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Kiedy jesteś sierotą wojenną,

świat ma dla ciebie głównie pogardę, odrzucenie, brutalność i ból. Czasem,

jeśli akurat masz szczęście, obojętność. Jeśli natomiast do tego jesteś

dziewczynką, szczęście ma twoja przybrana rodzina. Zawsze może ubić

interes i sprzedać cię na żonę jakiemuś zamożnemu staruchowi. 

 

Rin doświadczyła tego wszystkiego. Jest nikim, jej życie nie ma dla nikogo

żadnego znaczenia, nikogo też nie obchodzi jej los. Jeśli chce wydostać się 

z rynsztoka, w którym się wychowała, ma tylko dwie drogi. Pierwsza

wiedzie przez łóżko obmierzłego starca. Druga, przez bramę Akademii

Sinegradzkiej - elitarnej szkoły wojskowej. Aby podążyć tą drugą drogą, Rin

zrobi wszystko, co tylko leży w ludzkiej mocy. A nawet więcej.

 

To nie jest historia o potędze nauki, sile przyjaźni czy starciach wielkiej magii. 

To jest historia o kołach czasu, które nieustępliwie i bezlitośnie mielą ludzkie

losy. I o dziewczynie, która zniszczyła cały mechanizm. Kamieniem, bo na

miecz była za biedna.



Nie jest to zwykła, odrealniona powieść fantasy. Kuang porusza 

w niej istotne problemy z historii i współczesności Chin - swojego

rodzinnego kraju. Nawiązuje do wydarzeń w Nanking z 1937 r.,

nazwanych "zapomnianym holokaustem", do japońskiej okupacji

Korei, czy do eksperymentów japońskiej jednostki 731.

 

Przedstawia społeczeństwo patriarchalne i na jego tle główną

bohaterkę Rin inspirowaną postacią Mao Zedonga. Autorkę

interesują mechanizmy przemiany kobiety w świecie rządzonym

przez mężczyzn. Zadaje pytanie, jak można zmienić hierarchie, bez

narzucania parytetów. Kuang zaskakuje nieoczywistymi wyborami

głównej postaci. Wyborami, które we współczesnym nam świecie

niejednokrotnie są kobietom odbierane. Rin staje się alegorią walki

kobiet o osobistą wolność. 

 

Niezłomna, zdesperowana, przepełniona buntem pali świat

zbudowany na niesprawiedliwych fundamentach.
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Imperium Nakara przetrwało dzięki
kultowi Cesarzowej i próbom
wynajdującym najzdolniejszych ludzi, 
by służyli swojemu Cesarstwu.
Próba Keju miała tylko utrzymać elitę 
u władzy. Nigdy nie powinna jej przejść
prosta chłopka, taka jak Rin. Ale prawo
jest prawem, a Rin zrobi wszystko, aby
wydostać się z rynsztoka, w którym żyje.
Nauczy się walczyć, nauczy się dowodzić
i nauczy się poświęcać. Jeśli w starych
opowieściach kryje się choć ziarnko
prawdy - poświęci znacznie więcej, niż
życie. Historia oraz fantazja zderzają się 
w Wojnie Makowej. Ekscytujący epicki
debiut ognia i krwi R. F. Kuang.

kliknij

https://youtu.be/ouUNkwqaOFg


WOJNA MAKOWA
nominowana do nagród 

laureatka nagród:

 uznana przez Time, Amazon, Goodreads i Guardian jako jedna z najlepszych

książek 2018 roku

Nebula (po Hugo, druga na świecie pod względem znaczenia nagroda z

dziedziny literatury fantastycznej; utworzona w 1966 r.)

Locus (amerykańska nagroda literacka w dziedzinie fantastyki, przyznawana

przez czytelników magazynu; utworzona w 1971 r.)

World Fantasy Award (nagroda za wybitne osiągnięcia na polu fantasy,

przyznawana corocznie od 1975 roku na konwencie World Fantasy Convention)

British Fantasy Award (przyznawana od 1976 r.)

Goodreads Choice Awards (utworzona w 2009 r. 

Crawford Award

Compton Crook Award

Campbell Award

za najlepszy debiut



REBECA F. KUANG
Ukończyła studia magisterskie z sinologii na

Uniwersytecie Cambridge, a obecnie, jako

beneficjentka stypendium Marshalla, studiuje

sinologię nowożytną na Uniwersytecie Oxford.

Jest również tłumaczką chińskich powieści 

z gatunku science fiction na angielski. 



Peter V. Brett

Książka, która spodobała
mi się od razu 

i bezwarunkowo.
Nowatorskie podejście
do magii, oryginalne jak
na gatunek uniwersum 
i niesamowite, świeże

pióro. Ciężko uwierzyć,
że to dla R.F. Kuang to

literacki debiut. Powieść
czyta się jak dzieło

wytrawnego 
i doświadczonego

pisarza. Nominacje do
mnóstwa nagród nie

wzięły się znikąd.

Victoria Schwab

Moim zdaniem,
fantastyczny cykl.

Czekam na kolejne
części.

POLECAJĄ

Spektakularne,
mistrzowskie, genialne,

niesamowite… Jeśli
lubisz mroczną fantasy,
sprawdź to arcydzieło
najnowszej i być może
najciemniejszej córki

gatunku grimdark.

Potężna, emocjonalna
podróż, napisana

niezwykle przekonująco.

Fantasy Book
Review

Adrian
Tchaikovsky



Washington
Post

Studium każdego
rodzaju przemocy…

Kuang czerpie z historii
Azji Wschodniej, w tym 

z brutalności drugiej
wojny chińsko-

japońskiej, aby stworzyć
unikalne doświadczenie.

Wired

(...) historia odświeżająca,
szokująca (...) 

Zobacz, jak poszerzają
się horyzonty fantazji.

POLECAJĄ

Nie wątpię, że ta fantasy
okaże się debiutem

roku. I nie mam
najmniejszych
wątpliwości, że
nazwisko Kuang

wymawiane będzie
krótce jednym tchem 

z nazwiskami Robin
Hobb i N.K. Jemisin.

Debiutantka R.F. Kuang
tworzy ambitne fantasy,

na nowo stwarzając
historię Azji zamieszkałą

przez artystów sztuk
walki, generałów-

filozofów i bogów [...] To
mocne rozpoczęcie

kariery.

Booknest

Publishers
Weekly
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