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Przejmujaca opowiesc o siostrach, ukazana na tle trudnej i krwawej
historii Korei. Korea, 1943 rok. Szesnastoletnia Hana od urodzenia
zyje w kraju okupowanym przez Japonczykow. Jako haenyeo,
polawiaczka owocow morza, cieszy sie swoboda dana juz tylko
nielicznym Koreanczykom - do dnia, w ktorym ratuje mlodsza
siostre przed japonskim zolnierzem, a sama trafia do niewoli i
zostaje wywieziona do dalekiej Mandzurii. Tam staje sie

"pocieszycielka", czyli jest zmuszana do pracy w japonskim
wojskowym domu publicznym. Lecz haenyeo to kobiety silne i
zdeterminowane. Hana nie zamierza sie poddawac. Korea

Poludniowa, 2011 rok. Emi przez ponad szescdziesiat lat stara sie
zapomniec o tym, co zrobila dla niej siostra, musi jednak stanac
twarza w twarz z przeszloscia, by odzyskac spokoj. Czy bedzie

potrafila oderwac sie od dziedzictwa wojny i znalezc przebaczenie?
Pelna napiecia, nadziei i odkupienia "Biala chryzantema" opowiada o
dwoch siostrach polaczonych miloscia dosc silna, by zatriumfowac
nad okropienstwami wojny. Pelne napiecia, odkrywcze dzielo

historyczne, przypominajace "Sieroce pociagi" Christiny Baker Line
oraz "Wysnij i mnie" Jamiego Forda. (...) Bracht nadaje tragedii

ludzkie oblicze, uwydatniajac jednoczesnie wazne kwestie spoleczne.



"Library Journal" Mistrzowsko napisana, fascynujaca debiutancka
powiesc Bracht obfituje w detale historyczne i ukazuje glebie emocji.

To zapadajaca w pamiec historia o odwadze Koreanek w czasie
drugiej wojny swiatowej. "Publishers Weekly" Ta wciagajaca i
rozdzierajaca serce powiesc oddaje hold wielu tysiacom kobiet

wiezionym w czasie drugiej wojny swiatowej. "Booklist" Elegancko
napisana, wstrzasajaca emocjonalnie i wierna prawdzie historycznej,
"Biala chryzantema" to arcydzielo literackiej alchemii. Mary Lynn

Bracht opisuje niewyobrazalne okrucienstwo, jakie dotykalo
japonskich niewolnic seksualnych w czasie drugiej wojny swiatowej,
ukazujac je przez pryzmat nierozerwalnej milosci koreanskich siostr.

Blaine Harden, "New York Times", autor bestselerowej ksiazki
"Urodzony w obozie nr 14" Fascynujaca, sprawnie napisana i
wstrzasajaca ksiazka o zyciu dwoch koreanskich siostr w czasie

drugiej wojny swiatowej (...) Ukazuje trudne do zniesienia zycie tak
zwanych "pocieszycielek" i wciaz nierozwiazane konsekwencje
niewoli seksualnej, z jakimi borykaja sie ich rodziny. Smiala,

przyciagajaca i wazna ksiazka, napisana pieknym jezykiem i pelna
postaci, ktore pozostana z wami jeszcze dlugo po tym, jak

przeczytacie ostatnia strone. Jackie Copleton, nominowana do
nagrody Bailey's autorka ksiazki "A Dictionary of Mutual

Understanding" "Biala chryzantema" to przejmujacy opis malo
znanego tematu zwiazanego z druga wojna swiatowa -

"pocieszycielek" wiezionych przez japonska armie - ale i historia o
odwadze skrzywdzonych kobiet, ktore chca mowic o swoim

cierpieniu i wolaniu o sprawiedliwosc, pokoj i milosc. Tragiczny los
Hany dzielilo kolo dwiescie tysiecy koreanskich kobiet zmuszanych
przez Japonczykow do prostytucji. Pieknie napisany, imponujacy
debiut pisarki obdarzonej wrazliwym sercem i utalentowanym
umyslem. Xiaolu Guo, autorka "A Concise Chinese-English
Dictionary for Lovers" Mary Lynn Bracht - skonczyla studia

magisterskie na kierunku Creative Writing, na University of London.
Jest Amerykanka o koreanskich korzeniach, mieszka w Londynie, a
dorastala w duzej imigranckiej spolecznosci kobiet, kobiet ktore
wychowaly sie w powojennej Korei Poludniowej. W 2002 roku

Bracht odwiedzila rodzinna wioske swej matki i wlasnie podczas tej
podrozy po raz pierwszy uslyszala o "pocieszycielkach". "Biala

chryzantema" to jej debiutancka powiesc.
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