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„Nicolas Beuglet podpiął swoje pióro 

do napięcia 20 tysięcy woltów: ele-

ktryzujące sceny i szaleńcze tempo 

akcji”. 

Le Figaro Magazine 

 

„Prawdziwe cudo. Wyśmienicie skom-

ponowana książka”. 

Le Magazine de la santé –  

France 5 

 

„To wyjątkowy thriller, inspirowany 

prawdziwymi wydarzeniami, a przy 

tym refleksja na temat życia po 

śmierci”. 

Le livre du jour –  

France Info 

 

„Jedna z najlepszych książek, jakie 

zostały napisane w tym roku”.  

La Dépêche du Midi 

 

„Lektura, od której nie można się 

oderwać, wyjątkowa, trzymająca              

w napięciu, napisana tak jak się kręci 

kamerą z ręki”.  

Paris-Normandie 

  

„Jedna z tych książek, od których nie 

da się oderwać aż do ostatniej 

strony”.  

L’est-éclair 

„Ten thriller jest jedną z najlepszych 

książek ostatniego czasu. Uzależnia-

jący”. 

Femme actuelle 

 

„Mocny cios!”  

Ici Paris 

 

„Thriller, którego nie sposób odłożyć 

przed końcem, pasjonująca”.  

Le Magazine de la santé –  

France 5 

 

„Lodowaty”. 

24 heures 

 



Nicolas Beuglet 

O książce 

Urodził się w 1974 roku. Po piętnastu 

latach pracy w stacji telewizyjnej M6, 

zdecydował, że poświęci czas pisaniu 

sztuk i powieści. Mieszka we francuskim 

Boulogne-Billancourt z żoną i dwiema 

córkami. Krzyk to jego druga powieść.  

→ Dlatego że ta książka, choć zaczy-

na się jak klasyczny thriller, odkryje 

przed wami wiele niespodzianek. 

→ Dlatego że Sarah, inspektorka, a za-

razem główna bohaterka powieści, 

jest trudna do rozszyfrowania, a przy 

tym szaleńczo skuteczna. 

→ Dlatego że odkrycia, których doko-

nasz podczas lektury, będą poucza-

jące i życiowe. 

→ Dlatego że aby poznać rozwiąza-

nie, trzeba doczytać tę powieść do 

samego końca. 

Dlaczego warto sięgnąć 

po Krzyk? 

Szpital psychiatryczny Gaustad, Oslo. Pew-
nego dnia o świcie, po lodowatej nocy,             
w celi zostają znalezione zwłoki pacjenta              
z ustami otwartymi w niemym krzyku. Wy-
słana na miejsce inspektorka Sarah Gerin-
gën wyczuwa od razu, że ta sprawa będzie 
inna niż wszystkie… 
  
Zagadek jest coraz więcej: dlaczego ofiara 
ma na czole bliznę układającą się w kształt 
liczby 488? Co oznaczają niezrozumiałe 
rysunki na ścianie celi? Dlaczego personel 
szpitala wydaje się tak zakłopotany, gdy 
przychodzi do wyjawienia tożsamości męż-
czyzny hospitalizowanego w Gaustad od 
ponad trzydziestu lat? Rozpoczyna się 
niesamowite śledztwo, które zaprowadzi 
Sarah do Londynu, na Wyspę Wniebowstą-

pienia, do kopalni w Minnesocie i na wzgó-
rza Nicei.  
  
Zegar nieubłaganie odlicza czas, tym-
czasem inspektorka w towarzystwie Christo-
phera, francuskiego dziennikarza śledcze-
go, odkrywa tajne akta CIA, wydobywając 
na światło dzienne niezwykłą prawdę na 
temat jednego z dręczących każdego            
z nas pytań: o życie po śmierci… 
  
Ukryta w supertajnych laboratoriach odpo-
wiedź na to pytanie przeraża bardziej niż 

ono…  

Opowieść, która obudzi 
twoje najskrytsze lęki… 

Na koniec zaśmiał się znacząco. Nazwisko 
Sarah Geringën po raz pierwszy pojawiło się 
w jego życiu zawodowym, kiedy przejęła 
sprawę seryjnego mordercy Ernesta Jangera, 
przezywanego później Sanitariuszem. Śledczy 
dreptali w miejscu od dwóch lat, a liczba 
ofiar – zaginionych kobiet – wzrosła do 
sześciu. Sprawa przynosiła wstyd policji. Sarah 
dokonała właśnie błyskotliwego zatrzymania 
innego wyjątkowo trudnego do namierzenia 
zabójcy, dlatego też jej przełożeni wpadli na 
pomysł, aby wykorzystać jej zmysł analityczny 
i upór w sprawie niepokojącej całe Oslo. 

Zaczęła od wydania polecenia, aby wszy-
stkie sekcje zwłok przeprowadzić ponownie, 
zgodnie z precyzyjniejszym i bardziej docie-
kliwym protokołem niż te, którym podlegały 
czynności wykonane za pierwszym razem. 
Lovsturd, wówczas świeżo nominowany na 
kierownika Instytutu Medycyny Sądowej, pa-
miętał, jak bardzo jego koledzy narzekali na 
tę dodatkową pracę. 

Lecz czytając raporty, musiał przyznać, że 
dopuszczono się pewnych uogólnień, zwłasz-
cza jeśli chodzi o nazwy chemiczne substancji 
znalezionych na ofiarach. Szczególnie jednej, 
która okazała się przełomowa dla rozwią-
zania śledztwa. 

Tak czy owak, inspektor Geringën, której ni-
gdy jeszcze nie widział, jawiła mu się jako 
kobieta oschła, o odpychającej fizjonomii. 
Ostatecznie musiał przyznać, że bardzo się 
mylił. 

fragment powieści 


