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Książka dostępna także jako  

„Obiecujący debiut”.  

Nya Kristinehamns-Posten 

 

„Elektryzująca powieść o nienawiści                

i groźbach wymierzonych w dzienni-

karzy. Przeczytajcie koniecznie”.  

Expressen 

 

„Porusza bardzo poważny temat”. 

Kulturspeilet 

 

„Pascal Engman z nadzwyczajną umie-

jętnością stopniuje tempo powieści”.  

Dagens Nyheter 

 

„Dystopijna fabuła powieści wydaje się 

przerażająco bliska rzeczywistości”. 

Expressen 

 

„Świetnie napisana, porywająca, wcią-

gająca”.  

BTJ 

 

„Jednocześnie fascynująca i przeraża-

jąca”.  

Skaraborgs Allehanda 

Grupa szwedzkich „Patriotów” próbuje 

rozprawić się z muzułmanami, którzy 

„okupują” ich ojczyznę. Oskarża polity-
ków i dziennikarzy o zakłamanie i od-

danie kraju w ręce tych „brudnych świń”. 

Carl Cederhielm, który poprzysiągł za 

wszelką cenę chronić swój kraj przed 

wrogami, sporządza listę dziesięciu czo-

łowych dziennikarzy nawołujących do 

współczucia wobec przybyszy. Postana-

wia działać w imieniu narodu, który nie 

ma odwagi stanąć do walki. 

Gdy zamordowana zostaje sztokholm-

ska dziennikarka, w branży wybucha pa-

nika. Wielu pracowników już wcześniej 

otrzymywało pogróżki, ale dopiero teraz 

naprawdę boją się o swoje życie. Jedyną 

niewzruszoną pozostaje młoda dzienni-

karka „Nyhetsbladet”, Madeleine Win-

ther, która doskonale wie, jak skierować 

swoją karierę na właściwe tory – wy-

starczy zająć się najgorętszą sprawą 

ostatnich dni. 

W pewnym odległym kraju mężczyzna 

tęskni za ojczyzną. Mieszkańcy miastecz-

ka się go boją, ponieważ pracuje jako 

ochroniarz rosyjskiego przemytnika broni               

i narkotyków. 
Wkrótce jego losy połączą się z Ma-

deleine, a Szwecja obudzi się w nowej, 

przerażającej rzeczywistości. Według Ce-

derhielma plan nie został przecież jeszcze 

wykonany. Już pora, by wyeliminować 

kolejną osobę z listy. 
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Mieszka w Sztokholmie. Od kilku lat pracuje 

jako dziennikarz, pisał m.in. dla „Trelleborgs 

Allehanda” i „Expressen”. Pod wpływem coraz 

groźniejszej retoryki wymierzonej w szwedzkich 

dziennikarzy postanowił wziąć trochę wolnego 

i wyjechał do Chile, gdzie napisał Patriotów. 

Ten poruszający niezwykle aktualną tematykę 

thriller to jego debiutancka powieść. 

 

 

Autor będzie gościem Międzynarodowych 

Targów Książki w Krakowie.  

Z czytelnikami spotka się w sobotę 27.10                  

o 13.00 i w niedzielę 28.10 o 15.00 (stoisko 

wydawnictwa, D5), a także w sobotę o 14.00 

na stoisku gościa honorowego targów, Szwecji, 

gdzie porozmawia z Wojciechem Chmielarzem 

i Adamem Szają o fenomenie kryminałów              

w brutalnych czasach. 
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Patrioci to powieść 

porównywana do kryminałów 

Henninga Mankella oraz duetu 

pisarzy Maj Sjöwall i Pera 

Wahlöö. Prawa do wydania 

książki sprzedano do Czech, 

Danii, Finlandii, Norwegii, 

Niemiec i Holandii,  

a hollywoodzki producent 

planuje ekranizację. 

Kiedy drzwi się zamknęły, Carl wrócił do 

salonu, wziął lampkę wina, przyniósł 

laptop, który leżał na łóżku w sypialni. 

Usiadł na kanapie z komputerem na 

kolanach i wszedł na stronę nyhets-

bladet.se. Gazeta jako pierwsza opu-

blikowała tekst o tym, że Hannah 

Löwenström została znaleziona martwa 

w swoim mieszkaniu na Hägersten-

sasen. Na Facebooku kilka osób na-

pisało „wreszcie” i otwarcie cieszyło się 

z jej śmierci. Carl uśmiechnął się                        

i sięgnął po kawałek sera. 

Przejrzał artykuły na Avpixlat. 

Uchodźcy z Afganistanu, którym 

odbija w parku wodnym w Gävle. 

Dwóch ciapatych zgwałciło kobietę                 

w Örebro. Walka na noże w obozie dla 

uchodźców w Varbergu. Carl pokręcił 

głową z dezaprobatą. Tylko po to, żeby 

wpuścić te szumowiny do Szwecji, takie 

osoby jak Hannah Löwenström używały 

swoich medialnych wpływów. Nie 

rozumieli, na co narażają kraj? Już 

jeden nielegalny imigrant wjechał                 

w ludzi na Drottninggatan, a mimo to 

chcieli przyjąć ich więcej. Ich sza-

leństwo nie ma granic. 

W niektórych komentarzach pod 

artykułami na Avpixlat ktoś okazywał 

Schadenfreude z powodu tego, do 

czego doprowadzili imigranci, i pisał 

ironicznie „nowa super-Szwecja”. 

Carl nie był w stanie poczuć niczego 

innego poza konsternacją związaną                 

z tym, co się wydarzyło.  

Zabił Hannah Löwenström, żeby 

mógł na siebie patrzeć w lustrze, żeby 

nie myśleć o sobie jako ofierze. 


