
 
 

 
 
„Wojna Makowa” Rebecca F. Kuang 
 
Debiutancka powieść „Wojna makowa” Rebecci F. Kuang już ukazała się na polskim rynku. 
Książka ta w 2019 roku została nominowana do World Fantasy Award for Best Novel. 
Pasjonująca opowieść o dziewczynie, przed którą w końcu pojawia się szansa na odwrócenie 
dotychczas niesprzyjającego jej losu. 
Autorka 
Rebecca F. Kuang jest chińsko-amerykańską pisarką i tłumaczką. Studiowała sinologię na 
Uniwersytecie Cambridge. Następnie po otrzymaniu stypendium Marshalla rozpoczęła studia 
magisterskie w Oxfordzie. Jej debiutancka powieść „Wojna makowa” trafiła na listy Timesa, 
Amazona, Goodreadsa i Guardiana jako jedna z najlepszych książek wydanych w 2018 roku. 
Rebecca F. Kuang za swój debiut otrzymała również Nagrodę Crafworda oraz Compton Crook 
Award. Pisarka w 2019 roku wydała drugą część z planowanej trylogii pt. „Republika smoka”. Na 
2020 rok zaplanowano premierę „The Burning God” – ostatniego tomu serii. 

„Wojna Makowa” 
Fabuła powieści skoncentrowana jest wokół biednej sieroty wojennej Rin. Dziewczynkę adoptuje 
para ludzi, która zaczyna wykorzystywać ją do pomocy przy prowadzeniu nielegalnego biznesu – 
handlu opium. Rin bez słów skargi pracuje i spełnia wszystkie polecenia przybranych rodziców. 
Jej posłuszeństwo trwa do momentu, w którym nowa rodzina nie postanawia wydać jej za mąż za 
podstarzałego mężczyznę. Dla rodziny byłby to dobry układ, dla Rin kolejne poniżenie. 
Dziewczyna doświadczyła w swoim życiu odrzucenia, brutalności i bólu. Co prawda jej życie 
mogłoby się zmienić, gdyby dziewczyna pokornie zgodziła się na zawarcie małżeństwa, jednak 
czy uległością zmieni swój trudny los? Rin podejmuje dużo odważniejszą decyzję, nie zgadza się 
na własny ślub i postanawia dostać się do elitarnej szkoły wojskowej. Teraz Rin zrobi wszystko 
by zdać egzamin, który pozwoli jej uczyć się Akademii Sinegradzkiej. Nie jest to łatwe zadanie, 
ponieważ w ciągu kilku lat dziewczyna musi nauczyć się wszystkiego czego dzieci z zamożnych 
domów uczyły od zawsze. Ogromny wysiłek, który musi włożyć w przygotowania do egzaminu nie 
zniechęca jej; uparcie dąży do tego, aby jej los się w końcu odwrócił. Rin nie tylko zdaje egzamin 
z najlepszą oceną w swojej prowincji, lecz także dostaje się na wymarzoną uczelnię, którą jest 
Akademia Sinegradzka. 

https://livro.pl/wojna-makowa-tom-1-kuang-rebecca-f-sku1238044684.html


Fantastycznie skonstruowana powieść young adult z wojną chińsko-japońską w tle. Barwna 
bohaterka, która mimo przeciwności losu nie poddaje się i walczy o siebie i o swoją przyszłość.  

Ukazało się już polskie tłumaczenie drugiego tomu trylogii „Republika smoka”. 
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