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Książka dostępna także jako: 

W Kaukazie – na styku Wschodu  

i Zachodu, Północy i Południa, 

chrześcijaństwa i islamu – Ludwiga 

Lichta dopadają w końcu cienie 

dawnych grzechów. Dochodzi do 

ostatniej, rozpaczliwej bitwy.  

  

 

Tbilisi, lipiec 2016. Bizneswoman Pauline 

Hollister skrywa wiele mrocznych tajem-

nic. Decyduje się na współpracę z Lud-

wigiem Lichtem, który obecnie pracuje 

w gruzińskim oddziale firmy ochroniar-

skiej EXPLCO. Zanim jednak kobieta zdą-

ży cokolwiek ujawnić, znika bez śladu.  

W stolicy dochodzi do kilku ataków 

terrorystycznych, a potężna Rosja zaczy-

na zagrażać niezależności kraju. Co ta-

kiego Hollister chciała wyjawić Lichtowi? 

Jakie siły wprawiła w ruch? Wkrótce 

Ludwig będzie się musiał zmierzyć ze 

swym najgroźniejszym i najbardziej bez-

względnym wrogiem: jedną z dawnych 

przełożonych z pracy we wschodnio-

niemieckiej Stasi. 

Ostatnia – po Na zachód od 
wolności, Na południe od piekła  
i Na północ od raju – część serii  

o Ludwigu Lichcie 
  

„Surowe, sarkastyczne, a zarazem inte-

lektualne pióro Engströma (kojarzące 

się z Chandlerem) znakomicie oddaje 

obraz Tbilisi, miasta bez szans i pełnego 

możliwości, pomiędzy Wschodem i Za-

chodem, chrześcijaństwem i islamem, 

życiem i śmiercią”. 

Kristianstadsbladet 

– Taksówka czeka – poinformował ją 
Karl, idąc za nią do gabinetu. 

Przez uchylone drzwi do sypialni widać 
było przedmiot pożądania i największego 
rozczarowania Koch. Na podłodze leżała 
szachownica; partia została jednak prze-
rwana w połowie. 

Przez dwa nędzne rohypnole dorzucone 
do wina! Koch pokręciła głową. Jak 
wyglądałby świat, gdyby zawsze wystar-
czyła tak łagodna broń? 

– W porządku. – Odwróciła się, rzuciwszy 
ostatnie spojrzenie na śpiącą postać. Ujęła 
dłonie Karla w swoje. – Do zobaczenia po 
drugiej stronie Morza Czarnego, towa-
rzyszu. 

fragment książki 



Thomas Engström 

(ur. 1975 r.) 
Uznany pisarz i dziennikarz, specja-
lizujący się w sprawach polityki 
bezpieczeństwa i polityce zagra-
nicznej. Z wykształcenia prawnik. 
Publikuje teksty w czasopiśmie 
„Fokus” i dzienniku „Svenska Dag-
bladet”. Zajmuje się również tłu-

maczeniami ze szwedzkiego na 
angielski. Na swoim koncie ma 
przekłady prac Baracka Obamy, 
Marka Bowdena i Iana Kershawa. 
Dotychczas wydał Mörker som gör 
gott (2003) i Dirty Dancer (2006) 
oraz kwartet z Ludwigiem Lichtem: 
Na zachód od wolności (powieś-
cią tą zadebiutował jako autor 
thrillerów), Na południe od piekła, 
Na północ od raju i Na wschód 
od upadku.  
 Poprzednie części cyklu 

Sonia Draga sp. z o.o.,  
ul. Fitelberga 1, 40-588 Katowice, tel.: 32 7826477, 7826037, fax: 032 2537728 

Dział handlowy: Danuta Czarnowska, 693420384, danuta@soniadraga.com.pl 
Promocja: Agnieszka Jedlińska, 695672067, agnieszka@soniadraga.com.pl 

Redakcja: info@soniadraga.pl 

Nagrody 
 

2013 nagroda 
Szwedzkiej Akademii 
Kryminału za debiut 
roku 
 
2014 finalista nagrody 
Szwedzkiej Akademii 
Kryminału za 
najlepszą powieść 
roku  

Prasa o serii Engströma 

„Thriller Engströma jest porywający, trudno się od nie-
go oderwać. Narracja jest błyskotliwa, a sama histo-
ria, sięgająca zimnej wojny, interesująca i skłaniająca 
do refleksji”. 

Skaraborgs Allehanda, Szwecja 
 
„Engström wie, jak opowiadać i budować suspens. 
Dorównuje w tym znanym na całym świecie, naj-
lepszym skandynawskim autorom kryminałów”. 

Norrköpings Tidningar, Szwecja 
 
„Engström świetnie przedstawił rozgrywki w świecie 
polityki. Czytelnik jest obecny, naprawdę uczestniczy 

w wydarzeniach, które na jego oczach dosłownie 
rozbrzmiewają: w samolocie, w biurze łączności,            
w pracowni naukowej czy na konferencji prasowej”. 

Helsingborgs Dagblad, Szwecja 
 
„Pisać w sposób emocjonujący, a zarazem rozryw-
kowy jest chyba najtrudniej. Jemu się to udało”. 

Expressen, Szwecja 
 
„Engström znalazł swoją niszę gdzieś pomiędzy Lee 
Childem a Johnem le Carré. Naturalnie, każdy z tych 
pisarzy obrał sobie inny cel. Jeżeli celem Engströma 
było napisanie mądrych, wysmakowanych, między-

narodowych thrillerów – to jedyne, co mi pozostało, 
to pogratulować. Bo to właśnie zrobił”. 

Sydsvenskan, Szwecja 
 
„Autor najwyraźniej inspirował się amerykańskimi se-
rialami telewizyjnymi: Homeland czy House of Cards. 
Tu jednak akcja toczy się szybciej […]”. 

Arbetarbladet, Szwecja 

http://www.salomonssonagency.se/books/norr-om-paradiset

