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Epicka opowiesc oparta na motywach mitologicznych, autorstwa
zdobywczyni Nagrody Orange.

W domu Heliosa, boga slonca i najpotezniejszego z tytanow, rodzi
sie corka. Kirke jest dziwnym dzieckiem - nie tak poteznym jak
ojciec ani tak bezwzglednym jak matka... Dziewczyna probuje
odnalezc sie w swiecie smiertelnikow, lecz odkrywa w sobie

czarnoksieska moc, dzieki ktorej moze zagrozic samym bogom... Z
tego powodu zostaje wygnana. Nie zamierza jednak przestac
ksztalcic sie w czarach. Jej sciezki skrzyzuja sie z Minotaurem,
Dedalem, jego synem Ikarem, mordercza Medea i, oczywiscie, z

przebieglym Odyseuszem.

Samotna kobieta zawsze narazona jest na niebezpieczenstwo, a Kirke
nieswiadomie budzi gniew zarowno w ludziach, jak i w

mieszkancach Olimpu. Aby ochronic to, co kocha, bedzie musiala
zebrac wszystkie sily i zdecydowac, czy nalezy do bogow, z ktorych

sie urodzila, czy do smiertelnikow, ktorych pokochala.

Triumf kobiecosci w bezwzglednym swiecie mezczyzn.



Kirke znalazla sie na listach ksiazek, ktore koniecznie trzeba
przeczytac w 2018 roku opublikowanych na lamach dziennikow

"Guardian", "Independent", "Mail on sunday", "Sunday express" oraz
magazynu "Stylist"

Jedna z najbardziej godnych zwyciezczyn Nagrody Orange:
oryginalna, inspirujaca, pelna pasji i swiezych pomyslow!

Joanna Trollope Tylko najwybitniejsi autorzy powiesci historycznych
sa w stanie oddac niezwyklosc i odmiennosc minionych wiekow, a

szczegolnie czasow starozytnych. Madeline Miller robi to w
niezwykly, wyjatkowo odswiezajacy sposob.

"The Times"

Epicka opowiesc obejmujaca tysiaclecia, ksiazka od ktorej nie mozna
sie oderwac! Tej nocy na pewno nie polozycie sie spac, ani zadnej

kolejnej, dopoki nie skonczycie czytac.
Ann Patchett

Niezwykle wciagajaca powiesc, po prostu trzeba ja przeczytac!
Donna Tartt

Iliada opowiedziana na nowo, ale tym razem wszystko to, co do tej
pory pozostawalo w cieniu, znajduje sie w pelnym blasku!

Kate Mosse
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