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Książka dostępna także jako  

„Najlepszy thriller, jaki pojawił się na pół-

kach w tym roku. Dramatyczny bieg                    

w kierunku wyjścia bezpieczeństwa, które 

nie istnieje”. 

Corriere della Sera 

  

„Całkowicie elektryzująca”. 

Jeffrey Deaver 

  

„Zabić ojca to perfekcyjna lektura, od 

konstrukcji bohaterów i kreacji miejsca, do 

dynamicznej narracji… Nie przeocz tej 

książki”. 

Durango Telegraph 

  

„Psychodeliczna, niesamowicie oryginal-

na pochłaniająca lektura”. 

Jonathan Kellerman 

  

„Nie bądźcie zaskoczeni, jeśli Zabić ojca 

stanie się następnym wielkim wydarze-

niem w międzynarodowej prozie kryminal-

nej”. 

Booklist 

 

„Poznajcie dwoje najbardziej intrygują-

cych detektywów, jacy pojawili się w os-

tatnich latach… Brutalna i przerażająco 

realistyczna”. 

Daily Mail 

  

„Pochłaniająca, niepokojąca, inteligen-

tna, dziwna, oryginalna i brutalna”. 

The Times 

Rzym: na peryferiach miasta policja 

znajduje zwłoki kobiety z odciętą 

głową. Jej sześcioletni syn zniknął. 

Do akcji wkracza policjantka prze-

bywająca na urlopie zdrowotnym, 

a pomaga jej Dante – „mężczyzna   

z silosu”, oryginał opętany manią 

prześladowczą, ale obdarzony nie-

spotykaną zdolnością dedukcji. Jest 

ekspertem w sprawach porwań                  

i wykorzystywania nieletnich, ponie-

waż jako dziecko sam został upro-

wadzony i przetrzymywany wiele lat 

w odosobnieniu przez „Ojca”. Wszy-

stko wskazuje na to, że potwór wła-

śnie powrócił. 

Powieść, która stanowi 

punkt zwrotny  

w karierze pisarza. 

Międzynarodowy 

bestseller! 



SANDRONE DAZIERI 

(ur. 1964 r.) Jeden z najbardziej ce-

nionych włoskich pisarzy i autorów 

scenariuszy. Debiutował w 1999 roku 

powieścią Attenti al Gorilla (Uwaga na 

Goryla). Po niej wydał kolejne, między 

innymi La cura del Gorilla (Kuracja dla 

Goryla), na podstawie której powstał 

film pod tym samym tytułem z Clau-

diem Bisio w roli głównej. Książka Zabić 

ojca ukazała się w 2014 roku i przyniosła 

autorowi międzynarodowy sukces. 

W przygotowaniu 

„Dazieri po raz kolejny buduje opowieść bezlitośnie trzy-

mającą w napięciu aż do samego końca. Dzięki złożonym              

i omylnym bohaterom i wartkiej akcji powieść ta jest 

pierwszorzędnym międzynarodowym kryminałem idealnym 

dla miłośników osadzonej w Rzymie serii Davida Hewsona              

z Nico Costą”.  
Booklist 
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Niespodziewany podmuch wiatru sprys-
kał jej twarz kroplami deszczu i Colomba 
wzdrygnęła się, czując, jak znowu za-
czyna brakować jej powietrza. Na dziś 
wystarczy ataków paniki, upomniała się 
w myślach. Kiedy wrócę do domu, po-
staram się o jakiś naprawdę dorodny           
i może nawet się poryczę. Ale nie teraz, 
bardzo proszę. Nie miała pojęcia, z kim 
rozmawia. Wiedziała tylko, że atmosfera 
tego miejsca przyprawia ją o gęsią 
skórkę, i jak najszybciej chciała się stąd 
ulotnić. Minęli szpaler drzew i znaleźli się 
na stromym zboczu porośniętym chasz-
czami i jeżynami, na którym w półokręgu 
tkwiły sporej wielkości skały. Przy jednej              
z nich zgromadziło się około dziesięciu 
osób, wśród których byli Franco De 
Angelis i zastępca komendanta Marco 

Santini z centrali wydziału śledczego. 
Dwaj mężczyźni w białych kombinezo-
nach robili zdjęcia czegoś, co znajdo-
wało się u podnóża skały, a czego 
Colomba nie była w stanie dostrzec. Na 
kamizelkach techników widniał znak 
jednostek zajmujących się przestępstwa-
mi popełnionymi ze szczególnym okru-
cieństwem i w tym momencie Colomba 
wszystko zrozumiała, chociaż podświa-
domie już od dawna czuła, co się zdarzy-
ło. Przecież nie zajmowała się poszuki-
waniem zaginionych osób, pracowała    

w sekcji zabójstw. Podeszła bliżej. Masyw 
skalny rzucał zaostrzony cień na postać 
skuloną na ziemi. Niech to nie będzie 
dziecko, pomyślała i jej prośba została 
wysłuchana. 

To było ciało matki. 
Ktoś odciął jej głowę. 
 

fragment powieści 


