
Maxime Chattam 

Otchłań zła 

ISBN:    978-83-8110-385-5 

Oprawa: broszurowa + skrzydełka 

Tłumaczenie: Joanna Maria  

Stankiewicz-Prądzyńska 

Premiera: 21 lutego 2018 

Cena: 39,90 

Format: 143 x 205 mm 

Długo oczekiwane wznowienie porażającej  
„Trylogii zła”!  

„Skomplikowana fabuła to najmocniej-
szy element książki. […] Nigdy  do  końca 
nie byłam pewna, czego  dalej mogę  się 
spodziewać. […] Pozycja obowiązkowa 
dla każdego miłośnika gatunku. Maxime 
Chattam udowodnił mi, że jest mistrzem    
w tym, co robi.  […] Z czystym  sumieniem 
polecam!” 

www.zakladkadoksiazek.pl 
 

„Jeśli jesteś fanem thrillerów i kryminałów, 
w których czarny charakter igra ze stróża-
mi prawa, a także z Tobą samym, to mu-
sisz czym prędzej zapoznać się z twórczoś-
cią Maxime’a Chattama! Sama zaś żeg-
nam się z tym autorem tylko na chwilę, po 

to, by już niebawem zatopić się w drugim 
tomie trylogii pt. W ciemnościach strachu”. 

www.ksiazkowka.blogspot.com 
 

„Otchłań zła – w skrócie najgenialniejsza 
książka, jaką ostatnio czytałam”. 

WerQa na www.lubimyczytac.pl 
 

 

Czytelnicy o I części 

„Kończąc Otchłań zła Maxime’a Chatta-
ma, zaczęłam się zastanawiać nad tym, 
co w moim życiu czytelniczym poszło nie 
tak, skoro dopiero teraz poznałam tego 
niezwykle pasjonującego pisarza. Dlacze-
go wcześniej o nim nie usłyszałam, dlacze-
go wcześniej nie sięgnęłam po jego książ-
kę na półce w bibliotece. Gdyby tak się 
stało, moje życie czytelnicze już wcześniej 
byłoby bardziej emocjonujące”. 

www.poczytajnia.wordpress.com 
 

„Otchłań zła to pozycja obowiązkowa dla 
wszystkich fanów gatunku”. 

www.dosiakksiazkowo.blogspot.com 
 

„Mega, Mega, Mega doskonała. Super 
pomysł na zbrodniarza, policjanci, których 
polubi każdy czytelnik, zakończenie zaska-
kujące, opisy Oregonu doskonałe. Czegóż 
chcieć więcej?” 

esa na www.lubimyczytac.pl 
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Każdego roku w Stanach Zjed-

noczonych ludzie znikają bez 

śladu. Julia, którą znaleziono na-

gą i oskalpowaną, gdy błąkała 

się po ulicach Nowego Jorku, 

twierdzi, że wydostała się z pie-

kła i widziała samego diabła.  

Tymczasem w kościele św. 

Edwarda ołtarz spływa ludzką 

krwią... Prowadząca śledztwo 

młoda policjantka Annabel 

O’Donnel i były ekspert pro-

filujący Joshua Brolin trafiają na 

trop tajemniczej sekty czczącej 

nowe bóstwo – Kalibana. Jaki 

cel przyświeca jej wyznawcom? 

Co się stało z 67 osobami, po 

których wszelki słuch zaginął,              

a które zostały uwiecznione na 

wstrząsających fotografiach? 

Policja i FBI muszą się zmie-

rzyć z potwornością, która prze-

kracza wszelkie wyobrażenie,              

z okropieństwami, które mogły 

się zrodzić jedynie w chorym 

umyśle. Muszą otworzyć drzwi 

prowadzące do tajemniczego, 

przerażającego świata… 

Juliette Lafayette, młoda atrak-

cyjna studentka psychologii, 

cudem uniknęła śmieci z rąk 

szaleńca, który ją porwał i tor-

turował. W rocznicę tego wyda-

rzenia portlandzka policja otrzy-

muje zgłoszenie o makabrycz-

nym znalezisku. W głębi lasu               

w opuszczonych zrujnowanych 

zabudowaniach leży ciało ko-

biety. Zwłoki noszą znamiona 

iście diabelskich obrzędów. Spo-

sób działania i znaki na ciele 

ofiary jednoznacznie sugerują, 

że zastrzelony przez policję rok 

wcześniej Leland Beaumont, na-

zwany przez prasę i policję Ka-

tem z Portland, ma zagorzałego 

naśladowcę. Postępy w śledz-

twie prowadzą jednak do zaska-

kujących wniosków – Kat z Port-

land zmartwychwstał… 

Prowadzący dochodzenie 

inspektor Brolin wraz Juliette 

przeszukują ezoteryczne księgo-

zbiory, wiejski cmentarz i ukryte                

w lasach samotne domostwa.    

Kultowa „Trylogia zła” Maxime’a Chattama 

tom I 

W dzikiej głuszy służby leśne 

znajdują martwego mężczyznę     

z twarzą wykrzywioną z przeraże-

nia. Na miejscu brak jakichkol-

wiek śladów morderstwa. Wkrót-

ce ze swoich mieszkań znika 

kilka kobiet. Nic nie wskazuje na 

to, by zostały porwane, poli-

cjanci nie znajdują oznak wła-

mania. W tym samym czasie             

w centrum Portland pojawiają 

się jadowite pająki, które ata-

kują mieszkańców. Kiedy kilka 

ukąszonych osób umiera, wyda-

je się, że miasto, ogarnięte prze-

rażeniem, czeka zagłada. Poli-

cja nie wie, z kim walczyć i gdzie 

szukać winnego. Nie wie też, czy 

za wszystkimi zbrodniami stoi 

człowiek, czy bestia, czy też ta-

jemna siła.  

Do sprawy włączają się de-

tektyw Joshua Brolin i Annabel 

O'Donnel, inspektor nowojor-

skiej policji. Muszą stawić czoło 

zbrodniarzowi, który pragnie uni-

cestwić mieszkańców, sięgając 

po narzędzia rodem z najstrasz-

liwszego koszmaru. 

tom II tom III 

* Oceny czytelników portalu lubimyczytac.pl 

Maxime Chattam 
Bestsellerowy francuski pisarz okrzyknięty „złotym dzieckiem suspensu”. Jako na-
stolatek odkrył Władcę pierścieni i powieści Stephena Kinga i obiecał sobie, że 
pewnego dnia zostanie pisarzem. Przez rok studiował kryminologię, poznając 
tajniki psychiatrii kryminalnej, kulisy medycyny sądowej i pracę policji. Uczestni-
czył w sekcjach zwłok i spotkaniach specjalistów różnych dziedzin. Otchłań zła to 
jego debiutancka powieść, którą z miejsca podbił serca francuskich czytelników.  
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