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Książka dostępna także jako: 

 prawie 29 milionów 
sprzedanych egzemplarzy  

w samych tylko Niemczech 
 

 ponad 500 tysięcy 
sprzedanych egzemplarzy  

w Polsce 
 

 16 bestsellerowych powieści  
w języku polskim 

   
 w 2007 roku autorka została 

uhonorowana prestiżową 

niemiecką nagrodą Złotego 
Pióra za całokształt twórczości 
i spopularyzowanie niemieckiej 

powieści kryminalno-                        

-obyczajowo-psychologicznej 
na świecie 

„Charlotte Link ponownie udowodniła, że 

należy do najbardziej poczytnych nie-

mieckich pisarek i że nieprzypadkowo jej 

powieści rozeszły się w 26 milionach eg-

zemplarzy”. 

DPA (Deutsche Presse Agentur)  

„Mistrzowsko opowiedziana historia”. 

BUNTE 

 

„Książki żadnego autora nie sprzedają 

się w takich ilościach, jak powieści 

Charlotte Link”. 

HAMBURGER  ABENDBLATT  

 

„Link znowu pokazała klasę!” 

BILD AM SONNTAG 

Na rozległych wrzosowiskach północnej 

Anglii znaleziono zwłoki zaginionej rok 

wcześniej czternastoletniej Saskii Morris. 

Niedługo potem ginie kolejna nastolatka, 

Amelie Goldsby. Policja w Scarborough 

ogłasza alarm. Czy w obu przypadkach 

chodzi o tego samego sprawcę? W me-

diach aż huczy o mordercy z wrzosowisk, 

komisarz Caleb Hale czuje coraz większą 

presję. W okolicy, z zamiarem sprzedaży 

rodzinnego domu, przebywa także sier-

żant Kate Linville ze Scotland Yardu. Przez 

przypadek poznaje zrozpaczonych rodzi-

ców Amelie i nie z własnej woli rozpo-

czyna śledztwo w sprawie dramatu, który 

z pozoru nie ma ani początku, ani końca. 

Niespodziewanie po kolejnej dziewczynie 

ginie wszelki ślad… 



CHARLOTTE LINK Urodziła się w 1963 roku. Należy do najpoczytniejszych 

współczesnych niemieckich autorek, a popularność za-

wdzięcza zwłaszcza swojej wszechstronności. Zasłynęła 

zarówno dzięki powieściom obyczajowym, jak i psy-

chologicznym powieściom sensacyjnym w najlepszym 

brytyjskim stylu. Każda z nich miesiącami gości na 

szczytach list bestsellerów, nic więc dziwnego, że jej 

książki tłumaczone są na kilkanaście języków. Autorka 

mieszka z rodziną w Wiesbaden. Jako wielka miłoś-

niczka zwierząt otacza troską porzucone psy i znajduje 

im nowych opiekunów. Co ciekawe, za swoje pierwsze 

polskie honorarium, otrzymane za Echo winy, wykupiła    

z transportu konia jadącego na rzeź z Polski do Włoch.                   

W podobny sposób wykorzystała gażę za wydanie 

węgierskie – dzięki niej uratowała życie owczarkowi 

kaukaskiemu, trzymanemu przez jego ówczesnych 

węgierskich właścicieli na łańcuchu. Moritz przez długi 

czas mieszkał z pisarką w jej domu, pomagając jej               

w tworzeniu kolejnych dzieł i towarzysząc w urlopach, 

które spędzała z rodziną w Prowansji.  

„Kryminał to taki 

specyficzny gatunek, 

który moim zdaniem 

idealnie nadaje się do 

tego, aby pod 

płaszczykiem 

opowieści o zbrodni 

snuć opowieść o tym, 

do czego zdolny jest 

człowiek. Jak mocno 

jedna istota ludzka jest 

w stanie zranić 

drugą.  Poza tym 

zbrodnia to 

ekstremalna sytuacja, 

w której często 

opadają maski, jakie 

nosimy, na co dzień. 

Zbrodnia burzy 

zastaną codzienność – 

i to mnie w tym 

gatunku pociąga”. 

 
fragment wypowiedzi 

autorki dla portalu  
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Kolekcja powieści Charlotte Link 

Polecamy także książkę Sześć 

lat. Pożegnanie z siostrą,  

w której Charlotte Link  

w przejmujący sposób opisuje 

chorobę i śmierć swojej siostry 

Franziski.  


