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Świetnie  skonstruowana,  wciągająca  opowieść,  zawierająca  masę  interesujących  informacji  o  historii
zakończonych sukcesem prób zdobycia przez kobiety drugiej najwyższej góry świata – K2. I choć szczyt ten
nie jest królową gór pod względem wysokości, to jest nim zapewne pod względem piętrzących się na niej
trudności technicznych. Szczyt ten ma również wyjątkowo zapadające w serce i wyobraźnie, piękny, regularny
wygląd gigantycznej piramidy. Cechy te sprawiały i sprawiają że jak mało który przyciąga on wspinaczy z
całego  świata  do  swych  stóp.  Nie  inaczej  było  z  kobietami,  które  wielokrotnie  podejmowały  próbę  jego
zdobycia.  Z  pośród kilkudziesięciu  kobiet  które  podjęły to  wyzwanie  jedynie  6  stanęło  na  jego  szczycie.
Książka opowiada szczegółowo historię pięciu z nich, w tym szczególnie obszernie naszej Wandy Rutkiewicz,
która była pierwszą kobietą jaka stanęła na jej wierzchołku. 

Jennifer Jordan – pisarka, podróżniczka, dziennikarka, producentka. Autorka spędziła długi czas w bazach
pod K2, gdzie pracowała nad filmem dla National Geographic - „Kobiety na K2”. Pisząc niniejszą książkę
wykazała  się  wielką  pieczołowitością  w odtworzeniu  szczegółów poszczególnych wejść  kobiecych na  K2,
ukazując je nie tylko ze strony technicznej, od strony wyzwania, ale również duchowej i psychicznej, od strony
emocjonalnej  samych  uczestniczek.  Książkę  szczególnie  można  polecić  wszystkim  zainteresowanym  tą
tematyką kobietą. Mężczyzn może nieco razić, nazbyt momentami wyemancypowany styl, jednak nie obniża to
całości dużej wartości merytorycznej książki.    
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Informacja prawna – wszystkie wyrażane w niniejszej recenzji książki opinie są wyłącznie moją osobistą opinią na jej temat i jako takie nie są wiążącym określeniem jej
wartości, lecz wyłącznie osobistą autointerpretacją. Wykorzystane w opracowaniu cytaty, lub zdjęcia okładek i inne, mają za zadanie jedynie zaprezentować publikację, oraz
przedstawić opisywane w niej wątki, lub cechy. Recenzja nie jest ofertą handlową, nie powstała na zamówienie firm trzecich, ani nie namawia do zakupu danej książki. 
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