
Michael Connelly 

Punkty zbieżne 

ISBN:    978-83-8110-485-2 

oprawa: broszurowa + skrzydełka 

tłumaczenie: Przemysław Hejmej 

premiera: 25 lipca 2017 

cena: 39,00 zł 

format: 143 x 205 mm 

Recenzje 

Urodzony 21 lipca 1956 r. w Filadelfii, pisarz, autor powieści kryminalnych, 

twórca postaci Harry’ego Boscha. Studiował na University of Florida i w tym 

czasie – jak podaje na swojej stronie internetowej – uległ fascynacji prozą 

Raymonda Chandlera. Po ukończeniu studiów pracował jako dziennikarz na 

Florydzie, specjalizował się w sprawach kryminalnych. Pracował m.in. nad 

katastrofą lotu Delta Air Lines 191. W 1987 zamieszkał w Kalifornii i został 

dziennikarzem „Los Angeles Times”. Od połowy lat 90. utrzymuje się z pisania. 

Największą popularność przyniosły mu serie z Harrym Boschem oraz 

adwokatem Mickeyem Hallerem, przyrodnim bratem Boscha, które sprzedały 

się na całym świecie w nakładzie ponad 58 milionów egzemplarzy. Na 

podstawie pierwszego cyklu powstał popularny serial Bosch z Titusem 

Welliverem w roli głównej, natomiast pierwsza część serii o Hallerze, Prawnik                

z lincolna, doczekała się ekranizacji, w której wystąpili Matthew McConaughey 

i Marisa Tomei. 
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Harry Bosch to jedna z najbystrzejszych postaci 

w literaturze kryminalnej. Facet zna się na tra-

jektoriach pocisków, a nawet wie, jak się robi 

polityczne kariery. Connelly uwielbia przyglą-

dać się procesom myślowym swojego bohate-

ra, ja tym bardziej. 

„Evening Standard” 

 

Szybka i pełna napięcia fabuła umiejętnie 

przeplatana fajerwerkami retoryki wprost z sal 

sądowych. 

„The Independent” 

 

Pełen elegancji majstersztyk Connelly’ego                

z dwoma najbardziej inteligentnymi bohatera-

mi współczesnych kryminałów. 

„Daily Mail” 

Stary, dobry Bosch. 

Mark Billingham, „Crime Vault Podcast” 

 

W tej błyskotliwej, bardzo złożonej historii, która 

rozgrywa się w spalonym słońcem raju o na-

zwie Los Angeles, przekroczone zostają nie-

jedne granice. 

„Evening Standard” 

 

Niesamowite, że po napisaniu dwudziestu 

siedmiu bestsellerów, z każdą kolejną książką 

Connelly jest jeszcze lepszy. Ta pozycja jest 

podwójnie smakowita, ponieważ jej bohate-

rami są zarówno detektyw Harry Bosch, jak                    

i jego przyrodni brat, genialne posługujący się 

prawem adwokat Mickey Haller. 

„Peterborough Evening Telegraph” 

Michael Connelly 



tom I 
Los Angeles. W rurze kanali-

zacyjnej znaleziono ciało 

mężczyzny. Okazuje się, że 

detektyw Wydziału Zabójstw, 

Harry Bosch, zna denata. 

Służyli razem podczas wojny 

w Wietnamie jako szczury 

tunelowe, oczyszczając kory-

tarze z lokalnych partyzan-

tów. Bosch orientuje się, że 

były żołnierz miał związek            

z niedawnym napadem na 

bank, do którego sprawcy 

dostali się, wykonując pod-

kop. Policjant kontaktuje się        

z FBI zajmującym się sprawą, 

jednak okoliczności zmuszają 

detektywa do prywatnego 

dochodzenia, które prowa-

dzi go do zaskakującego od-

krycia… 

 

Czarne echo to jeden z naj-

bardziej wiarygodnych krymi-

nałów, jakie czytałem. Autor 

zabiera czytelnika do pod-

ziemnych tuneli, czy to w Los 

Angeles, czy w Wietnamie, 

których mroczny i smętny kli-

mat mógłby oddać jedynie 

Joseph Conrad. 

