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Biografia, ale nie biografia.
Powieść, ale nie do końca powieść.
Zapis historii, ale w sporej części
historii alternatywnej.
KSIĄŻKA ROKU według:








„The New Yorker”
„NPR”
„The Washington Post”
„Marie Claire”
„Cosmopolitan”
„Town & Country”
„New York Post”

Bestseller „New York Timesa”
„Genialna”.
The New York Times
„Pochłaniająca”.
Good Morning America
„Znakomita”.
NPR
„Piekielnie inteligentna”.
O: The Oprah Magazine
„Sittenfeld w najlepszym
wydaniu”.
The Wall Street Journal

Intrygująca i błyskotliwa opowieść o silnej
kobiecie, która wkracza w świat polityki.
OŚWIADCZYŁ SIĘ. ONA POWIEDZIAŁA NIE.
I TO ZMIENIŁO JEJ ŻYCIE NA ZAWSZE.
Rok 1971. Hillary Rodham jest obiecującą studentką prawa na Yale, o której przemówieniu podczas ceremonii rozdania dyplomów w college’u
Wellesley pisał sam magazyn „Life”. Aktywnie
angażuje się w studenckie życie polityczne
i konsekwentnie walczy o prawa kobiet. I wtedy
poznaje przystojnego, charyzmatycznego Billa
Clintona. Mimo młodego wieku Bill planuje już
swoją karierę polityczną. Między dwojgiem młodych ludzi rodzi się niezwykła więź.
W prawdziwym świecie Hillary pojechała razem
z Billem do Arkansas, on kilkakrotnie prosił ją o rękę, a ona w końcu przyjęła oświadczyny i stała się
znaną na całym świecie Hillary Clinton.
Tu jednak ta opowieść wygląda zupełnie inaczej. Hillary targają wątpliwości wobec Billa, decyduje się więc na rozstanie i opuszcza Arkansas.
A potem, przez kolejne czterdzieści lat, przeciera
swój własny szlak.

Opinie o książce

Curtis Sittenfeld

„Na kartach tej alternatywnej historii
Hillary Rodham Clinton zapisano opowieść nie o tym, »Co się stało«, lecz
»Co mogło się stać«”.
The Washington Post
„Sittenfeld
poruszająco
uchwyciła
świadomość Hillary dotyczącą jej transformacji w skomplikowaną osobę publiczną. Często zabawna, przeważnie
życzliwa i nieustannie bystra”.
Publishers Weekly
„Realistyczna i wciągająca”.
Chicago Tribune

„Szalony, dowcipny i prowokacyjny
miszmasz historii, prawdziwy i fikcyjny
jednocześnie”.
People
„Sittenfeld serwuje nam literackie katharsis, stanowiące antidotum na autentyczne problemy, z którymi zmagają
się kobiety w Ameryce rozdartej przez
toksyczne podziały”.
Booklist

„Piekielnie inteligenta zabawa w „co
by było, gdyby”.
O: The Oprah Magazine

Autorka sześciu powieści. Jej książki zostały przetłumaczone na trzydzieści języków. Na łamach magazynów: „The
New Yorker”, „The Washington Post Magazine”, „Esquire” i „The Best American
Short Stories” ukazywały się opowiadania Sittenfeld. Pisarka zajmuje się
także literaturą faktu, a jej teksty i artykuły pojawiały się w: „The New York
Times”, „The Atlantic”, „Time” i „Glamour”. Pochodzi z Cincinnati, a obecnie mieszka z rodziną w St. Louis.
Inne powieści autorki

„Miło jest słyszeć, jak ta Hillary myśli
o swoich pragnieniach, mocnych i słabych stronach, słabościach i samousprawiedliwianiu się; to także zabawne widzieć, jak wydarzenia, które się
zna, potoczyłyby się w innych okolicznościach”.
Kirkus Reviews
„Poruszająca, moralnie sugestywna,
a pod względem technicznym genialna książka, która jak żadna inna
ostatnio skłoniła mnie do myślenia
o celach i granicach fikcji”.
NPR

A o prawdziwej historii
Hillary Rodham Clinton
przeczytasz
w jej książce
►
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