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Opinie o książce 

„Kolorowa, pełna emocji powieść”. 

Buch-Magazin 

 

„Miłość, cierpienie, straty, nadzieja, 

po raz kolejny zaczynanie wszystkiego 

od nowa… a cała ta historia na tle 

barwnych krajobrazów Nowej 

Zelandii. Być może najlepsza powieść 

Sarah Lark”. 

Bremen Magazin 

 

 

„Wspaniała, barwna opowieść”. 

Glück 

 

 

 

  

Meklemburgia, rok 1842. Choć poddań-
stwo w  księstwie zostało już dawno zniesio-
ne, rzemieślnicy i chłopi nie mają łatwego 
życia. Wciąż nie mogą wykupić ziemi, na 
której żyją. 

Siedemnastoletnia Ida wraz z ojcem do-
łącza do grupy emigrantów, którzy posta-
nawiają poszukać lepszego życia w dale-

kiej Nowej Zelandii. Na statek dostaje się 

także Karl, od dawna zakochany w dziew-
czynie. 

Gdy okręt Sankt Pauli dociera wreszcie 
do wybrzeży nowego lądu, osadników cze-
ka niemiła niespodzianka. Obiecana im 
ziemia została już przydzielona innym… 

Przybysze decydują się założyć osadę 
w dolinie rzeki. Życie Idy wymyka jej się 

spod kontroli – ojciec oddaje jej rękę mło-
demu luteraninowi, który nie słucha rad 
żony, a bliski jej sercu Karl odpływa na 
Wyspę Północną. Jedynym wsparciem jest 

dla niej egzotyczna przyjaciółka, Cat, zwa-
na Jasnowłosą Maoryską. Którejś nocy do 
wioski nadchodzi ogromna powódź… 

O książce 



Sarah Lark 

Urodziła się w 1958 roku w Zagłębiu 

Ruhry w Niemczech. Przez wiele lat 

pracowała jako przewodnik 

turystyczny. Podczas swoich licz-

nych podróży odkryła Nową Zelan-

dię, która zafascynowała ją tak 

bardzo, że poświęciła wiele lat na 

badanie historii tego obszaru 

świata, jego obyczajów i folkloru. 
Z nowozelandzkiej pasji zrodziła się 

seria książek o Maorysach, która 

uczyniła Lark jedną z najbardziej 

poczytnych niemieckich autorek. 

Nakładem Wydawnictwa Sonia 

Draga ukazało się siedem jej 

książek: W krainie białych obło-

ków, Pieśń Maorysów, Krzyk Mao-

rysów, Złoto Maorysów, Kobiety 

Maorysów, Bogowie Maorysów 

oraz Nadzieja na końcu świata. 

Pisarka jest także autorką kilku 
nagrodzonych książek o koniach, 

skierowanych do dzieci i doro-

słych. Obecnie mieszka w Hiszpa-

nii, wolne chwile poświęcając na 

opiekę nad końmi, grę na gitarze 
i śpiew. 

Poprzednie powieści autorki 


