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„Znakomicie napisana, przerażająca            

i pochłaniająca”. 

THE TIMES 

  

„Już nigdy nie spojrzysz na swoich 

sąsiadów w ten sam sposób”. 

OBSERVER 

  

„Równie stymulująca intelektualnie co 

porywająca”. 

DAILY TELEGRAPH 

  

„Coś, czego w powieści kryminalnej 

jeszcze nie widzieliśmy”. 

GUARDIAN 

  

„Nowa lektura obowiązkowa”. 

DAILY EXPRESS  

  

„Ta przerażająca opowieść o obsesji 

sprawi, że zaczniesz się zastanawiać, 

co ty byś zrobił w podobnej sytuacji”. 

SUNDAY MIRROR 

  

„Strach przeorganizowuje nasz kodeks 

moralny. Czyni nas współsprawcami 

zbrodni. Niezwykłe osiągnięcie”. 

STERN 

Psychologiczny portret 

człowieka zmuszonego 

do użycia przemocy, 

opowieść o milczącej,  

a przez to poruszającej 

relacji ojca i syna oraz 

literacki eksperyment,  

w którym autor wystawia 

na próbę naszą 

mieszczańską 

cywilizację i jej wartości. 

Jak ktoś, kto nigdy nie chciał strzelać, 

mógł zastrzelić człowieka? Jak ktoś, 

kto pokładał nadzieję w państwie                 

i prawie, mógł się dopuścić samo-

sądu? Pierwsza odpowiedź, jaka mi się 

nasunęła, brzmiała: bańka. Wpadliś-

my w panikę, która sprawiła, że stra-

ciliśmy kontakt z rzeczywistością, a co 

za tym idzie – z sobą. Zamknęliśmy się 

w bańce i żyliśmy w niej odcięci od 

świata i coraz bardziej spanikowani. 

Dzieci sprawiają, że człowiek staje się 

potwornie przeczulony i błyskawicznie 

chowa się z nimi w bańce. 
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Dirk Kurbjuweit 

Urodzony 1962 roku w Wiesbaden, 

był redaktorem tygodnika „Die 

Zeit”, a od 1999 roku pracuje dla 

„Spiegla”. Do tej pory wydał sześć 

powieści, z których trzy zostały 

sfilmowane. Za swoje dokonania 

reporterskie został dwukrotnie 

uhonorowany Nagrodą im. Egona 

Erwina Kischa (1998 i 2002) oraz 

wieloma innymi wyróżnieniami. 

Wydaje się, że kupno mieszkania w pięknej sta-

rej kamienicy będzie zwieńczeniem spokojnego 

mieszczańskiego życia Randolpha Tiefentha-

lera. Kiedy pan Tiberius, sąsiad z sutereny, sta-

wia przed jego drzwiami ciasto, ani Randolph, 

ani jego rodzina nie przeczuwają, co ich 

wkrótce czeka.  

Sytuacja szybko staje się nie do zniesienia. 

Pan Tiberius obserwuje żonę Randolpha, a na-

stępnie zaczyna pisać listy, z początku miłosne, 

potem zaś pełne oszczerstw. W końcu składa 

doniesienie o rzekomo popełnionym przez nią 

przestępstwie.  Małżeństwo przeżywa kryzys. 

Sama obecność sąsiada zatruwa życie rodziny. 

Randolph długo wierzy w skuteczną pomoc 

stosownych władz, lecz te okazują się bezsilne 

wobec stalkera. Poczucie zagrożenia wyniszcza 

psychicznie ofiary, zwłaszcza Randolpha, 

którego dzieciństwo naznaczył lęk. Jego oj-

ciec, pasjonat broni, zmuszał syna do nauki 

strzelania, w związku z czym chłopiec nie-

ustannie obawiał się najgorszego. Relacje ojca 

z synem od dawna nie układają się najlepiej, 

jednak teraz, w tej dramatycznej sytuacji, 

Randolphowi przychodzi do głowy straszliwa 

myśl… 
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Moje życie zaczyna się od 

broni, potem robię wszystko, 

żeby się od broni uwolnić,            

a potem wracam do broni              

i ginie z niej człowiek. 

 

 

Strach, który zupełnie mnie 

obezwładnił, tak że nie 

mogłem tam dłużej wytrzy-

mać, musiałem uciec, jak 

najdalej od tych spojrzeń. 

Więc zszedłem, nie zbieg-

łem, tylko siłą woli zwolniłem 

kroku, by zachować resztki 

godności, minąłem młodą 

parę z trójką dzieci, miną-

łem szeregi dekarzy, hydrau-

lików, cieślów i elektryków, 

którzy w milczeniu gapili się 

jeszcze intensywniej niż do-

tąd, po czym wreszcie wsia-

dłem do auta i odjechałem. 

 

 

I rzeczywiście, oboje ko-

cham tak samo, a ta myśl 

jest wciąż aktualna, jestem 

gotów oddać życie za swo-

je dzieci, każdy ojciec jest 
na to gotów. 
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