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Eric Berg dał się poznać polskim czytelnikom książkami Ruiny na wybrzeżu i Dom mgieł. 
Autor rozpoczął swoją karierę pisarza kryminałów w 2013 roku. Od tamtego czasu 
inspiruje czytelników i krytyków każdą z kolejnych powieści. 
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„Eric Berg to prawdziwy mistrz powieści kryminalnej. Nikt inny nie potrafi tak jak on 
tchnąć życia w stworzone przez siebie postacie. I zawsze udaje mu się wzbudzić  

w czytelniku sympatię do przestępcy”. 
lord-byrons-buchladen.blogspot.de  

Poprzednie powieści autora 

„Mroczny 
kryminał, który 
zabija w zarodku 
wszelkie 
sentymenty 
związane  
z powrotem do 
rodzinnych stron 
i wiarę  
w młodzieńcze 
przyjaźnie”. 
NDR Kultur 

„W zasadzie  
jest to kilka 
arcyciekawych, 
wciągających, 
wzajemnie 
splatających się 
historii, z których 
Berg stworzył 
pasjonujący 
kryminał”.  
SR 3 
Sommerkrimis 



„Mroczny kryminał, którego akcja rozgrywa się nad Bałtykiem; równie 
straszny i ponury jak powieści skandynawskich autorów tego gatunku. 
Historia, w której Berg próbuje wyjaśnić zagadkowe okoliczności próby 
samobójstwa”.  

freundin 

 
„Zatoka cieni to gwarantowane emocje i gęsia skórka (nawet gdy będziesz 
na najgorętszej plaży). Niesamowity i tragiczny horror, w którym Eric Berg 
stopniowo, krok po kroku, w mistrzowski sposób rozwija akcję. Powieść 
najwyższej klasy”.  

SWR 1, Ferienbuchtipp 
 

„To najlepszy z dotychczasowych kryminał Erica Berga. Zadziwiający i nad-
zwyczaj wyrafinowany dramat, z którego nikt nie wychodzi bez szwanku. 
Autor opowiada nie tylko trzymającą w napięciu historię, porusza także 
istotne kwestie etyczno-moralne”.  

Christiane Irrgang, NDR Kultur 

 
„To książka, której nie da się odłożyć ani na moment, nie poznawszy zakoń-
czenia. To kryminał jak najbardziej godny polecenia i zdecydowanie warty 
przeczytania”.  

Ruhr Nachrichten 

 
„By autor kryminałów mógł odnieść sukces, musi mieć znakomity pomysł. 
Eric Berg go miał. Jeśli chodzi o subtelny styl, stopniowo budowane napięcie 
i sposób nieśpiesznego wciągania w pułapkę swoich bohaterów, autor nie 
ma sobie równych”.  

Freie Presse 

Marlene Adamski z nieznanych powodów skacze z balkonu 
swojego domu. Uchodzi z upadku z życiem, lecz od tej pory nie 
mówi. Ani słowa. Psychoterapeutka Ina Bertholdy nie potrafi 
wyjaśnić zachowania sześćdziesięciodwuletniej żony piekarza. 
Ponieważ sprawa nie daje jej spokoju, jedzie do meklemburskiej 
wioski Prerow, by odwiedzić pacjentkę. Wydaje się, że Marlene 
jest otoczona troskliwą opieką, lecz postawa jej męża wprawia 
Inę w zdumienie. Mężczyzna nawet na chwilę nie zostawia żony 
sam na sam z psychoterapeutką. Robi wszystko, by uniemożliwić 
kobietom rozmowę. 
  
Czternaście miesięcy wcześniej w kuchni Adamskich zbiera się 
przy stole osobliwe towarzystwo. Zgromadzeni planują coś po-
twornego… 

Od lat należy do najbardziej 
poczytnych niemieckich pisarzy. 
W 2013 roku spełnił swoje 
wielkie marzenie i wydał pier-
wszy kryminał. Książka wzbudzi-
ła entuzjazm czytelników oraz 
krytyków i przez długie miesią-
ce gościła na liście bestsellerów 
tygodnika ,,Der Spiegel”. 
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