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„Penney po mistrzowsku łączy historię 

Flory z opartymi na faktach relacjami 

z ekspedycji polarnych. Wielu swoich 

bohaterów zaczerpnęła zresztą z kart 

historii... Wciągająca opowieść o męż-

czyznach i kobietach, którzy zapragnęli 

podboju Arktyki”. 

„Library Journal” 

 

„Fascynująca i pełna tajemnic powieść 

historyczna o kobiecie rzucającej wy-

zwanie męskiemu światu dziewiętnasto-

wiecznych podróżników”. 

M. J. Rose, autorka bestsellerów  

„New York Timesa”  

 

„Tym, co  od debiutu wyróżnia Penney, 

to jej zdolność ożywiania prowadzo-

nych przez siebie badań historycz-

nych”. 

„Sunday Herald” 

 

„To jedna z najlepszych powieści, jaką 

przeczytałem od dawna”. 

Richard Madeley 

„Opowieść o nieczystych zagraniach                

i miłości skazanej na zgubę… To zna-

komite świadectwo umiejętności opisy-

wania Penney, ponieważ ładunek ero-

tyczny książki jest zdumiewająco rzeczy-

wisty, a jej lodowe krajobrazy rzucają 

na czytelnika trwały, niemal mieszający 

zmysły urok”. 

„The Guardian” 

 

„Wspaniale napisana, przepiękna opo-

wieść, która sprawi, że czytelnicy za-

pragną wyruszyć w podróż i zakochać 

się w zimnym klimacie”. 

„The Times” 

 

„Epicka historia miłosna osadzona na 

tle zapomnianych pięknych śnieżnych 

połaci”.  

„Red Magazine” 

 

„Pięknie napisana opowieść, elegan-

cka i poparta solidnymi badaniami, 

pełna mocnych opisów olśniewają-

cych krajobrazów”. 

„Sunday Express” 



STEF PENNEY O książce 

Flora Mackie miała dwanaście lat, kiedy 

pierwszy raz przekroczyła koło podbieguno-

we ze swoim ojcem na statku wieloryb-

niczym. Teraz powraca na zamarznięte 

morza jako szefowa własnej ekspedycji 

odkrywczej.   

Jakob de Beyn wychował się na Man-

hattanie, ale jego pragnienie zdobywania 

nowych horyzontów prowadzi go na Ark-

tykę jako członka konkurencyjnej wyprawy. 

Kiedy on i Flora spotykają się po raz 

pierwszy, od razu nawiązuje się między nimi 

więź, która przeradza się w żarliwą miłość. 

Wspaniałe lato na Grenlandii dobiega 

jednak końca, a Jakob i lider jego ekspe-

dycji wyruszają w głąb lądu. Wyprawa 

okaże się tragiczna w skutkach…  

Stef Penney urodziła się i wycho-

wała w Edynburgu. Po ukończeniu 

filozofii i teologii na uniwersytecie         

w Brystolu postanowiła rozpocząć 

studia filmowe na Akademii Sztuki 

w Bournemouth. Tuż po odebraniu 

dyplomu zaoferowano jej udział             

w projekcie dla młodych pisarzy, 

realizowanym przez Carlton Televi-

sion, w ramach którego napisała 

scenariusze do dwóch filmów krót-

kometrażowych. Jej debiutancka 

powieść Czułość wilków została 

nagrodzona nagrodą Costa Book 

of the Year oraz Theakston’s Crime 

Novel of the Year, doczekała się 

też wielu pozytywnych recenzji 

renomowanych tytułów prasowych 

oraz pochlebstw ze strony czytelni-

ków i została przetłumaczona na 

30 języków. Poza pisaniem książek               

i scenariuszy zajmuje się także 

tworzeniem tekstów do radia – na 

swoim koncie ma między innymi 

adaptację Moby Dicka, Na krańcu 

świata. Najsłynniejszej wyprawy na 

biegun południowy oraz serii 

powieści o Modesty Blaise Petera 

O’Donnella.  

Książka została uhonorowana  
Wilbur Smith  

Adventure Writing Prize.  

„Nie będę zanudzać Pana wszystkimi rzeczami, 
którymi zajmowaliśmy się od zeszłego roku, po-
wiem tylko, że nasze prace postępują. Poczyni-

łam pewne interesujące obserwacje zależności 
między zorzą polarną a polem magnetycznym 
Ziemi i rozpaczliwie marzę o magicznym apara-
cie, który mógłby to właściwie uwiecznić. Czy 
to będzie kiedykolwiek możliwe? Być może 
następnym razem! (Te słowa powtarzamy tu 
niczym refren). 

Mam nadzieję, że ma się Pan dobrze i że 
palec nie sprawia Panu kłopotu. Myślę o Panu, 
ilekroć oglądam jakąś wyjątkową kompozycję 
lodu, światła i cienia – zdjęcia wykonane przez 
Pana, które widziałam w Neqi, są moim zda-
niem znakomite. 

Z uszanowaniem 
Flora Athlone 

 
Po przeczytaniu listu kilka razy Jakob naj-

zwyczajniej nie rusza się z krzesła – trzyma list               
w dłoni i wpatruje się w abstrakcyjne kształty,               
w jakie układa się napisany przez nią tekst. Ze 
wszystkich trudności i konsekwencji wynikają-
cych z zawartości tego listu i pozostałych, skupił 
się na ostatnim zdaniu. Ona o nim myśli”. 
 

fragment książki 


