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Prezes Sądu Najwyższego Stanów Zjed-

noczonych dowiaduje się, że dziennikar-

ka jednego z wiodących plotkarskich 

portali internetowych lada moment 

opublikuje artykuł oskarżający go o ko-

rzystanie z usług prostytutki. Pomóc w tej 

sprawie może jedynie pewien niezależny 

detektyw spoza Waszyngtonu.  

Nick Heller to „prywatny szpieg” – 

działający w Bostonie były oficer wywia-

du, który szczyci się nadzwyczajnymi 

zdolnościami odkrywania prawdy. Ma 

tylko czterdzieści osiem godzin, aby wy-

kazać fałszywość materiałów zebranych 

przeciwko sędziemu i nie dopuścić do 

publikacji artykułu. Gdy jednak zamie-

szana w tę mistyfikację prostytutka zo-

staje znaleziona martwa, cała sprawa 

przybiera bardzo niebezpieczny obrót.  

Nick musi ustalić tożsamość osoby od-

powiedzialnej za zbrodnię, zanim ofiarą 

politycznego skandalu padnie ktoś jesz-

cze. Skandalu, którego korzenie sięgają 

tajemnicy sprzed wielu lat… 

„Mroczna opowieść o intrygach                 

i podstępnej polityce… Jeśli jesteś już 

fanem Findera, ta książka cię nie 

rozczaruje. A jeśli nie – prawdopo-

dobnie po tej lekturze nim zosta-

niesz”. 

Suspense Magazine 

 

„Z premedytacją przekracza linię 

mety jako zwycięzca – trzymająca             

w napięciu, wartka, zręczna i wcią-

gająca do samego końca”. 

New York Journal of Books 

  

„Finder jest ceniony jako pisarz, który 

wniósł napięcie w świat biznesu i fi-

nansów. Zrobił dla dyrektorów to, co 

John Grisham dla prawników – uczy-

nił ich trójwymiarowymi, nikczemnymi 

i bardzo przerażającymi”. 

Daily Mail  

 

„Wartka akcja, cięte dialogi i plejada 

intrygujących postaci czynią tę książ-

kę znacznie lepszą od innych repre-

zentantów gatunku”. 

Publishers Weekly 

 

 



Joseph Finder 

Poprzednio ukazała się 

„Jestem zwolennikiem systematycz-

ności. Mam biuro kilka przecznic od 

domu. Zazwyczaj udaję się tam koło 

ósmej rano i piszę aż do południa. Po-

tem robię sobie przerwę, żeby wyjść 

albo zjeść lunch. Popołudniami z kolei 

zajmuję się zwykle bardziej biznesowymi 

aspektami mojej pracy. Późnym popo-

łudniem zaś przeważnie wracam do 

pisania”. 

www.huffingtonpost.com 

Stanowisko pracy Josepha Findera.  

Więcej ciekawostek o autorze i jego książkach 

na: www.josephfinder.com 

Bestsellerowy pisarz „New York Timesa”, autor 

czternastu powieści, spośród których do naj-

bardziej znanych należą Instynkt zabójcy, 

uhonorowana nagrodą ITW Thriller dla Naj-

lepszej Powieści 2006 roku, oraz Paranoja                  

i Pod karą śmierci, na podstawie których po-

wstały kinowe produkcje.  

Joseph Finder nie zawsze myślał o karierze 

pisarskiej. Planował zostać szpiegiem albo 

nauczycielem historii Rosji. Studiował na Yale      

i Harvardzie, mało brakowało, a rozpocząłby 

pracę w CIA, ostatecznie jednak zdecydo-

wał, że chce pisać powieści. Pierwszą książkę 

opublikował w wieku 24 lat.  

Urodził się w Chicago, dzieciństwo spędził                

w różnych zakątkach świata, m.in. w Afga-

nistanie i na Filipinach. Obecnie mieszka                

w Bostonie z żoną i psem Mią. 
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Kiedy dziennikarz 

śledczy Rick Hoffman 

traci pracę, 

narzeczoną  

i mieszkanie, jedyne, 

co mu pozostaje,  

to wprowadzić się  

z powrotem do domu, 

w którym spędził  

swoje smętne 

dzieciństwo i młodość. 

Im więcej jednak 

tajemnic o przeszłości 

ojca wychodzi na jaw, 

tym większe 

niebezpieczeństwo  

grozi Rickowi.  

„Gdyby Alfred 

Hitchcock żył 

współcześnie  

i był czynny 

zawodowo, 

musiałby 

wyreżyserować 

tę historię”. 

Fort Worth Star-

Telegram 


