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Prasa o książce 

„Świetny wybór dla każdego, kto szuka 

mocno osadzonej w realiach i napisanej             

z ikrą powieści sensacyjnej”.  

Johannas deckarhörna 

  

„Tell daje nam możliwość zajrzenia za kulisy 

międzynarodowej współpracy policyjnej po 

wojnie na Bałkanach. W pakiecie dosta-

jemy też sensację i świetne, celne opisy”.  

Karlstads Tidningen 

 

„Akcja książki od razu startuje na całego                

i sprawia, że pot zaczyna spływać po ple-

cach. Przeskakuje tam i z powrotem ze 

Szwecji na Bałkany, a Tell znów udowadnia, 

że świetnie opisuje otoczenie  i ma oko do 

szczegółów. Sceny, w których Amanda 

sprawdza broń i wyposażenie przed wej-

ściem do akcji, wiernie oddają rzeczy-

wistość i nie ma w nich nic, co brzmiałoby 

nienaturalnie”.  

Göteborgs-Posten 

  

„Tak samo jak Cztery dni w Kabulu, także          

i ta powieść rozwija się w zawrotnym tem-

pie. Sięgnij po Ogień zwalczaj ogniem            

w wolny dzień, bo nie będziesz się chciał 

oderwać od tej książki, dopóki nie skoń-

czysz”. 

Blekinge Läns Tidning 

  

„Trzymająca w napięciu i świetnie osadzo-

na w realiach!” 

Uppsala Nya Tidning 
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Amanda Lund nie ma czasu na spo-

kojny powrót do formy po urlopie 

macierzyńskim – od razu zostaje 

wysłana do kosowskiej Prisztiny. Ma 

się tam zająć śledztwem w sprawie 

Åkego Jönssona, zaginionego szwe-

dzkiego policjanta. Zadanie nie jest 

łatwe – przełożony funkcjonariusza 

nie chce współpracować, a Aman-

da poza poszukiwaniem mężczyzny 

musi też pilnować jego żony Mag-

daleny. 

Tymczasem Ellen Engwall, była 

policjantka, przemierza całą Europę 

samochodem, w którym wiezie ta-

jemniczy ładunek. Jaki? Tego nie 

wie, podobnie jak nie zna większości 

szczegółów zlecenia. Szef dostarcza 

jej skąpych informacji, które coraz 

bardziej ją martwią. Gdy dociera do 

Sztokholmu, musi podjąć decyzję, 

czy zostawić tę sprawę w spokoju, 

czy też podrążyć i odkryć prawdę            

o niej… 



Anna Tell 

Anna Tell urodziła się w 1975 

roku. Jest komisarzem szwedzkiej 

policji kryminalnej z dwudziesto-

letnim stażem w pracy opera-

cyjnej na całym świecie; służyła 

również w armii. Ogień zwalczaj 

ogniem to jej druga książka z serii 

o negocjatorce policyjnej Aman-

dzie Lund. Pierwsza – Cztery dni 

w Kabulu – została entuzjastycz-

nie przyjęta przez czytelników             

z całego świata; w Polsce uka-

zała się w 2018 roku nakładem 

Wydawnictwa Sonia Draga.  

Doświadczonej negocjatorce policyjnej Amandzie Lund 

przydzielono zadanie odbicia porwanych w Kabulu 

szwedzkich dyplomatów. W nerwowej pogoni za zaginio-

nymi Amanda odkrywa, że ona również jest ścigana,             

a porywacze, z którymi zamierzała negocjować, okazują 

się nieuchwytni. 

 

„Wow! Puls dosłownie mi wariował, a ciało oblewało się 

potem od samego początku. Czapki z głów dla 

debiutantki Anny Tell”. 

„Tara Magazine” 

Polecamy poprzednią książkę autorki 

Czy naprawdę ktoś tutaj stał, czy Magdalena 

miała przywidzenia? Może była zbyt zestreso-

wana? Bill cofnął się o kilka kroków i oparł 

plecami o grubą lipę, wciąż nie spuszczając 

oczu z domu Jönssonów. Potem się odwrócił                

i pogładził dłońmi chropowaty pień. 

Nie wykonywał żadnych gwałtownych ru-

chów, by nie ściągnąć na siebie uwagi sąsia-

dów. Przesunął się o jakieś dziesięć centy-

metrów w prawo i powtórzył procedurę,            

a następnie zrobił to samo kawałek na lewo 

od miejsca, w którym oparł się za pierwszym 

razem. Jego dłonie wędrowały po pniu meto-

dycznie i spokojnie. 

I w końcu na nią natrafił. 

Poczuł pod palcami zimną, gładką so-

czewkę. 

Miała średnicę jednokoronówki i ten, kto ją 

tutaj zamontował, skierował obiektyw w stronę 

wejścia do przybudówki. Bill przyjrzał się mo-

cowaniu kamerki, starając się nie wejść w kadr. 

Sprzęt wyglądał na nowy i nic nie wskazywało 

na to, by tkwił tutaj długo. Było więc jasne, że 

ktoś chciał mieć na oku najemcę lub na-

jemców dobudówki Jönssonów. Bill przez 

chwilę rozważał zdemontowanie kamerki, ale 

ostatecznie zostawił ją na swoim miejscu, 

doszedłszy do wniosku, że będzie lepiej, jeśli jej 

właściciel się nie dowie, iż została odkryta. 

Chwilę później założył na głowę kaptur, jed-

nym susem pokonał dwa schodki prowadzące 

do drzwi i wyjął z kieszeni mały łom. Wepchnął 

koniec narzędzia między zamek a futrynę                    

i mocno nacisnął. Drzwi ustąpiły od razu i Bill 

wszedł do środka. 

Fragment książki 


