
Éric Giacometti 

Jacques Ravenne 

Triumf ciemności 
ISBN:    978-83-8110-689-4 

Oprawa: broszura ze skrzydełkami 

Tłumaczenie: Krystyna Szeżyńska-

Maćkowiak 

Premiera: 17 kwietnia 2019 

Cena: 39,90 zł 

Format: 143 x 205 mm 

Książka dostępna także jako: 

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 

Rok 1938. Sytuacja polityczna w Europie 

jest coraz bardziej napięta, a wybuch 

wojny zdaje się kwestią czasu. Ahnen-

erbe, tajna nazistowska instytucja powo-

łana przez samego Himmlera, przemierza 

świat, poszukując wszelakich mitycznych 

arte-faktów, które mogłyby zapewnić 

Trzeciej Rzeszy wieczne panowanie. 

Himmler wysyła grupę esesmanów 

do tybetańskiego sanktuarium, sam zaś 

udaje się do Katalonii, by znaleźć pewną 

tajemniczą tablicę… 

Wkrótce Zachód odkryje, że zbli-

żający się konflikt zbrojny będzie nie tylko 

potyczką militarną, lecz przede wszystkim 

spirytualnym starciem, w którym prze-

ciwko sobie wystąpią światło i mrok. 

 

 

Pierwszy tom sagi 

Czarne Słońce, 
obnażającej ukryte 
motywacje Hitlera, 

które przyczyniły się 
do rozpętania II wojny 

światowej!  
 
 

 

„Szukacie thrillera, który 

naprawdę wyważa drzwi 

powszedniości? Ta fascynu- 

jąca książka wiedzie czytel- 

nika od Niemiec przez Francję 

aż do Hiszpanii, od czytania 

map nieba po poszukiwania 

wykutych w skale podziem- 

nych inskrypcji”. 
Aujourd’hui en France 



Éric Giacometti 

Urodził się 21 lipca 1963 roku. Do rozpoczęcia kariery 

pisarza zainspirowała go praca reportera śledczego 

dla „Le Parisien”; świat fikcji literackiej stał się dla nie-

go odskocznią od wstrząsających wiadomości przy-

chodzących każdego dnia do redakcji gazety. 

Od 2013 roku utrzymuje się wyłącznie z pisarstwa. 

„Mistrzowie ezoterycznej powieści sensacyjnej”. 
Le Matin Dimanche 

  

„Fascynująca i doskonale udokumentowana saga”.  
L’Alsace 

 

„Fenomenalna seria pełna barwnych postaci i historii ciem-

niejszych niż niebo o północy”.  
Douglas Preston o serii o Antoinie Marcasie 

 

„Thriller pełen intryg”.  
Publisher’s Weekly o Grze cieni 

 

„Kunsztowna powieść z nutą Kodu Leonarda da Vinci”.  
20 Minutes o Grze cieni 

 
 

 

Jacques Ravenne 

Urodził się 20 października 1964 roku. Jest masonem 

wysokiego stopnia w randze mistrza Rytu Francu-

skiego Nowoczesnego, znawcą starodruków masoń-

skich, a także uznanym krytykiem literackim. W 1985 

roku odkrył posiadłość Markiza de Sade, co zapo-

czątkowało jego fascynację postacią pisarza oraz 

zaowocowało antologią jego korespondencji, a tak-

że powieścią opartą na motywach jego życia. 

Giacometti i Ravenne przyjaźnią się od dzieciństwa. Wspólnie stworzyli best-

sellerową serię powieści o masońskim inspektorze policji, Antoinie Marcasie, 

która sprzedała się w ponad dwóch milionach egzemplarzy w siedemnastu 

krajach. Są także autorami książki próbującej rozgryźć tajemnice hitowego 

Zaginionego symbolu Dana Browna. 
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