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SAM CHRISTER 

Cienie śmierci 

Dla miłośników Sherlocka Holmesa. 

Radio Times 

 

Rozprawa o moralności, którą czyta się jak 

najlepszy kryminał – z wypiekami na twarzy.  

Lancashire Evening Post 

 

Świetnie skonstruowana i fascynująca. 

Shots 

 

W pewnej chwili prawie poczułem na sobie 

zimny ciężar głazów używanych do egze-

kucji na Dziedzińcu Kamieni. To jedna z nie-

wielu  książek, które jednocześnie przerażają   

i zachwycają.  

James Becker, autor  

bestsellerowej powieści The Nosferatu Scroll 

 

Big Ben wybija pierwsze sekun-

dy pierwszego dnia 1900 roku.              

W najstarszym londyńskim wię-

zieniu rozpoczynają się przygo-

towania do wykonania wyroku 

śmierci na najgroźniejszym za-

bójcy wiktoriańskiej Anglii, któ-

remu przez dwa dziesięciolecia 

udawało się unikać sprawie-

dliwości.  

 

*** 

 

Londyn 1899 rok. Simeon Lynch 

prowadził dostatnie życie, słu-

żąc jako zabójca rodzinie Mo-

riartych, która kierowała najpo-

tężniejszą organizacją przestęp-

czą ówczesnego świata. Teraz, 

stojąc prawie na stopniach szu-

bienicy, dowiaduje się mrocz-

nej prawdy o swoim praco-

dawcy, o Sherlocku Holmesie             

i swojej własnej przeszłości. Ta 

wiedza sprawia, że Simeon 

postanawia za wszelką cenę 

uciec z więzienia i zabić raz 

jeszcze…  

Po jego krwawych śladach 

podążamy przez brukowane 

londyńskie uliczki, zapuszczone 

hale fabryczne oraz krzykliwe 

tawerny, gdy krzyżuje szpady        

z Sherlockiem Holmesem oraz 

najgroźniejszymi zbirami londyń-

skiego półświatka.   



1 
Dywany i wspomnienia Britt-Marie 
mają z sobą wiele wspólnego, 
trudno je wyczyścić. 
  
2 
– Kocha go pani? Pani męża? – 
pyta chłopiec tak szybko, że Britt-
Marie prawie tnie go w ucho.  
Britt-Marie usuwa włosy z jego 
ramienia wierzchem dłoni. Zatapia 
spojrzenie w skórze jego głowy. 
– Tak. 
– Dlaczego go tu w takim razie nie 
ma? – pyta Pirat. 
– Bo czasami nie wystarczy kochać 
– mówi Britt-Marie. 
  
3 
Bank opuszcza parking w chmurze 
najbrzydszych słów, jakie Britt-
Marie kiedykolwiek usłyszała, żeby 
wobec niej padały. Britt-Marie 
nawet nie wiedziała, że można 
połączyć nazwy narządów 
płciowych z innymi częściami ciała 
w ten sposób. Nie natyka się na 
tego rodzaju innowacje słowne w 
krzyżówkach. 
  
4 
Geografia to bardzo przydatna 
wiedza, kiedy dzieli się z kimś 
kanapę, rozwiązując krzyżówki. 
Niełatwo znaleźć kogoś takiego. 
Miłość nie musi dla wszystkich 
oznaczać fajerwerków. To mogą 
być stolice na pięć liter i buty, o 
których się wie, kiedy należy je 
podbić. 
  
5 
Z celofanem, który bynajmniej nie 
miał ceny, jaką Britt-Marie 
nazwałaby ceną „po znajomości”, 
zapakowała piwo tak, żeby 
wyglądało ładnie, przyczepiła też 
na samej górze małą rozetkę. 
Potem poszła do ośrodka, 
zostawiła uchylone drzwi i 
umieściła przy progu talerz ze 
snickersem. Obok talerza 
postawiła ozdobną kartkę, na 
której było napisane długopisem: 
„Jestem na randce. Albo schadzce. 
Albo na jakkolwiek to się teraz 
nazywa. Nie musi pan zmywać po 
sobie naczyń. To dla mnie żaden 
problem”. Chciała napisać, że ma 
nadzieję, że szczur znajdzie kogoś, 
z kim będzie mógł zjeść kolację, 
że uważa, iż szczur nie zasługuje na 
jedzenie kolacji w samotności. Że 
samotność to rozrzutność zarówno 
w stosunku do ludzi, jak i szczurów. 
Jednak rozsądek rozkazał jej nie 
wtrącać się w społeczne wybory 
szczura, więc dała sobie spokój. 
  