 James Lee Burke 

 

tom II 
Pewnej bożonarodzeniowej 

nocy w obskurnym motelu             

w Hollywood zostaje znale-

zione ciało inspektora Cale-

xico Moore’a, speca od 

zwalczania handlu narkoty-

kami. Pierwsze poszlaki nie 

pozwalają śledczym jedno-

znacznie rozstrzygnąć, jaka 

była przyczyna śmierci poli-

cjanta – samobójstwo czy 

morderstwo. Do sprawy włą-

cza się Harry Bosch, którego 

Moore był dawnym współ-

pracownikiem. Jego zada-

niem ma być nie tylko 

rozwiązanie zagadki tej ta-

jemniczej śmierci, ale i ochro-

na departamentu przed 

wybuchem skandalu. Nie 

będzie to jednak łatwe, gdyż              

w toku śledztwa Bosch wpa-

da na trop zakrojonego na 

szeroką skalę przemytu no-

wego narkotyku określanego 

mianem „czarny lód”. Czy 

bohaterowi przyjdzie dla tej 

sprawy zaryzykować życie? 

 

Ta powieść ustanowiła Mi-

chaela Connelly’ego auto-

rem z ponadprzeciętnym ta-

lentem do opowiadania. 

„Publishers Weekly” 

 

Seria z Harrym Boschem w roli głównej 

tom XVII 
Harry Bosch przejmuje śle-

dztwo w sprawie niedawnej 

śmierci mężczyzny, która na-

stąpiła w wyniku komplikacji 

wywołanych przypadkowym 

postrzałem… sprzed dekady. 

Detektyw dysponuje w zasa-

dzie tylko świeżymi zwłokami. 

Choć dochodzenie wydaje 

się karkołomne, nowa part-

nerka Boscha, Lucia Soto, 

której Harry ma przekazać 

swoją wiedzę, nie ma zamia-

ru zrezygnować. 

Bosch i Soto muszą roz-

wiązać sprawę morderstwa, 

która okazuje się bardzo 

delikatna politycznie i obcią-

żona poważnymi konsek-

wencjami. Po wydobyciu 

kuli, która przez dziesięć lat 

tkwiła w kręgosłupie ofiary, 

poszukują nowych tropów              

w dawnych aktach i doku-

mentach. Wkrótce odkrywa-

ją, że postrzał wcale nie był 

przypadkowy. 

 

Płonący pokój pokazuje Bo-

scha w szczytowej formie, 

jego wiek nie stanowi żadnej 

przeszkody dla jego zaciętoś-

ci ani tym bardziej profesjo-

nalizmu. 

„The Times” 

 
Mija pół roku, odkąd Harry Bosch rzucił pracę w policji Los Angeles. Zdecydował się na ten ruch, aby 

uniknąć zwolnienia dyscyplinarnego i by z pomocą ekscentrycznego adwokata Mickeya Hallera 

pozwać Departament Policji. I choć nie znalazł się w tej sytuacji na własne życzenie, Harry musi sam 

przed sobą przyznać, że ma ona pewne dobre strony. Do czasu… 

Pewnego dnia Haller prosi Boscha o pomoc w jednej z prowadzonych spraw. Harry znów znajduje 

się w dobrze znanym sobie świecie, próbując rozwikłać szczególnie zagadkowe morderstwo. Różnica 

polega na tym, że teraz pracuje na rzecz oskarżonego, Da’Quana Fostera. I największym problemem 

nie jest to, że prokuratora dysponuje „żelaznymi dowodami” obciążającymi Fostera. Po przejściu na 

„ciemną stronę mocy”, jak określają to policjanci, staje on w obliczu zdrady wszystkich zasad, którymi 

kierował się w dotychczasowej karierze zawodowej. 

Punkty zbieżne (tom XVIII) 


