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Dwoje rodziców – Marta Makowska
w Szczecinie i Sven Jönsson w szwedzkim Härnösand – przeżywa nieprawdopodobną tragedię. Ich dzieci zostały uprowadzone, a porywacze nie kontaktują się w sprawie okupu. Śledczy w
obydwu krajach zaczynają podejrzewać, że prawda jest zupełnie inna, niż
mogłoby się wydawać. Rodzice zaginionych coś ukrywają, ale ich sekrety
muszą w końcu wyjść na jaw, by udało
się ocalić ludzkie życie…
Polski imigrant z Chicago otrzymuje
tajemniczą przesyłkę. Znajduje w niej
fotografię martwego mężczyzny. Na
jego ustach wycięto krzyż
– symbol zdrajców, którzy
złamali omertę, świętą
zmowę milczenia obowiązującą w kręgach neapolitańskiej mafii.
Wkrótce bohaterowie przekonają się, jak daleko potrafi
sięgnąć zemsta camorry – wroga, który
nigdy nie zapomina.

„Piętno mafii zaskakuje
swoim rozmachem, ale nie
tylko. To bodaj pierwszy
polski thriller, który
opowieści o mafii traktuje
z powagą i oddaniem
realiów. Mocna, mięsista
proza”.
Robert Ziębiński
redaktor naczelny „Playboya”

„Dawno żadna książka tak
bardzo mnie nie wciągnęła.
Piotr Rozmus zasługuje na to,
by czytał go cały świat!”
Sonia Draga

Piotr Rozmus
Urodził się w 1983 roku w Koszalinie. Jest
absolwentem
doradztwa
psychospołecznego
i socjologii stosowanej Uniwersytetu Szczecińskiego
oraz profilaktyki społecznej i resocjalizacyjnej
Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Oprócz pisania czas zajmuje mu uprawianie sportu.
Uwielbia dobre książki i filmy. Pasjonuje się boksem.
Kocha psy, a w sposób szczególny upodobał sobie
dobermany.
Zadebiutował w 2014 roku thrillerem Bestia,
którego akcja toczy się w malowniczym Szczecinku,
rodzinnym mieście autora. Powieść spodobała się
czytelnikom do tego stopnia, że zdecydował
się stworzyć kontynuację. W 2016 roku powstało
Przebudzenie nominowane w Plebiscycie Książka
Roku 2016 lubimyczytać.pl w kategorii Horror. Rok
wcześniej
na
rynku
pojawił
się
thriller
psychologiczny Kompleks Boga i otrzymał tę samą
nominację. Piętno mafii to czwarta powieść
w dorobku pisarza.
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