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Recenzje 

„Najbardziej urzekający w Krainie 

sióstr jest intymny, głęboki portret 

bliźniaczek… Powieść rozwija się jak 

dobre proroctwo − nieuchronnie                

i szokująco”. 

„San Francisco Chronicle” 

  

„Psychologicznie wiarygodna… Kra-

ina sióstr jest dowodem na rosnącą 

głębię i pewność siebie Sittenfeld 

jako pisarki”. 

„The New York Times” 

  

„Sittenfeld w pełni realizuje swoje 

talenty w tej powieści i wykorzystuje 

je, by zbudować naprawdę frapują-

ce poczucie niepewności i napię-

cia”. 

National Public Radio 

 

„Mądra i często ironicznie zabaw-

na… Czytelnicy mający rodzeństwo, 

zwłaszcza kobiety z siostrami, praw-

dopdobnie po lekturze będą odno-

sić wrażenie, że autorka naprawdę 

jest medium”. 

„USA Today” 

 

„Powieściopisarze ciągle nazywani 

są mistrzowskimi opowiadaczami, 

ale Sittenfeld naprawdę nim jest… 

Najbardziej doskonałym aspektem 

Krainy sióstr jest z pewnością sposób, 

w jaki autorka opisuje życie domo-

we i macierzyństwo”. 

„The Washington Post” 

 

„Doświadczona pisarka… Sittenfeld 

z typową dla siebie zręcznością two-

rzy intrygujący punkt wyjścia i sym-

patycznych bohaterów… Pełne 

uczucia przedstawienie rywalizacji 

między rodzeństwem jest bezbłęd-

ne”. 

„People” 

  

„Potęga pisarstwa Sittenfeld i siła jej 

wizji stanowią wyzwanie dla twier-

dzenia, że lektura wielkich dzieł 

literackich musi być trudna. Jest 

mistrzynią dramatycznej ironii, two-

rząc kompletne światy i zmuszając 

bohaterki, by przewartościowały 

swoje nastawienie… Jej proza jest 

zachwycająca”. 

„Boston Globe” 

  

Hipnotyzująca powieść o rodzinie  

i tożsamości, lojalności i oszustwie  

oraz o delikatnej granicy  

między prawdą a wiarą.  



O książce Curtis Sittenfeld 

Bestsellerowa autorka pięciu po-

wieści i zbioru opowiadań. Jej 

książki plasowały się na listach „10 

najlepszych książek roku” według 

magazynów: „People”, „The New 

York Times”, „Entertainment Week-

ly” i „Time” i zostały zaadaptowa-

ne na potrzeby telewizji i kina                  

i przetłumaczone jak dotąd na 25 

języków.  

Jej opowiadania ukazywały się                

w „The New Yorker”, „The Wa-

shington Post” i „Esquire”. Pisała 

także dla „The New York Times”, 

„Time”, „Vanity Fair” i „The Atlantic 

Slate”.  

Absolwentka Uniwersytetu Stanfor-

da i Iowa Writers’ Workshop, ma 

na swoim koncie także epizod 

dziennikarski – wywiad z Michelle 

Obamą dla magazynu „Time”. 

Od wczesnego dzieciństwa Kate i jej sio-

stra bliźniaczka Violet wiedziały, że nie są 

takie jak inni. Urodziły się ze szczególnymi 

„przeczuciami” − wrodzoną zdolnością 

dotyczącą przyszłości i tajemnic innych 

ludzi. Vi z entuzjazmem przyjęła wizje                  

i wybrała ekscentryczną profesję medium, 

Kate dołożyła wszelkich starań, by je 

ukryć, i osiadła na przedmieściach jako 

oddana żona i matka. 

Teraz, wiele lat później, okoliczności 

sprowadzają siostry z powrotem do ro-

dzinnego miasta St. Louis. Kiedy pewnej 

nocy dochodzi do słabego trzęsienia 

ziemi, normalne życie, którego Kate za-

wsze pragnęła, zaczyna się chwiać. Po 

tym, jak Vi występuje w telewizji, by 

publicznie poinformować o swoim prze-

czuciu, że kolejne, o wiele groźniejsze 

trzęsienie wkrótce nawiedzi okolice St. 

Louis, Kate czuje się upokorzona. Równie 

niepokojąca jest jednak jej obawa, że Vi 

może mieć rację.  

Data przepowiadanego trzęsienia szy-

bko się zbliża, Kate jest więc zmuszona do 

naprawienia pełnego napięć związku                 

z siostrą. Musi też stawić czoło prawdzie, 

którą tak długo usiłowała wypierać... 

Poprzednia powieść autorki 

Współczesna 

parafraza 

uwielbianej klasyki – 

Duma i uprzedzenie 

XXI wieku. 

Takiej wersji 

opowieści o rodzinie 

Bennetów i Panu 

Darcym jeszcze  

nie czytałyście! 

„Sittenfeld zręcznie aktualizuje i oddaje spo-
sób narracji Austen – książka jest pełna 
inteligentnych spostrzeżeń na temat płci                  

i pieniądza. Uwielbiane klasyczne dzieło 
błyskotliwie opowiedziane na nowo”. 

„Publishers Weekly” 
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