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Germinal Ibarra jest pozbawionym złudzeń policjantem prześladowanym przez
sławę i własne sumienie. Przed trzema
laty poprosił o przeniesie do komisariatu
w La Coruñi, gdzie schronił się ze swoją
melancholią po tym, jak rozwiązanie
głośnej sprawy zabójstwa małej Amandy
zrobiło z niego bohatera, którym nigdy
nie chciał zostać i którym nigdy się nie
czuł. To pozorne odcięcie od świata
i anonimowość pewnej nocy zakłóca telefon ze szpitala: jakaś poturbowana kobieta, która trafiła na oddział ratunkowy,
wzywa go, by przyjechał z nią porozmawiać.
Trzy miesiące wcześniej w odludnym
zakątku galisyjskiego wybrzeża pojawia
się tajemnicza kobieta o imieniu Paola,
uciekająca przed własnymi demonami.
Wynajmuje pokój u Dolores, Portugalki
o wrażliwej i udręczonej duszy. Dolores
bez zbędnych pytań przyjmuje ją pod
swój dach i wprowadza do kręgu przyjaciół pomagających ulżyć jej samotności.
Te dwie historie są niczym statki, które
płyną po morzu wprost na siebie… I którym grozi nieuchronne zderzenie.

Książka uhonorowana
Premio Nadal 2016
„Literatura, która wykracza
poza reguły jakimi
rządzą się thrillery”.
Le Monde
„Otrzymanie Premio Nadal jest taką
chwilą w życiu, kiedy przyjmujesz istnienie takich magicznych momentów
i wiesz już, że musisz się nimi cieszyć
bez arogancji, ale z przekonaniem, że
marzenia da się spełnić. I sprawić, że
rodzice będą z ciebie dumni. To jest
to, co cenię najbardziej. To nie sukces
zasługuje na uznanie, ale ty sam,
kiedy każdego dnia pokonujesz własne niemożliwości”.

Victor del Árbol

Urodził się w Barcelonie w 1968 roku. W latach 1992–
–2012 służył w lokalnej katalońskiej policji. Studiował
historię na Uniwersytecie Barcelońskim i przez dwa
lata prowadził radiowy program poświęcony tematyce społecznej zatytułowany Katalonia bez barier
(Radio Estel, Once). Jego pierwsza powieść, El peso
de los muertos, zdobyła w 2006 roku Premio Tiflos de
Novela. W 2008 roku pisarz był nominowany do XIII
Premio Fernando Lara za El abismo de los sueños.
W 2011 roku wydał Smutek samuraja. Powieść została przetłumaczona na kilkanaście języków, a we
Francji uznana za bestseller, zyskała uznanie krytyki
i otrzymała wiele nagród, wśród nich Prix du Polar
Européen 2012 za najlepszą europejską powieść
kryminalną, przyznawaną przez francuski tygodnik
„Le Point” podczas Festiwalu Kryminału w Lyonie.
W 2013 roku ukazała się powieść Niezagojone
rany, finalistka Międzynarodowego Festiwalu Thrillerów w Beaune, a rok później Milion kropli.

Poprzednio ukazały się
Trzymający w napięciu
literacki thriller,
a zarazem pełna
emocji opowieść
o zdradzonych
ideałach, wiecznej
miłości, odwlekanej
zemście i o tym,
jak nieubłagany
potrafi być los.

Niezwykle oryginalny
thriller osadzony
w dusznej atmosferze
współczesnego
Madrytu. Niejasne
powiązania i wspólne
tragedie wielu postaci
stanowią elementy
inteligentnie
rozplanowanej
łamigłówki.

Prasa o powieściach autora
„Pisarz, który może śmiało mierzyć się
ze skandynawskimi twórcami thrillerów”.
Radio RAC 1
„Lektura, która posiada literacką moc
i niespotykaną intensywność”.
Diario ABC
„Víctor del Árbol zajmuje wyjątkową
pozycję wśród twórców współczesnej
literatury”.
El Mundo
„Jeden z najlepszych europejskich autorów powieści noir”.
Le Point
„Powieść godna podziwu”.
Onlalu.com
„Głęboki, ujmujący kryminał”.

RTL

„Víctor del Árbol okazał się doniosłym
odkryciem”.
Cadena Ser

