
DAN BROWN
Po ukończeniu studiów przez jakiś czas
zajmował się muzyką. Jego pierwszym
muzycznym dziełem było nagranie dla
dzieci z pomocą syntezatora. Kaseta z
piosenkami „Happy Frogs” i „Suzuki
Elephants” sprzedała się tylko w
kilkuset egzemplarzach. Nagrał również
album pod tytułem „Anioły i demony”,
który nie zyskał popularności. 

AGATHA CHRISTIE
Podczas I i II wojny światowej
pracowała w aptece, zdobyła nawet
Certyfikat Towarzystwa Aptekarzy w
Londynie. Nigdy jednak nie chciała
poświęcić swojego życia zawodowego
karierze aptekarki. Wiedzę z zakresu
farmakologii i chemii wykorzystywała
za to w swoich książkach. 
Mimo choroby morskiej uwielbiała
podróżować.

ERNEST
HEMINGWAY
W 1918 roku został ranny na froncie.
Przeszedł 12 operacji, podczas 
których wyjęto z jego ciała kilkaset
odłamków. W czasie swojego życia
przeżył malarię, zapalenie płuc,
nowotwór skóry, miał cukrzycę,
pękniętą śledzionę, nerkę, wątrobę,
poważne problemy z kręgosłupem. 
W 1954 roku przeżył dwa wypadki
lotnicze jednego dnia. Udało mu się
przezwyciężyć tyle chorób i
przeciwności losu, aby ostatecznie
odebrać sobie życie.
 

HANS CHRISTIAN
ANDERSEN
Cierpiał na liczne fobie: 
Bał się ciemności, na dworcu był zawsze
kilka godzin przed czasem, żeby się nie
spóżnić, nocując w hotelach zabierał ze
sobą linę na wypadek pożaru. Panicznie
bał się pochowania żywcem, dlatego
zawsze pod łóżko wkładał kartkę z
napisem „Ja tylko wyglądam jak umarły”.

NIEZNANE FAKTY Z
ŻYCIA PISARZY
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JULIAN TUWIM
Cierpiał na agorafobię, czyli lęk
przed przebywaniem na otwartej
przestrzeni. Strach był tak duży, że 
Tuwim, jeśli musiał gdzieś dotrzeć, to
najczęściej korzystał z taksówki, która
podwoziła go pod same drzwi budynku.
Miał znamię na lewym policzku.
Kompleksy z tego powodu sprawiały,
że pozwalał robić zdjęcia wyłącznie
prawego profilu.

OSCAR WILDE
Był ekscentrykiem. Podobno
spacerował po Oksfordzie z homarem
na smyczy, a po Londynie w krótkich
spodenkach, kożuchu i z kwiatkiem w
dłoni. Aresztowano go za kontakty 
homoseksualne i skazano na dwa lata
więzienia i ciężkich robót. Po wyjściu
na wolność Wilde, aż do śmierci,
ukrywał się pod pseudonimem 
Sebastian Melmoth.

KAROL DICKENS
Był kobieciarzem i miał ogromną słabość
do siostry swojej żony – Mary.
Piętnastoletnia dziewczyna pewnego
dnia nagle upadła i pomimo starań
lekarzy zmarła. Dickens bardzo przeżył
śmierć dziewczyny, popadł w depresję,
co tylko potwierdza jego uczucia do
Mary. Do końca życia nosił jej 
pierścionek i obcięty pukiel włosów.
 

MAREK HŁASKO
Był hipochondrykiem i lekomanem.
Często prosił o lekarstwa znajomych,
twierdząc, że coś mu dolega. Raz
próbował wyłudzić leki na receptę
udając w aptece atak serca.
Hłasko nazywany jest autorem jednego 
wiersza. Inspiracją do jego napisania
była historia, gdy na prośbę matki, udał
się "na miasto" odkupić ciotce czajnik.
Wrócił bez czajnika, ale z poezją.
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