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Porywajacy reportaz historyczny

Wojna dobiega konca. Amerykanski oddzial przechwytuje
informacje o stadninie, w ktorej ukryto najcenniejsze polskie araby z
Janowa Podlaskiego i austriackie lipicany z Wiednia. Nazisci staraja
sie stworzyc z nich rase doskonalych koni wojskowych. Tymczasem
ze wschodu nadciaga wyglodniala Armia Czerwona, gotowa bez
wahania poslac czempiony na rzez. Pulkownik Hank Reed musi
zorganizowac zuchwala akcje ratunkowa. Walczac z czasem, jego
oddzial przedziera sie przez linie wroga, by ocalic szlachetne

zwierzeta.

Kon doskonaly to porywajacy reportaz historyczny, odslaniajacy
kulisy jednej z najbardziej spektakularnych misji wojskowych.
Elizabeth Letts, laczac kronikarska skrupulatnosc z literacka

wrazliwoscia, przybliza czytelnikom nieznane wydarzenia II wojny
swiatowej. Prowadzac czytelnika przez zagrozone spadajacymi

bombami stajnie, zniszczone walkami osady i amerykanskie sztaby
dowodzenia, autorka przedstawia nam galerie niezwyklych postaci -



nie tylko opiekunow wierzchowcow i kawalerzystow, lecz przede
wszystkim konie na czele z Witeziem II - duma Janowa Podlaskiego.

Ksiazka znalazla sie w czolowce listy bestsellerow The New York
Times.

Gdy sily amerykanskie i sowieckie zaciskaly petle na dogorywajacej
Rzeszy Niemieckiej, w tle glownej rozgrywki trwala desperacka
akcja ratowania bezcennych koni. Amerykanie zrobili wiele by te

zywe skarby nie trafily w rece Armii Czerwonej. Autorka jednak nie
poprzestala tylko na opowiedzeniu tej hollywoodzkiej historii, ktora
w USA stala sie bestsellerem. Poszla krok dalej i uczynila z niej
kanwe do opowiesci o tym jak konie wplywaly na zyciorysy

glownych bohaterow i jaka role ich hodowla odgrywala w Austrii i
Polsce. To wlasnie losy polskich arabow uratowanych przez

Amerykanow sa tym, co powinno w szczegolnosci zainteresowac
polskiego czytelnika.

Wojciech Duch, redaktor naczelny Historia.org.pl

Historia, ktora Elisabeth Letts wydobywa z obledu nazistowskiego
okrucienstwa i wojny, to poza wartka akcja przejmujaca opowiesc o
lasce i odkupieniu. Autorka stawia nam przed oczy miedzynarodowa
galerie postaci doswiadczonych przez wojne zolnierzy. Patrzac z ich
perspektywy i wykorzystujac niemal nadprzyrodzona zdolnosc

rozumienia koni, jaka obdarzona jest Elisabeth Letts, zakochujemy
sie we wrazliwych lipicanach i szlachetnych arabach - ocalonych
zwierzetach, dzieki ktorym ludzie odzyskuja czlowieczenstwo.

Vicki Constantine Crocke, autorka Kompanii sloni
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