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Ciekawa pozycja na runku literatury górskiej. Jedna z niewielu prób literackich Wandy Rutkiewicz. Książka
opowiada w prosty, przejrzysty sposób, Jej własną historię, gdzie autorka cofa się aż do swych najmłodszych
lat, dalej prowadzi nas poprzez czasy wczesnej młodości, przez studia na Wydziale Elektroniki Uniwersytetu
Warszawskiego, aż po jej  wyprawy w Himalaje.  Prowadząc nas poprzez wszystkie te lata,  Wanda ukazuje
moment narodzin, oraz rozkwit Jej fascynacji górami, od skałek począwszy, aż po wyprawy w góry najwyższe.
Ta miłość do gór, jak to nader często się zdarza, doprowadziła w jej życiu do wielu nieprzyjemnych sytuacji,
gdy musiała wybierać pomiędzy nią,  życiem osobistym, a karierą zawodową. Wszystko to ukazane jest  w
niniejszej książce. W dalszej jej części w opisach wypraw w góry najwyższe, gdy Wanda była już znaną i
cenioną alpinistką, pokazuję nie zawsze popularną prawdę o męskim wówczas świecie wspinaczki. 

Książka  pomimo że  nie  napisana  górnolotnym,  oraz  wyszukanym,  językiem literackim,  sądzę  że  zawiera
esencję  osobowości  Wandy.  Przekazana  jest  w  sposób  bezpośredni,  momentami  dosadny,  bez  zbędnych
zawiłości,  ani  wdawania  się  w mistyczne  opisy pejzaży.  Prosto,  skutecznie  i  prowadząca  do  celu,  jak  jej
podejście do wypraw w góry.

Zapewne jest to pozycja warta przeczytania, dla każdego emocjonalnie związanego z górami, wręcz pozycja
wskazana, która uzupełnia obraz naszej wielkiej himalaistki jaką była Wanda Rutkiewicz. 
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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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