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Książka dostępna także jako  

„Solidne postacie i niezwykle złożona fabu-

ła… Jeśli nie mieliście jeszcze okazji spotkać 

się z Królową Islandzkiego Kryminału, zacz-

nijcie od tej książki – to jej najlepsza jak 

dotąd powieść”. 

Globe and Mail 

 

„Yrsa pozostaje królową islandzkich pisarzy 

thrillerów”. 

Guardian 

 

„Zawsze mogliśmy polegać na Yrsie Sigur-

ðardóttir i oczekiwać dobrej, zręcznie opo-

wiedzianej historii – Odziedziczone zło nie 

jest wyjątkiem. Doskonale zarysowane miej-

sce akcji, interesujący bohaterowie i mro-

żąca krew w żyłach fabuła zachęcają, by 

smakować tę powieść”. 

Peter Robinson  

 

„Odziedziczone zło zabiera nas do świata, 

w którym pogrzebane bardzo głęboko 

sekrety przypominają o sobie dekady póź-

niej i wyrządzają krzywdy ludziom nieświa-

domym, że są ze sobą powiązani horrorami 

z przeszłości”. 

Karin Slaughter  

 

„Jeśli lubisz mroczne i wciągające krymina-

ły, nie szukaj dalej. Odziedziczone zło jest 

tak brutalne, jak to tylko możliwe. Doskona-

ły początek nowej serii Yrsy Sigurðardóttir”. 

Mari Hannah, autorka serii o nadkomisarz 

Kate Daniels 

Detektyw Huldar jest zupełnie zagu-

biony. Pierwsze morderstwo, nad 

którym pracuje jako prowadzący 

śledztwo – bestialski atak na pozor-

nie niewinną kobietę – nie przypomi-

na niczego, z czym się do tej pory 

zetknął. Na dodatek jedyne, czym 

dysponuje, to niezrozumiały ciąg 

liczb znaleziony na miejscu zbrodni                

i świadek – jedenastoletnia córka 

ofiary, która jednak nie chce nic 

powiedzieć.  

Podczas gdy zespół Huldara 

próbuje rozwikłać tę zagadkę, po-

licja zwraca się o pomoc do Freyi, 

psycholog dziecięcej kierującej 

schroniskiem dla nieletnich przeży-

wających traumę. Czas ucieka,              

a sytuacja tylko się pogarsza, kiedy 

zespół dowiaduje się, że morderca 

zaatakuje ponownie. 
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YRSA SIGURÐARDÓTTIR 

Wielokrotnie nagradzana islandzka pisarka, 

autorka niezwykle popularnych powieści 

kryminalnych i książek dla dzieci. Zadebiu-

towała w 1998 roku. Jest absolwentką inży-

nierii budowlanej na Uniwersytecie Islandz-

kim i Uniwersytecie Concordia w Montrealu. 

W zawodzie pracuje do dziś, łącząc to 

zajęcie z powieściopisarstwem. Mieszka na 

przedmieściach Reykjavíku. Jest żoną i ma-

mą dwójki dzieci. 

„Porachunki to kolejna mrożąca krew w żyłach opowieść 

królowej islandzkiego kryminału”.  

Simon Kernick  

„Odziedziczone zło to początek 

ekscytującego nowego kierunku 

w pisarstwie Yrsy Sigurðardóttir. 

Koszmar dekad rodzinnej separacji 

staje się katalizatorem mrocznych 

zbrodni i skomplikowanego śledz-

twa. Zapowiada się znakomita 

seria”. 

Sarah Ward, autorka In Bitter Chill 

 

„Im bardziej Sigurðardóttir zagłę-

bia się w mroczne zakamarki 

swojej wyobraźni, tym pełniej roz-

kwita jej talent. To fascynująca 

lektura dla każdego, kto ma ape-

tyt na makabrę i tajemnice”. 

Daily Express 

 

W przygotowaniu drugi tom trylogii 

W szkolnej kapsule czasu zakopanej przed dziesięcioma laty 
zostaje znaleziony mrożący krew w żyłach liścik wieszczący 
śmierć sześciu osób. Ale przecież jeśli napisało go trzynastol-
etnie dziecko, nie może to być prawdziwa groźba…  

Detektyw Huldar podejrzewa, że dostał tę sprawę tylko po 
to, by odciągnąć go od prawdziwej pracy na komisariacie.            
W rozszyfrowaniu myśli autora wiadomości pomaga mu 

psycholog Freyja. Wkrótce okazuje się jednak, że duet wplątał 
się w jeszcze inną szokującą sprawę.  

Po skończonej opowieści napastnik podnosi 

się z łóżka, przewraca jej ciało na plecy                       

i przyciska kolanem klatkę piersiową, tak na 

wszelki wypadek, by nie próbowała znowu 

uciekać. Ponownie w ruch idzie taśma. 

Okręca ją jeszcze mocniej, raz za razem, 

wokół uszu i nosa. W uszach jej trzeszczy,                

a nos boli straszliwie, za to słabnie napór na 

klatkę piersiową. Słyszy przez taśmę klejącą 

niesprecyzowane dźwięki, ale już po chwili 

rozpoznaje, co to za urządzenie. W życiu nie 

przyszłoby jej do głowy, że może być 

niebezpieczne. Kiedy jednak mężczyzna 

zbliży się do niej, zda sobie sprawę, jak 

bardzo się myliła. 

Fragment powieści 


