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„Barwna opowieść o odwadze i namiętności, przeplatana historią jemeńskiej kawy 

i muzułmańskiej tożsamości w Ameryce”.   

Entertainment Weekly 

 

„Jak mocna kawa. Prosta, lecz bardzo wciągająca. Opowiada o kryzysie 

jednocześnie podnosząc czytelnika na duchu”.   

USA Today 

 

„Niesamowita opowieść, dająca nadzieję w erze Trumpa. Kończy się jak 

zapierający dech w piersiach thriller, gdy Mokhtar przedostaje się przez wojskowe 

blokady, przeżywa porwania i liczne śmiertelne zagrożenia”.   

The Guardian 

 

„Chciałabym, żeby ktoś poprosił mnie o napisanie blurba do Mnicha z Mokki, tylko 

po to, żebym mogła przyznać, że tej książki absolutnie nie da się odłożyć”.  

Ann Patchett, Parnassas Bookstore blog 

 

„Niezwykle interesująca opowieść o ludzkim pragnieniu by marzyć –  

zawsze i wszędzie”. 

San Francisco Chronicle 

 

„Porywająca opowieść o intrygach i odwadze…  

Wciągająca, pełna przygód historia”.  
Los Angeles Times  

Dostępna także jako 



Nakładem Wydawnictwa Sonia Draga ukazały się także: 

Mnich z Mokki to prawdziwa historia Amerykanina jemeńskiego pochodzenia, 

wychowanego w San Francisco, który marzy o wskrzeszeniu pradawnej sztuki uprawy 

jemeńskiej kawy, lecz wojna domowa powoduje, że zostaje uwięziony w Sanie. 

Mokhtar Alkhanshali ma dwadzieścia cztery lata i pracuje jako portier. Pewnego 

dnia odkrywa zdumiewającą historię kawy, w której kluczowe znaczenie odgrywa  

Jemen. Opuszcza San Francisco i podróżuje w głąb swojej ojczyzny. Jednak kiedy 

wojna ogarnia kraj i spadają saudyjskie bomby, Mokhtar musi znaleźć wyjście                     

z Jemenu, nie poświęcając  swoich marzeń i nie porzucając swego ludu. 

 

DAVE  EGGERS 
 

Amerykański pisarz, prozaik i wydawca. Dorastał                

w pobliżu Chicago. Ukończył studia na Uniwersyte-

cie Illinois. Jest autorem sześciu książek. Jest autorem 

fabularyzowanego pamiętnika Wstrząsające dzieło 

kulejącego geniusza oraz powieści  Bohaterowie po-

granicza, Krąg i Hologram dla króla. Dwie ostatnie 

doczekały się ekranizacji z Tomem Hanksem. Eggers 

został uhonorowany American Book Award, Dayton 

Literary Peace Prize oraz Prix Médicis. Powieść  

Co to za coś przyczyniła się do powstania fundacji, 

która prowadzi  w południowym Sudanie szkołę 

średnią. Eggers jest również założycielem nie-

zależnego wydawnictwa McSweeney’s  z siedzibą  

w San Francisco, i wciąż czynnym redaktorem serii 

książek Voice of Witness, które stanowią zapiski 

przekazów ustnych na temat kryzysu praw czło-

wieka. Mieszka w północnej Kalifornii. 
 