6 
– Kwiaty? Dla kogo? – zapytała 
Ktośka. 
– Dla Bank. Wydaje mi się 
nieuprzejme, że wynajmuję pokój 
przez cały ten czas, nie dziękując 
nawet kwiatkiem; w takich 
sytuacjach zwyczajowo daje się 
kwiaty – poinformowała Britt-
Marie. 
– Nie, kurde, nie mam żadnych 
kwiatów. Ale Bank lubi piwo! Weź 
za to piwo, co? – poradziła Ktośka. 
Britt-Marie nie uważa, że to się 
wydaje cywilizowane, ale 
pomyślała, że dla kogoś, kto lubi 
piwo, piwo może być jak kwiaty. 
  
7 
Dziwną rzeczą z miasteczkami przy 
drodze jest to, że można znaleźć 
równie wiele powodów, aby z nich 
wyjechać, jak i wymówek, żeby w 
nich zostać. 
  
8 
Kocha się piłkę nożną, bo jest 
instynktowna. Jak toczy się po 
ziemi, to się w nią kopie. Bo kocha 
się ją z tego samego powodu, z 
jakiego człowiek się zakochuje. Bo 
nie wiadomo, jak się powstrzymać 
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O autorze 

Sam Christer to pseudonim arty-

styczny Michaela Morleya, dzien-

nikarza, prezentera, producenta 

filmowego. Pracował między inny-

mi dla Sony Pictures International. 

Autor obsypanych nagrodami fil-

mów dokumentalnych. 

Zadebiutował w 2010 roku Dzie-

dzictwem Stonehenge. Jeszcze 

zanim książka trafiła na półki księ-

garskie w Wielkiej Brytanii, prawa 

do powieści sprzedano do ponad 

trzydziestu krajów, w tym do USA, 

a nawet do Australii, Indii i Repu-

bliki Południowej Afryki. O tę po-

wieść walczyły największe domy 

wydawnicze świata. W Polsce 

ukazała się nakładem Wydaw-

nictwa Sonia Draga, podobnie jak 

książki Bractwo Camelotu i Taje-

mnica Całunu Turyńskiego. 

Autor jest żonaty, ma trójkę 

synów i mieszka w Derbyshire. 

„Fantastyczny debiut. Napięcie towarzy-

szące odliczaniu czasu, który dzieli bohate-

rów od katastrofy, i przyprawiający o gęsią 

skórkę finał tylko potwierdzają, że na spe-

kulacje na temat ekranizacji być może 

wcale nie jest za wcześnie”. 

Longridge News 

 

„Tę pełną sekretów, historycznych szczegó-

łów, spisków i przygód powieść czyta się 

wprost doskonale. Christer co rusz podsuwa 

czytelnikowi fałszywe tropy, trzymając go    

w napięciu od pierwszej do ostatniej strony. 

Ciekawa i błyskotliwie napisana. Gorąco 

zachęcam, by wybrać się z autorem w tę 

fascynującą, pełną niebezpieczeństw po-

dróż”. 

Steve Berry,  

bestsellerowy amerykański pisarz 

 

„Prastare sekrety, niebezpieczna religijna 

sekta i mnóstwo zwrotów akcji. Z pewnoś-

cią przypadnie do gustu fanom Steve’a 

Berry’ego i Dana Browna”. 

Candice Proctor, znana australijska 

powieściopisarka 

 

„Dziedzictwo Stonehenge to przyprawiają-

ca o dreszcze lektura, w której autor nie-

zwykle umiejętnie łączy elementy prasta-

rego kultu ze współczesnym wątkiem por-

wania. To jedna z tych rzadkich książek, 

które w równym stopniu fascynują i prze-

rażają”. 

James Becker 

 

„Christerowi udało się w główny watek 

porwania zgrabnie wpleść sekretne ręko-

pisy, zaszyfrowane symbole, zakapturzo-

nych mnichów i sporą dawkę historycznych 

szczegółów”. 

Publishers Weekly 

Prasa o Dziedzictwie Stonehenge,  
najpopularniejszej powieści autora 

„Piszę codziennie, zaczynam tak 
wcześnie, jak się da, i piszę tak długo, 
jak potrafię, dopóki mój mózg się nie 
podda albo moje palce nie będą 
zbyt obolałe. Potrafię pisać wszędzie  
i o dowolnej porze. W samolotach.            
W pociągach. W moim biurze albo              
w poczekalni u dentysty. Mój mac 
chodzi ze mną wszędzie i kiedy tylko 

mam chwilę, otwieram go i znów 
wkraczam w swój cudowny ukryty 
świat”. 

Sam Christer 
o swoich pisarskich zwyczajach 


