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Półświatek Stanisław Wotowski Hent PDF Sensacyjna powieść Stanisława Wotowskiego, opowiadająca o
perypetiach dawnych warszawiaków, swoją premierę miała w 1931 roku. Młoda kobieta wychodzi za dużo
starszego od siebie, niezwykle skąpego, nudnego człowieka. Szuka czegoś co jej zrekompensuje trudy

małżeństwa. Najczęściej są to fatałaszki, do których dziewczyny mają wrodzoną słabość. Ale za co kupować
te wszystkie piękne suknie, futra, jedwabną bieliznę, skoro mąż jest skąpy? Pożycza więc pieniądze,

podrabiając na wekslach podpis swojego małżonka. Kłopoty zaczynają się w momencie, gdy okazuje się, że
długi można "odpracować", tylko że w sposób nie budzący powszechnego szacunku. Akcja zakrojona na
większą skalę. Sprytna osoba omotała w ten sposób sporą grupę kobiet, które spłacając zaciągnięte długi

przynoszą jej całkiem znaczące dochody.

Stanisław Wotowski (1895–1939) ) – pisarz, dziennikarz, policjant i właściciel prywatnego biura
detektywistycznego. Autor wielu powieści kryminalnych, sensacyjnych, historycznych i

okultystycznych.Wotowski jako prywatny detektyw na co dzień stykał się z aferami, morderstwami,
przestępstwami, które następnie z precyzją kronikarza opisywał w swoich książkach. Interesował się czarną

magią, spirytyzmem, okultyzmem. Był równiez znawcą masonerii.
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