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Książka dostępna także jako  

„Zatęsknię za tobą jutro to pierwsza po-
wieść kryminalna Bakkeida stanowiąca 
bardzo udany debiut. Doskonały styl auto-
ra uwidocznia się w opisach zarówno 
niebezpieczeństw czających się w mor-
skich głębinach, jak i zagrożeń drzemią-
cych w ludzkiej świadomości”.  

Hamar Arbeiderblad  

Thorkild Aske wychodzi właśnie z więzie-

nia i daje się namówić na podróż do 

opuszczonej morskiej latarni na dalekiej 

północy, gdzie zaginął niedawno mło-

dy człowiek. Szaleją jesienne sztormy, 

nadchodzi kolejna polarna noc. Aske 

szybko uświadamia sobie, że na sma-

ganej wiatrami wysepce nie jest sam… 
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Druga powieść z serii  

o Thorkildzie Aske.  

Nominacja do prestiżowej norweskiej 

nagrody Riverton 

 

Thorkild Aske, były funkcjonariusz śled-

czy z przeszłością, zgadza się pomóc 

przy researchu do nowej książki znanej 

autorki kryminałów, Milli Lind. Jej po-

przedni konsultant, niegdyś również 

policjant, został zamordowany w trak-

cie zbierania materiałów do powieści, 

której punktem wyjścia ma być rzeczy-

wista sprawa zaginięcia dwóch nasto-

latek, wychowanek ośrodka opieki 

nad młodzieżą. Szybko okazuje się, że 

wyobrażenia Thorkilda Aske – tak                   

o samym zaginięciu i Milli Lind, jak                 

o zabójstwie człowieka, po którym 

przejął schedę – były mylne… 
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HEINE BAKKEID 

(ur. 1974)  

Pochodzi z Gratangen w okręgu Troms. 

Ukończył Wyższą Szkołę Technologii Infor-

macyjnej (NITH) w Stavanger, z wykształ-

cenia jest developerem systemów IT. Wydał 

dotychczas powieść Uten puls (Bez tętna) 

(2006) oraz siedem książek dla młodzieży, 

opublikowanych między innymi w serii Dr. 

Schnabels krønike (Kronika dr Schnabela). 

Zatęsknię za tobą jutro to pierwsza powieść 

kryminalna Bakkeida, Spotkajmy się w raju 

to jej kontynuacja. 

 

 

 

„Bakkeid to nowa gwiazda na rodzimym 
niebie powieści kryminalnej. Thorkild Aske to 

jeden z najbardziej złożonych i pobudzają-

cych śledczych, jakich do tej pory spotka-

liśmy w norweskiej literaturze kryminalnej”. 

Bok 365 

Opinie o książce 

„Zapamiętajcie dobrze nazwisko Hei-

nego Bakkeida. Jego drugi kryminał 

to fascynujące nordic noir najwyższej 

jakości. Antybohater Thorkild Aske 

wywołuje w czytelniku uczucia podo-

bne do tych wywoływanych przez 

Harry’ego Hole’a z powieści Jo Nes-

bø, konfrontując się raz za razem ze 

swoimi wadami i słabościami. Fabuła         

i postaci wciągają tak, że trudno jest 

tę książkę odłożyć”. 

Verdens Gang 

 

„Pełen napięcia, oryginalny kryminał 

napisany z rozmachem, z bohaterem, 

który zmaga się z problemami – ale 

robi to z błyskiem w oku. […] Bakkeid 

znakomicie pisze, co widać szczegól-

nie na przykładzie Thorkilda Aske. […] 

Sposób, w jaki Bakkeid opowiada his-

torię, również świetnie działa, autor 

wie, jak zręcznie zmieniać punkty wi-

dzenia. To więcej niż znakomita po-

wieść kryminalna”. 

Adresseavisen 

 

„Mnóstwo napięcia, humoru i energii. 

[…] Porywająca i świetnie napisana”. 

Dagbladet 

 

„Powieść kryminalna pretendująca 

do absolutnej czołówki gatunku. […] 

Nawet jeśli Thorkild Aske przypomina 

Harry’ego Hole’a Jo Nesbø, Heinemu 

Bakkeidowi udało się stworzyć postać 

o autentycznej osobowości i tożsa-

mości, która stoi stabilnie na dwóch 

nogach. […] Heine Bakkeid znów nie 

zawiódł, a ja już cieszę się na książkę 

numer trzy”.  

Harstad Tidende 

  

„W tej książce jest coś, co wynosi ją 

ponad większość innych powieści kry-

minalnych”.  

Adresseavisen 


