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Ania. Biografia Anny Przybylskiej - Kubicki Grzegorz, Drzewicki Maciej
Anna Przybylska należała do tych aktorek , które potrafiły zjednać sobie sympatię widzów . Jej uroda oraz sposób bycia, to
wspaniała mieszanka, podbijająca serca wszystkich wielbicieli osiągnięć aktorskich Anny Przybylskiej. Odeszła w młodym
wieku przegrywając walkę z nowotworem . Anna Przybylska - dziewczyna którą kochaliśmy
Pierwsza, autoryzowana przez rodzinę biografia Anny Przybylskiej. Łobuziara z urodą nastolatki i głosem Jana Himilsbacha, w zasadzie nie
musiała niczego grać. Pojawiła się w polskim kinie znikąd i od razu stała się fenomenem: przed kamerą bardziej naturalna od szkolonych
aktorek, utożsamiała 'polski sen lat 90.' - była idealną dziewczyną z sąsiedztwa, która trafiła na okładki magazynów i do telewizji w
szczytowych godzinach oglądalności. Ania Przybylska została 'Królową Serc' w kraju, w którym ludzie sukcesu - zwłaszcza 'piękni i młodzi' nigdy nie mają łatwo. Była sympatyczną Marylką ze Złotopolskich, ale też dziewczyną z rozkładówki 'Playboya'. Raz mówiła, że nie ma
pomysłu na życie poza aktorstwem, innym razem - że na pierwszym miejscu jest rodzina. Długo nie miała szczęścia w miłości, lecz ciągle
była zakochana.Spieszyła się momentami tak, jakby czuła, że to wszystko może zbyt długo nie potrwać. Jakby wiedziała, że szybko musi
zawierać związek, zakładać rodzinę, urodzić dzieci, by zdążyć się jeszcze tym wszystkim nacieszyć - opowiadają w książce jej bliscy.Długo
nie zgadzałam się na tę publikację, wszystko było jeszcze zbyt świeże. Raz jedyny udzieliłam wywiadu, który ukazał się w 'Wysokich
Obcasach'. Po raz pierwszy pomyślałam wtedy, że może warto, by ludzie, którzy kochali moją córkę - a dowody tego uczucia spotykają mnie
do dzisiaj - zachowali w pamięci obraz takiej Ani, jaką była naprawdę. Nie ten wykoślawiany w szukających często taniej sensacji mediach,
ale prawdziwy. Taki, który mogą znać tylko najbliżsi. I że chciałabym móc taką książkę dać w prezencie wnukom. Biografia napisana przez
Grzegorza Kubickiego i Macieja Drzewickiego jest właśnie taka - Krystyna Przybylska, matka aktorki.
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