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Opotiki, Wyspa Północna, 1880. Dzie-

ciństwo Arohy, wychowującej się w sie-

rocińcu prowadzonym przez Lindę, jej 

matkę, kończy katastrofa kolejowa, 

największa w dziejach Nowej Zelandii. 

Pewien wrześniowy dzień, w którym na 

rękach Arohy kona jej najlepszy przy-

jaciel, Matiu, na zawsze odmienia jej 

życie. 

Dziewczyna musi na nowo od-

naleźć szczęście, a szuka go – na po-

lecenie matki – w Rata Station. Tam 

Aroha rozpoczyna dorosłe życie. Po-

móc jej mają March, żywiołowa 

kuzynka, i przystojny Robin. Burzliwe 

wydarzenia odmienią losy i serca 

wszystkich. 

O książce Saga ognistych kwiatów 

tom I 

tom II  

Kontynuacja 
sagi, w której 

krajobrazy  
Nowej Zelandii 

stają się tłem dla 
dramatycznego 

rozdziału 
maoryskiej 

historii. 

„Miłość, cierpienie, straty, nadzieja...  

a wszystko na tle barwnych krajobrazów 

Nowej Zelandii. Być może najlepsza 

powieść Sarah Lark”. 

Bremen Magazin 

 

Początek nowej 
sagi Sarah Lark, 
osadzonej  
w malowniczej 
Nowej Zelandii. 
Wyjątkowa 
powieść 
o kobietach 

zdanych tylko 
na siebie. 

Zwieńczenie porywającej trylogii 



Sarah Lark 

Urodziła się w 1958 roku w Zagłębiu 

Ruhry w Niemczech. Przez wiele lat 

pracowała jako przewodnik tu-

rystyczny. 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 już dziesięć jej 

książek: W krainie białych obło-

ków, Pieśń Maorysów, Krzyk Mao-

rysów, Złoto Maorysów, Kobiety 

Maorysów, Bogowie Maorysów, 

Nadzieja na końcu świata, Czas 

ognistych kwiatów, Dźwięk rogu               

w kształcie muszli i Legenda 

ognistej góry. Pisarka jest także 

autorką kilku nagrodzonych ksią-
żek o koniach, skierowanych do 

dzieci i dorosłych. Obecnie miesz-

ka w Hiszpanii, wolne chwile po-

święcając na opiekę nad końmi, 
grę na gitarze i śpiew. 
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„To wspaniała powieść, która wywołuje w nas przeróż-

ne odczucia. Warto przeczytać. Godna polecenia. 

Maria o Dźwięku rogu w kształcie muszli 

 

„Jakie to jest dobre!” Miśka o Dźwięku rogu w kształcie 

muszli 

 

„Od liczącej ponad osiemset sześćdziesiąt stron lektury 

trudno się oderwać!” allison o Czasie ognistych kwia-

tów 

 

„Wspaniała opowieść o ludziach, którzy walczą z prze-

ciwnościami losu na tle dzikiej przyrody i panującego 

tam klimatu. Jest to powieść przede wszystkim o trud-

nych wyborach, decyzjach, o relacjach w rodzinie,                  

o miłości, przyjaźni, poświęceniu i odwadze. Pole-

cam!!!!” Maria o Czasie ognistych kwiatów 

 

„Książkę przeczytałam jednym tchem. Historia wciąga 

od pierwszej strony, czyta się szybko. Jak zwykle opisy 

przyrody, życie Maorysów oraz pierwszych osadników. 

[…] Gorąco polecam”. alokazja o Czasie ognistych 

kwiatów 
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