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Książka  dostępna także jako: 

„Trzymająca w napięciu i głęboko zmysło-
wa powieść… Steil bardzo sprawnie opro-
wadza nas po prywatnych pokojach                 

i publicznych salach świata dyplomacji. 
Ukazuje skomplikowane aspiracje współ-
czesnych młodych muzułmanek. Śledzi 
narodziny uczucia, dając nam wgląd                
w przebieg niezwykle intymnej historii mi-
łosnej. Przede wszystkim jednak pozwala 
wejść w zakamarki umysłu impulsywnej, 
ekscentrycznej artystki, która zostaje żoną 
ambasadora. Urzekająca, niezapomniana 
lektura”.  

Jane Fitch, autorka powieści  
Biały oleander 

 
„Znakomita debiutancka powieść. Świet-
nie skonstruowana, dynamiczna i pełna 
napięcia, dzięki któremu strony same się 
przewracają”. 

Publishers Weekly 

„Uwaga: kiedy raz sięgniecie po tę książ-
kę przypominającą hipnotyczną podróż 
latającym dywanem, nie będziecie                

w stanie się zatrzymać. Jennifer Steil to 
współczesna Szeherezada, która spraw-
nie łączy liryczny nastrój, kryminalną intry-
gę i reporterski styl. Żona ambasadora to 
niezwykle ekscytująca, a jednocześnie 
pełna empatii powieść”. 

Jillian Lauren, autorka powieści  
Moje życie w haremie 

 
„Genialnie naszkicowana i głęboko nie-
pokojąca; Żona ambasadora Jennifer 
Steil to powieść o miłości, oszustwie i kon-
sekwencjach. Steil która sama jest żoną 
ambasadora, umiejętnie kreuje otoczenie 
Mirandy: brukowane ulice Starego Mia-
sta, granaty i bugenwille skąpane w gorą-
cym słońcu, urywki języka arabskiego, 
skomplikowanych ludzi”. 

Seattle Times 

Opinie o książce 

„Pełna akcji powieść o miłości małżeńskiej i więziach między kobietami na tle intryg na 
Bliskim Wschodzie”. 

Booklist 



Prawa do produkcji miniserialu 
zakupił Mark Gordon Company.  
W główną rolę wcieli się laureatka 
Oscara Anne Hathaway. 

Wielokrotnie nagradzana amerykańska pisarka, dzien-
nikarka i aktorka. Obecnie mieszka w La Paz w Boliwii. 
Za debiutancką powieść Żona ambasadora otrzy-
mała Nagrodę Williama Faulknera-Williama Wisdoma 
i zyskała uznanie krytyki. 

Pierwsza książka Jennifer, The Woman Who Fell 
From the Sky,  to pamiętnik z pracy redaktora  w Sanie 

dla „Jemen Observer”. Publikacja otrzymała wyróż-
nienia „The New York Times”, „Newsweek” i „Sydney 
Morning Herald”, a „The Minneapolis Star-Tribune” 
nazwał ją jedną z najlepszych książek podróżniczych  
roku 2010. 

Po czterech latach spędzonych w Jemenie i czte-
rech miesiącach w Jordanii wraz z mężem Timem 
Torlotem i córką przeprowadzili się do Londynu. Kiedy 
Tim został mianowany ambasadorem Unii Europejskiej 
w Boliwii w 2012 roku, wyjechali do La Paz. 

„To swego rodzaju literacki thriller, osadzony w fikcyjnym środkowo-wschodnim państwie. 
Rozpoczyna się od porwania żony ambasadora, która jest również matką 13-miesięcznego 
dziecka. Nie chciałabym ujawniać za dużo, ponieważ to suspens nadaje książce tempa. 
Jednak powieść analizuje sprawy związane ze sztuką, życiem dyplomatycznym, terro-
ryzmem, małżeństwem, relacjami między Zachodem i Środkowym Wschodem, wyz-
waniami dotyczącymi próby przeniesienia feminizmu w amerykańskim stylu  na podłoże 
nieprzygotowanej na to kultury”. 

Jennifer Steil, autorka książki 

Trwają prace  
nad telewizyjną adaptacją 
powieści 

Jennifer Steil 

17 września 2010 
Kiedy Miranda przytula się do wynędzniałego ciała obcego dziecka, podtrzymując dłonią jego maleńką 

główkę, z gąszczu ponurych myśli wyłania się wspomnienie pewnego promieniującego blaskiem obrazu. Płótno 

przedstawia śpiącą w łodzi kobietę, która spoczywa w ramionach swojego męża. Przy jej boku śpi wtulone                  

w nią dziecko. Ze skąpanej w bladej poświacie postaci matki emanuje błogi spokój. Łódź sunie przez ciemne 

wody wzdłuż jeszcze ciemniejszego brzegu. Ciało kobiety wydaje się bezwładne, ufne, zdane na łaskę losu. 

Naprzeciw pogrążonej we śnie rodziny, z wiosłami w dłoniach, siedzi Fortuna, która w asyście niosącego 

nadzieję Kupidyna steruje łodzią. Jest w tym obrazie coś, co napawa Mirandę przerażeniem – całkowita 

rezygnacja z kontroli nad własnym losem. Ci ludzie, pogrążeni w objęciach Morfeusza, dryfują spokojnie prosto 

w otchłań ciemności. „Obudźcie się!” – ma ochotę do nich krzyknąć. „Obudźcie się i chwyćcie za wiosła! 

Fortuna i Kupidyn to nie są przewodnicy, którym można zaufać”. W tym momencie niemowlę ciągnie ją za 

pierś. Miranda spogląda na nie pustym wzrokiem, usiłując sobie przypomnieć tytuł obrazu. Jak on się nazywa? 

Dziewczynka wypuszcza sutek z ust i natychmiast zaczyna kwilić. Nie daje rady ssać przez dłuższą chwilę. Jest za 

słaba. „Marzenie o szczęściu”, przypomniała sobie. „Marzenie o szczęściu” autorstwa Constance Mayer – 

malarki, która sama zaznała go tak niewiele w życiu. Za każdym razem, gdy Miranda myśli o krótkim czasie 

spędzonym z Cressidą i Finnem, przed oczyma staje jej ten właśnie obraz. Moment błogiej nieświadomości, po 

którym zapada całkowita ciemność. 

fragment książki 


