„Potwornie genialne. Ciekawe, czy po przeczytaniu
odważysz się zgasić światło!” Robert Bryndza
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Sześć ofiar. Jedno ciało.
Zero podejrzanych.
Ktoś mówi ci, że zginiesz.
I zdradza kiedy…

Policjantka, która nikomu
nie może zaufać.
Morderca, który nie ma nic
do stracenia.

Londyńska policja znajduje w niepozornym mieszkaniu makabryczne zwłoki.
Zabójca zawiesił pod sufitem ludzką kukiełkę zszytą z ciał sześciu ofiar. Media
prześcigają się w doniesieniach na
temat „szmacianej lalki”, a morderca
pozostaje nieuchwytny. Co więcej –
ogłasza listę swoich kolejnych ofiar
wraz z datami ich planowanej śmierci.
Do sprawy zostają przydzieleni William „Wolf” Fawkes, niedawno przywrócony do służby, oraz Emily Baxter, jego
dawna partnerka. Czy uda im się wyśledzić zabójcę i ocalić niewinnych ludzi, gdy świat obserwuje każdy ich
ruch?

Detektyw Emily Baxter wciąż nie może
dojść do siebie po poprzednim śledztwie i po zniknięciu swojego przyjaciela
Williama „Wolfa” Fawkesa. Pomimo
oporów przed angażowaniem się
w kolejną makabryczną sprawę zostaje wysłana do Nowego Jorku, gdzie ma
się przyłączyć do nowej grupy
operacyjnej, którą tworzą połączone
siły FBI, CIA i Scotland Yardu. Ogląda
zdjęcia z miejsca zbrodni – wiszące nad
jezdnią mostu Brooklińskiego wygięte w
nienaturalnej pozie ciało mężczyzny,
na którego piersi sprawca wyciął słowo
„Przynęta”.

Daniel Cole

Opinie o książkach
„Makabryczna przyjemność! Thriller Daniela
Cole’a […] sprawił, że przewracałem strony
jak szalony. Imponujący debiut, mroczny, kipiący od akcji i zaskakująco zabawny”.
Gregg Hurwitz
„Makabryczny, pokręcony i dziko uzależniający… Nie potrafiłam się oderwać”.
Lisa Hall
„Szeroki wachlarz bohaterów pełnych wad,
niesłabnące tempo i idealna równowaga
między rozlewem krwi i dowcipem”.
Ali Land
„Oszałamiająca, pomysłowa i pasjonująca”.
Jill Mansell

Daniel Cole, mieszkający obecnie w słonecznym Bournemouth, pracował jak dotąd jako ratownik medyczny, działał
w Royal Society for the Prevention of
Cruelty to Animals, organizacji charytatywnej na rzecz obrony praw zwierząt, a także
w Royal National Lifeboat Institution,
instytucji pełniącej służbę ratowniczą na
wodach przybrzeżnych Wielkiej Brytanii.
Podejrzewa się, że to nie wewnętrzna potrzeba ochrony życia ludzkiego, jak sam
twierdzi, dyktowała mu te zajęcia, a wyrzuty sumienia z powodu liczby bohaterów,
których uśmiercił na kartach swojej debiutanckiej powieści Szmaciana lalka (Ragdoll). Podpisany przez pisarza kontrakt obejmuje również publikację dwóch kolejnych
tomów serii, a także adaptację telewizyjną
całości. Przynęta jest drugim tomem tej
historii.

Czy wiesz, że…
W jednym z wywiadów autor przyznał, że
do napisania trylogii zainspirowała go brytyjska powieść detektywistyczna Wołanie
kukułki, którą J.K. Rowling opublikowała
pod pseudonimem Robert Galbraith. Cole
zdradził ponadto, że uwielbia wszystko, co
wychodzi spod pióra Rowling.
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„Nie spodziewajcie się ani chwili odpoczynku
w tym mrożącym krew w żyłach thrillerze
z seryjnym mordercą, bardziej przebiegłym
i zwyrodniałym, niż kiedykolwiek moglibyście
sobie wyobrazić”.
David Jackson
„Szmaciana lalka to powieść całkowicie
uzależniająca – genialne postaci i zabójczy
zwrot akcji, którego kompletnie się nie spodziewasz. Najlepszy debiut, jaki kiedykolwiek
czytałam”.
Rachel Abbott
„Pierwszorzędny mroczny thriller”.

Emlyn Rees

„Niepokojąca, trzymająca w napięciu i niezwykle frapująca książka, która wciągnęła
mnie w swój świat bez reszty – tak, jak to
potrafią tylko najlepszy thrillery. Brawo, Panie
Cole!”
John Hart
„Narodziła się nowa gwiazda”.

Simon Toyne

„Byłem tą historią pochłonięty od samego
niepokojącego początku po pełen napięcia
finał. Wyśmienity thriller”.
Peter Robinson
„Szmaciana lalka to diabelnie pomysłowa
zagadka z seryjnym mordercą skonstruowana wokół frapującego nowego bohatera.
Nie mogę się doczekać, by przekonać się,
co Daniel Cole wymyśli następnym razem”.
Mason Cross

