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Biznesmen Michael Tanner, wychodząc 

z lotniskowej kontroli bezpieczeństwa, 

przypadkowo zabiera laptop należący 

do innej osoby. Z pomyłki zdaje sobie 

sprawę dopiero w domu w Bostonie, 

gdy nie może już nic zrobić. Kiedy od-

krywa, że właścicielką macbooka jest 

pewna senator Stanów Zjednoczonych             

i że znajdują się na nim ściśle tajne 

dokumenty, ciekawość bierze górę… 

Tymczasem zamianę uświadamia so-

bie senator Susan Robbins. Spanikowa-

na dzwoni do Willa Abbotta, młodego 

szefa swojego personelu. Oboje dosko-

nale wiedzą, że parlamentarzystka zła-

mała prawo, przenosząc tajne materia-

ły na osobisty komputer. Jeśli dokumenty 

dostaną się w niepowołane ręce, wy-

buchnie afera, a polityczna kariera 

Robbins legnie w gruzach. 

Ponieważ Abottowi nie udaje się na-

mówić Tannera do współpracy, decy-

duje się podjąć inne, bardziej stanow-

cze kroki. Nie mogąc pozwolić, aby 

kradzież supertajnych dokumentów wy-

szła na jaw, zwraca się o pomoc do 

pozbawionego skrupułów „fachowca”. 

„Finder po raz kolejny pokazuje swój 

talent do tworzenia wciągających 

thrillerów”. 

Publishers Weekly 

 

„Gdyby Alfred Hitchcock wciąż żył          

i kręcił filmy, musiałby wyreżyserować 

tę historię”. 

Fort Worth Star-Telegram 

 

„Kłamstwa, przecieki i zagrożenia dla 

naszej wolności: nowy thriller Findera 

uchwycił moment i trafił w odpowie-

dni ton”. 

Washington Post 

  

„Doskonała propozycja, zwłaszcza 

dla fanów filmu Ścigany”. 

Boston Globe 

 

„Temat z pierwszych stron gazet”. 

Washington Post 

 

„Świetna charakterystyka, przerażają-

ce sceny pościgu i akcja, która nie 

zwalnia ani na moment”. 

Booklist 

  

 



Joseph Finder 

Polecamy inne powieści autora 

„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 przeważnie wracam do pisa-

nia”. 

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. 

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.  
Prezes Sądu 

Najwyższego Stanów 

Zjednoczonych 

dowiaduje się, że 

dziennikarka jednego  

z wiodących 

plotkarskich portali 

internetowych lada 

moment opublikuje 

artykuł oskarżający go 

o korzystanie z usług 

prostytutki. Pomóc         

w tej sprawie może 

jedynie pewien 

niezależny detektyw 

spoza Waszyngtonu – 

Nick Heller.  
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