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Doświadczonej negocjatorce policyj-

nej Amandzie Lund przydzielono za-

danie odbicia porwanych w Kabulu 

szwedzkich dyplomatów. W nerwo-

wej pogoni za porywaczami Amanda 

odkrywa, że ściga ich ktoś jeszcze,              

a ona nie ma z kim negocjować. 

Tymczasem Szwecja przygotowuje 

się do wizyty prezydenta Afganistanu. 

Bill Ekman, szef Amandy, próbuje wy-

jaśnić sprawę zabójstwa młodego 

mężczyzny i jednocześnie musi na 

bieżąco informować ministerstwo 

sprawiedliwości o postępach w pracy 

swojej podopiecznej. Dlaczego szwe-

dzki rząd próbuje zatuszować sprawę 

zabójstwa? I jaki związek ma morder-

stwo w Sztokholmie z porwaniem 

dyplomatów w Kabulu? 

Amanda rozpoczyna zapierającą 

dech w piersiach walkę z czasem. 

Wkrótce przekonuje się, że amba-

sador Szwecji ma więcej tajemnic, niż 

była skłonna podejrzewać. 

O książce 

Recenzje 

„Dawno już nie czytałem debiutu na-

pisanego z taką pewnością i wytwor-

nością. Anna Tell naprawdę zna się 

na rzeczy. Ponad dwadzieścia lat 

pracy w szwedzkiej policji, zarówno             

w kraju, jak i za granicą, zaowoco-

wało znakomitym materiałem na 

powieść. Sytuacja, w której Tell umie-

szcza swoją bohaterkę, została przed-

stawiona niezwykle prawdziwie i inte-

resująco. Cztery dni w Kabulu to 

powieść, która do samego końca 

trzyma czytelnika w napięciu”. 

„Hallå Tidningen” 

 

„Wow! Puls dosłownie mi wariował,             

a ciało oblewało się potem od same-

go początku. Czapki z głów dla de-

biutantki Anny Tell”. 

„Tara Magazine” 

Sensacja, która nie 

zwalnia ani na chwilę! 

  
Dla miłośników serialu 

Homeland!  

Książka dostępna także jako: 



Anna Tell Fragment książki 

Urodziła się w 1975 roku. Jest komisa-

rzem szwedzkiej policji kryminalnej              

z dwudziestoletnim stażem w pracy 

operacyjnej na całym świecie; służyła 

również w armii. Cztery dni w Kabulu 

to jej pierwsza książka. 

Nacisnęła klamkę i drzwi lekko odsko-

czyły. Amanda wsunęła dłoń i poma-

cała ścianę w poszukiwaniu włącz-

nika światła. 

Pokój wyglądał na nieużywany. 

Cicho zamknęła za sobą drzwi              

i przeszła obok łóżka z wyciągniętą 

bronią. Na narzucie nie było ani 

jednego zagięcia. Po lewej stronie 

znajdowała się część biurowa apar-

tamentu, z dużym biurkiem i wygod-

nym fotelem. Również tam nie było 

żadnych znaków, że ktoś w niej był. 

Podeszła do drzwi do łazienki. Były 

uchylone i już z odległości paru 

kroków dał się wyczuć zapach mydła 

i męskich perfum. 

Zajrzała do środka. 

Na tle eleganckich płytek i klinkie-

rowej posadzki zwisały nad podłogą 

gołe nogi. 

Amanda wstrzymała oddech, a po-

tem zaczęła łapać powietrze krótkimi 

i szybkimi haustami. 

Na nagim ciele wisielca pojawiły się 

już sinoczerwone plamy pośmiertne,             

a jego język nienaturalnie wystawał               

z ust. Ręce zwisały bezwładnie. Kiedy 

Amanda spojrzała w lustro, napotkała 

w nim wzrok martwego Leijonhufvuda. 

Musiała kilka razy przełknąć ślinę, by 

nie zwymiotować. 

Na taborecie w łazience leżało 

starannie złożone ubranie ambasa-

dora. Na podłodze stały brązowe 

buty, a w szklance na umywalce leżał 

sygnet i zegarek. Na szczycie kupki 

ubrań tkwił skórzany portfel. 

Amanda przyjrzała się wisielcowi                

i podczas tych pobieżnych  oględzin 

nie dostrzegła żadnych oznak, by 

ambasador się przed kimś bronił. W jej 

głowie tłoczyły się sprzeczne myśli.               

Z jednej strony było jej żal tego bie-

daka, który musiał się zmagać ze stra-

chem i tyloma innymi skrajnymi 

emocjami. Z drugiej – uważała go za 

idiotę. „Nie miał złych zamiarów, ale 

postępował jak ostatni kretyn” – 

stwierdziła. „I w końcu odebrał sobie 

życie”. 

okładka oryginalna 

Cztery dni w Kabulu to debiutancka 

powieść Anny Tell, a zarazem pierw-

sza część serii o negocjatorce poli-

cyjnej Amandzie Lund. Prawa do 

stworzenia filmowej adaptacji zakupi-

ła szwedzka firma Anagram.  
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