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Autorke vyšli tituly:
❖Ozvem sa, keď budem šťastná
❖Stará som už bola
❖Všetko v poriadku
❖Iná žena
❖Zlodejka otcov
❖Rozbitá
❖Nič v zlom

Životopis
„Je autorkou úspešných románov, ktoré píše hlavne pre
ženy. Novinárka, moderátorka vlastnej talkšou, miestna
poslankyňa. Je absolventkou strednej knihovníckej školy a
diaľkovo študovala žurnalistiku. Neskôr pôsobila ako
metodička umeleckého prednesu a neprofesionálneho
divadla. Dvanásť rokov pracovala ako redaktorka časopisu
Život. V súčasnosti pôsobí ako publicistka a autorka kníh
na voľnej nohe. Celý život žije v milovanom Senci, kúsok
od Slnečných jazier, a tvoriť chodí do svojej drevenice v
Čičmanoch. Miluje smiech, písanie príbehov. Vôňu
levandule, nových kníh, barokovú hudbu, kávu a biely
Sauvignon.“
Zdroje: https://www.martinus.sk/authors/monika-machackova
https://www.martinus.sk/?uItem=586675
https://www.martinus.sk/?uItem=304526
https://www.martinus.sk/?uItem=212204

Výber z tvorby
Najnovšia kniha Nič v zlom
Rodina je tam, kde začína život a láska nikdy
nekončí. Nie vždy je ale tomu tak!
Príbeh, ktorý môže zažiť každá z nás.
Nič v zlom...ALE!
O vzťahu, v ktorom je vždy nejaké ALE. Všetko, čo
poviete, urobíte, sa stretáva s nepochopením a
vaša úprimná snaha pomôcť je neustále
odmietaná. Trpezlivo mlčíte, neprotestujete,
pretože máte vedľa seba chlapa, ktorého
bezhlavo milujete, a rodina je pre vás najviac.
Až do chvíle, kedy je vaša pomoc nevyhnutná a
žiadne ALE už neprichádza do úvahy.
Keď sa zaľúbiš do muža s minulosťou a záväzkami, čakaj
prekvapenia.
Príbeh o láske s kvapkou tajomstva, nečakaným zauzlením,
troškou pátrania a koncom, aký možno na začiatku nikto
nečakal.
Manželstvo je dobrý koncept. Aj v dlhoročnom vzťahu,
ktorý nie je potvrdený na úrade, sa dá žiť kvalitne. Ten
kúsok papiera a vedomie, že máme jedno meno, že sme
jedna bunka, je dôležitý. Dáva pocit istoty a pokoja. Dá sa
namietať, že mnohí si to tiež mysleli, a dopadli zle. Lenže
vravíme o manželstve, ktoré vytvoria tí správni ľudia. Čo k
sebe naozaj patria.

Skutočný príbeh, o tom, že niekedy na manželský
trojuholník netreba troch. Môže to byť oveľa väčší masaker.
Každá snívame o láske na celý život. Snívame o chlapovi,
ktorý nás bude milovať. Snívame o vzťahu založenom na
porozumení, úprimnosti, dôvere. Lebo snívať o niekom, kto
sa v našom živote len tak mihne, by nám ženám nedávalo
zmysel. Ale čo ak toho pravého konečne nájdeme a ON po
čase sníva o niečom úplne inom?
Skutočná pravda pramení niekde inde. A v momente, keď sa
odhalí, si poviete – to je silná káva! Lebo naozaj je.
Takýto príbeh sa môže stať len jednej z milióna, pretože je
to niečo neuveriteľné. Ale stať sa môže, tak bacha.

