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Współczesny Hamburg. Stephanie, któ-

ra pracuje jako dziennikarka, nic nie 

pamięta z pierwszych lat życia spędzo-

nych w Nowej Zelandii. Zatarł jej się 

nawet obraz ojca, który zginął tragicz-

nie. Kobieta postanawia więc wrócić 

do kraju swojego dzieciństwa, licząc 

na to, że uda jej się przywrócić utra-

cone wspomnienia. 

Nie będzie to jednak podróż łatwa, 

bo zmusi Stephanie do konfrontacji                

z bolesnymi wydarzeniami sprzed lat, 

kiedy była świadkiem przestępstwa. 

Dzięki pamiętnikowi uprowadzonej ma-

oryskiej dziewczyny udaje się jej 

utworzyć pomost między przeszłością                     

a przyszłością.  

By dowiedzieć się prawdy o sobie                

i rozwikłać rodzinną zagadkę, kobieta 

przemierzy całą Nową Zelandię. Nie 

będzie jednak sama. W podróży towa-

rzyszyć jej będzie charyzmatyczny 

maoryski naukowiec Weru kierujący się 

czymś więcej niż tylko chęcią odna-

lezienia prawdy... 

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 krajob-
razów Nowej Zelandii. Być może najlepsza 
powieść Sarah Lark”. 

Bremen Magazin 
 

„Wspaniała, barwna opowieść”. 
Glück 

 
„Poruszająca historia, na tle znakomicie 
opisanych i wiernie oddanych wydarzeń 
historycznych”.  

Bücher.de 
 
„Bardzo dobrze przedstawione tło histo-
ryczne”.  

BV 
 
„Doskonale skonstruowana akcja, plastycz-
ni, wyraziści, barwni i pełni życia boha-
terowie”.                    

Histo-Couch.de 
 
„Powieści Sary Lark są odpowiedzią na 
marzenia o podróżach jej czytelniczek”.  

Forum 

Recenzje książek autorki 



Sarah Lark 

Urodziła się w 1958 roku w Zagłębiu 

Ruhry w Niemczech. Przez wiele lat 

pracowała jako przewodniczka tu-

rystyczna. 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 jedenaście 

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, Legenda og-

nistej góry i Pod dalekim niebem. 

Pisarka jest także autorką kilku 
nagrodzonych książek o koniach, 

skierowanych do dzieci i doros-

łych. Obecnie mieszka w Hiszpanii, 

wolne chwile poświęcając na 

opiekę nad końmi, grę na gitarze 
i śpiew. 
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Saga ognistych kwiatów 

„Miłość, cierpienie, straty, nadzieja...  

a wszystko na tle barwnych krajobrazów 

Nowej Zelandii. Być może najlepsza 

powieść Sarah Lark”. 

Bremen Magazin 

 


