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Studentka zostaje znaleziona martwa 

w porzuconym samochodzie na sa-

motnej wiejskiej drodze. Na pierwszy 

rzut oka sprawa wygląda na samo-

bójstwo, ale ofiara nie miała ani auta, 

ani nawet prawa jazdy… Jak mogła 

znaleźć się tak daleko od miasta, po-

środku niczego? Gdzie i kiedy tak na-

prawdę zginęła? 

Tymczasem w parowie na wrzoso-

wiskach pojawia się ciało starszego 

mężczyzny w drogim garniturze i bez 

dowodu tożsamości. Sekcja zwłok wy-

kazuje, że zmarł od ran po upadku. 

Czy mężczyzna po prostu potknął się             

i przewrócił? A może ktoś go po-

pchnął? I dlaczego przy miejscu upad-

ku nie ma śladów po środku transpor-

tu? 

Wątpliwości się mnożą, a obydwie 

sprawy zdają się nie mieć logicznego 

wyjaśnienia. Zespół Banksa otrzymuje 

jeszcze jedną mrożącą krew w żyłach 

informację: powrócił ich dawny wróg, 

który nie zawaha się przed niczym, by 

sięgnąć po to, co sobie upatrzył. 

„Robinson opowiada historie, 

których już się nie pisze: 

inteligentne thrillery stanowiące 

wyzwanie dla umysłu 

i angażujące emocje”. 

NEW YORK TIMES BOOK REVIEW 

 

„Najlepsza z serii 

dostępnych na rynku”. 

STEPHEN KING 

 

„Postać Banksa, miłośnika 

jazzu i samotności, 

nie przestaje fascynować”. 

BOOKLIST 

 

„Kolejna wciągająca powieść 

z serii o inspektorze Banksie”. 

THE HAMILTON SPECTATOR 

 

 



Peter Robinson 

Urodził się 17 marca 1950 roku w hrabstwie Yorkshire. 
Doktorat na kanadyjskim York University napisał pod 
kierownictwem Joyce Carol Oates, uznanej amerykań-
skiej pisarki wielokrotnie nominowanej do prestiżowej 
Nagrody Pulitzera. Robinson jest znany z bestsellerowej 

serii powieści o inspektorze Alanie Banksie, na podsta-
wie której powstał znakomity serial telewizyjny DCI 
Banks. Autor od ponad dwudziestu pięciu lat dzieli swój 
czas między Wielką Brytanię i Kanadę.  

Nakładem Wydawnictwa Sonia Draga ukazały się: 

„Trzymające w napięciu i przejrzyste 

pisarstwo doprawione szczyptą powie-

ści psychologicznej”. 

IAN RANKIN 

„Peter Robinson zasługuje na miejsce             

w zestawieniu – a może nawet na jego 

szczycie – najlepszych brytyjskich au-

torów kryminałów”. 

THE TIMES 

 

„Jeden z wielkich mistrzów gatunku”. 

LIBRARY REVIEW 


