rozmawiam,  W czasie 
roku szkolnego najczęściej kradnę czas na 
kino, teatr, koncert, a jeśli nie tonę akurat w 
sprawdzianach i wypracowaniach - to także na 
książki. Mimo życia w "ciekawych" dla szkoły 
czasach nadal lubię uczyć, a kiedy tylko mogę, 
podróżuję, ponieważ wietrzenie głowy jest dla 
mnie tak samo ważne, jak organoleptyczne 
poznawanie świata, którego ciągle mi mało. 
Uwielbiam też pokazywać go uczniom i cieszę 
się bardzo, kiedy udaje mi się ich zarazić 
miłością do "moich miejsc". 

 

Politolog, filozof i dziennikarz, a także 
nauczyciel kreatywnego pisania i autor 
poczytnych kryminałów. Uznawany za jednego z 
najlepszych specjalistów w tej branży. Laureat 
Nagrody Wielkiego Kalibru oraz nagrody 
Kryminalnej Piły za „Skazę”, pierwszy tom cyklu 
z komisarzem Bernardem Grossem. Kryminalne 
serca czytelników zdobył świetnie 
skonstruowaną, mroczną i wciągającą do 
ostatniej strony trylogia z dziennikarzem 
Markiem Benerem (Najgorsze, dopiero 
nadejdzie, Porzuć swój strach, Koszmary zasną 
ostatnie). W 2020 r. ukazał się jego najnowszy 
kryminał: „Żałobnica”. 
 
 

Anna Zgierun-Łacina, z wykształcenia i pasji 
biolog. Autorka serii bajek edukacyjnych, 
opowiadań fantastycznych i powieści 
obyczajowych. Uważa, że wspólne czytanie i 
dyskusje o literaturze zbliżają ludzi, dlatego 
stara się raczej tworzyć powieści, które można 
czytać razem. Kocha podróżować, chętnie 
zagłębia się w tajemnice natury, kultur i 
języków, niektórymi odkryciami dzieli się 
potem w swoich książkach. Chadza własnymi 
drogami, często zaczytana, więc jak nikt 
rozumie wszystkich "osobnych". Obecnie 
skupia się nad czasowym udostępnieniem w 
sieci serii „Drużyna majora Limfocyta” 
(Inwazja wirusów i Wielki napad) oraz innych 
swoich tekstów - w ramach stypendium 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
 

 


