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 narodila sa 27. januára 1985 
v Humennom 

  vyrastala v Medzilaborciach 

 vyštudovala na Filozofickej 
fakulte Prešovskej univerzity, 
Odbor masmediálne štúdiá 

  po šiestich letných sezónach 
strávených v turistickej 
oblasti ostrova Cyprus sa 
naplno venuje písaniu 

 nevylučuje usadenie sa na 
Slovensku 
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 Podtatranská knižnica v Poprade 

2016 

Tvorba 
Amnestia za zradu 
(2011, Motýľ; aj ako e-book) 
 
Nech prší, keď plačem 
(2012, Motýľ; aj ako e-book); 
vyšla aj v českom preklade 
 pod názvom Pro jednu noc 
(2014, Brána) 
 
Kámasútra našich klamstiev 
(2013, Motýľ; aj ako e-book) 
 
Dáždnik pre Tamaru 
(2013, Motýľ; aj ako e-book) 
 
Za dverami mojich snov 
(2014, Motýľ; aj ako e-book) 
 
Lavína 
(2014, Motýľ; aj ako e-book) 
 
Bludisko 
(2015, Motýľ; aj ako e-book) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Amnestia za zradu 
Andrea Rimová. - 1. vyd. - Bratislava: Motýľ, 2011. 
- 270 s. - ISBN 978-80-89482-34-4. 

 

Lívia sa vďaka negatívnym spomienkam na 
detstvo riadi v živote heslom: „Raň, aby 
neranili teba.“ Keď stretne Adama, zisťuje, že 
aj ona dokáže milovať a byť ľudská. Aká je 
však pravá tvár muža s obrúčkou, ktorý sa 
vrúti do jej života ako tornádo a prevráti ho 
naruby? Je ich láska skutočne tou, ktorá 
prekoná všetky prekážky a pretrvá navždy? 

 

Nech prší, keď plačem 
Andrea Rimová. – 1. vyd. – Bratislava: 

Motýľ, 2012. – 270 s. – ISBN 978-80-89482-58-0. 

 

Nad dlhoročným priateľstvom dvoch mladých 
žien visí Damoklov meč, keď Viktória 
neplánovane podľahne sile okamihu a strávi 
noc s Tamariným priateľom tesne po tom, ako 
ju požiada o ruku. 
 

Kámasútra našich klamstiev 
Andrea Rimová. – 1. vyd. – Bratislava: 

Motýľ, 2013. – 221 s. – ISBN 978-89482-79-5. 

 

Sabina po nečakanom zmiznutí svojej veľkej 
lásky zo zúfalstva uviazne v manželstve s 
Arturom. Vychovávajú spolu syna a zdalo by 
sa, že vedú dokonalý rodinný život. 

 

Dáždnik pre Tamaru 
Andrea Rimová. – 1. vyd. – Bratislava: 

Motýľ, 2013. – 221 s. – ISBN 978-89482-79-5. 

 

Tamare sa zrúti svet, keď sa dozvie o nevere 
svojho snúbenca s dlhoročnou kamarátkou 
Viktóriou. Zlomené srdce sa rozhodne vyliečiť 
pomstou. Ženie ju túžba zničiť všetko, na čom 
Viktórii záleží. 
 

Za dverami mojich snov 
Andrea Rimová. – 1. vyd. – Bratislava: 

Motýľ, 2014. – 236 s. – ISBN 978-80-8164-020-9. 

 

Eva sa po maturite rozhodne usadiť v meste. 
Uteká od negatívnych vplyvov vidieka, kde sú 
klebety a nezdravý záujem o život iných na 
dennom poriadku. Postupne spoznáva hĺbku 

skutočného priateľstva a vysnívanú lásku. 

 

Lavína 
Človek musí stratiť, aby získal ... 
Andrea Rimová. – 1. vyd. – Bratislava: 

Motýľ, 2014. – 299 s. – ISBN 978-80-8164-041-4. 

 

Veronika sa ocitne v slepej uličke. Do jej 
života nečakane vtrhne lavína pravdy a 
pochová všetky jej sny.  
Ako môže minulosť milovaného muža 
ukradnúť budúcnosť? Ako sa pevný vzťah 
zmení na útek a boj o život? 
 

Bludisko 

Never. Nepros. Nezabudni. 
Andrea Rimová. – 1. vyd. – Bratislava: 

Motýľ, 2015. – 322 s. – ISBN 978-80-8164-072-8. 

 

Policajný vyšetrovateľ Libor žije roky v 
nefungujúcom manželstve. Deficit lásky rieši 
povrchnými mileneckými vzplanutiami, a až 
keď do jeho života nečakane vpadne 
nespútaná Hana, zažíva vytúžené šťastie. Čo 
ak je však jeho osudová žena zapletená do 
vraždy, ktorú vyšetruje? Libor sa ocitá v 
bludisku neistých citov a čeliac zoči-voči 
temnej minulosti sa zúfalo snaží nájsť cestu 
von. 
 

 

 

 


