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Ewa Kassala
Hatszepsut
Czy można pogodzić zakazaną
miłość z lojalnością i powinnościami
wobec dynastii?

Prawa do publikacji powieści Ewy Kassali
o potężnych królowych starożytności
zakupiło amerykańskie wydawnictwo
Royal Hawaiian Press.

Hatszepsut – żona, matka, kapłanka, mistrzyni strategii politycznych,
doskonale funkcjonująca w świecie
męskich reguł, silna, a równocześnie
wrażliwa i pełna ideałów mądra kobieta. Przez egiptologów bywa nazywana pierwszą feministką w historii. Poznajemy drogę, którą przeszła,
zanim założyła męski strój, przypięła
rytualną sztuczną brodę i w przeciwieństwie do poprzedniczek nie została małżonką władcy, a samodzielnie rządzącym potężnym faraonem, pod którego rządami Egipt stał
się potęgą.
Autorka wprowadza nas w fascynujący świat kapłanów Amona
i kapłanek Hathor, mistycznych rytuałów i potężnej magii. Przyglądamy
się budowie świątyni Hatszepsut
i największych na świecie obelisków,
bierzemy udział w wyprawach handlowych i wojnach, razem z bohaterami powieści przeżywamy ich
radości i kryzysy, poznajemy bogów
sprzed 3500 lat. Funkcjonujemy
w świecie wspierających się, niezwykle silnych kobiet, powiązanych
ponadczasowymi więzami.
Wszystkie postacie występujące
w powieści są autentyczne, a opisane fakty były konsultowane z egiptologami i ekspertami z całego świata.

O autorce

Poprzednie powieści autorki
Starożytny Egipt,
dworskie intrygi,
pieniądze, władza,
polityka, magia,
a przede wszystkim
miłość – w czasach
panowania genialnej
kobiety faraona
w najbogatszym
mieście ówczesnego
świata, Aleksandrii.
Jak Kleopatra straciła
dziewictwo? Jak
przebiegała
edukacja seksualna wielkiej władczyni? Czy
słusznie była nazywana największą kurtyzaną
starożytności? Jak udało jej się zdobyć
i utrzymać miłość największych rzymskich
wodzów tamtych czasów Juliusza Cezara
i Marka Antoniusza?

Ewa Kassala

(Dorota Stasikowska-Woźniak)

Autorka m.in. Mandragory, Portretu
kobiety wieku zatracenia, Poradnika nowoczesnej czarownicy i wielu
poradników dotyczących autoprezentacji, wystąpień publicznych
i kreowania wizerunku. Hatszepsut
jest trzecią powieścią w serii egipskiej. Dotychczas ukazały się Żądze
Kleopatry i Boska Nefretete (wszystkie opublikowane także w Stanach Zjednoczonych: Cleopatra’s
Passions, Divine Nefertiti, Hatshepsut).
Jest członkinią Towarzystwa Miłośników Egiptu Herhor, prowadzi
filię międzynarodowej organizacji
charytatywnej dla kobiet Dress for
Success.
Najczęściej przebywa na Dalekim Wschodzie, w Polsce i w USA.
Ma męża i syna. Uprawia jogę, ma
ogród ziołowy, fascynuje ją magia
boginiczna.
Obecnie pracuje nad kolejną
powieścią Królowa Saby.

Korzenie europejskiej
cywilizacji sięgają
najdawniejszych
czasów starożytnego
Egiptu. To wówczas
nad Nilem żyła
Nefretete – jedna
z najbardziej
wpływowych kobiet
w historii tego kraju.
Kim była ta, której
imię oznacza „Piękna,
która przybyła”?
Księżniczką Taduhepą
z Mitanii czy córką wpływowego arystokraty,
doradcy dworu faraona? Jak została
macochą Tutenchamona? I czy Echnaton, jej
mąż, rzeczywiście cierpiał z powodu
impotencji? Co stało się z potężną królową,
jedyną kobietą w starożytnym Egipcie, która
w czasie rytuałów używała maczugi hedż,
roztrzaskując nią głowy nieprzyjaciół? Gdzie
została pochowana?
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