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Książka dostępna także jako:

Porywająca powieść rzucająca nowe światło
na polityczne napięcia lat 60. i zabójstwo
Martina Luthera Kinga Jr.
W
kolejnej
powieści
pióra
Steve’a
Berry’ego cofamy się do lat młodości
bohatera jego bestsellerowej serii. Kultowy
detektyw Cotton Malone stawia pierwsze
kroki w karierze, gdy jako młody prawnik
marynarki wojennej zostaje poproszony
o asystę w sprawie pewnego śledztwa.
Szybko wplątuje się w aferę, która może
zmienić bieg historii. Malone odkrywa, że
Departament Sprawiedli-wości Stanów
Zjednoczonych toczy utajoną wojnę z FBI,
w której stawką jest niezwykle rzadka
moneta oraz teczka
z dokumentami zawierającymi szokujące informacje na temat śmierci legendy ruchu praw obywatelskich i symbolu walki z dyskryminacją
rasową.

„Berry nie zmienia swego modus
operandi. Znakomicie łączy tło
historyczne z fikcją”.
NY JOURNAL OF BOOKS
„Autor ma wspaniały talent do
przedstawiania alternatywnych
wersji historii tak, byśmy
zastanawiali się, czy to aby
na pewno nie jest prawda…”
LIBRARY REVIEW
„Ekscytująca opowieść
z wielką intrygą”.
BOOKLIST
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17 powieści przełożonych na 40 języków, prawa do publikacji sprzedane
do 51 państw, ponad 20 milionów sprzedanych egzemplarzy

Steve Berry
Z wykształcenia jest prawnikiem. Jego przygoda
z pisaniem zaczęła się w 1990 roku. Zadebiutował powieścią Bursztynowa Komnata, która
natychmiast stała się bestsellerem. Razem z żoną Elizabeth założył History Matters, organizację
zajmującą się ochroną dziedzictwa historycznego. Jest również założycielem i członkiem
International Thriller Writers, organizacji zrzeszającej ponad 2600 pisarzy z całego świata. Przez
trzy lata pełnił funkcję jej współprzewodniczącego. W ankiecie NPR przeprowadzonej
w 2010 roku jego książka Dziedzictwo templariuszy znalazła się w setce najlepszych thrillerów
wszech czasów. Jest laureatem m.in. The Spirit
of Anne Frank Human Writes Award oraz
International Thriller Writers Silver Bullet Award.

„Podnosi poprzeczkę
autorom tego gatunku”.
THE NEW YORK TIMES

„Miłośnicy political fiction
będą zachwyceni”.
PUBLISHERS WEEKLY
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