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Książka dostępna także jako

Najnowsza książka laureatki Szklanego Klucza,
nagrody przyznawanej przez członków Skandynawskiego
Stowarzyszenia Kryminalnego

O książce: powieść opowiada o skomplikowanych losach trójki głównych bohaterów, wszystkich ich poznajemy „bliżej”, gdyż w rozdziałach narracja prowadzona jest
naprzemiennie, każda z postaci otrzymuje głos. Ich losy połączą się w związku
z tajemniczymi topielcami, których wyrzuciło morze.
To historia Samuela, lekkomyślnego nastolatka, który wplątuje się w potężne
problemy w narkotykowym półświatku. Uciekając przed nieuniknioną egzekucją,
trafia do domu Rakel, atrakcyjnej czterdziestokilkulatki, która opiekuje się ciężko
chorym niepełnosprawnym synem…
To także opowieść o jego matce Pernilli, która rusza w ślad za zbiegłym z domu
synem. Poznajemy jeszcze opowieść Manfreda, inspektora policji, który prowadzi
śledztwo w sprawie wyłowionych w morza poturbowanych zwłok młodych mężczyzn. Ta sprawa okaże się nie lada wyzwaniem…
Uśpienie to znakomity skandynawski kryminał z bogatą warstwą psychologiczną,
książka, która ukazuje zarówno bezmiar bestialstwa, jak i bezmiar miłości.
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CAMILLA GREBE

Urodziła się w 1968 roku w Sztokholmie. Tam
też ukończyła Wyższą Szkołę Handlową. Jest
wziętą autorką powieści kryminalnych,
zarówno w rodzimej Szwecji, jak i w innych
częściach świata. Wraz ze swoją siostrą Asą
Träff napisała pięć książek o psycholog Siri
Bergman, z czego dwie pierwsze były nominowane do nagrody „Najlepsza szwedzka
powieść kryminalna roku” przez Szwedzką
Akademię Kryminału. Znana jest także jako
autorka popularnej trylogii „Mroczna Moskwa”, którą napisała wraz z Paulem Leanderem-Engströmem.
Po współpracy z innymi pisarzami przyszedł czas na solowy debiut. Stąpając po
cienkim lodzie to pierwsza samodzielna
książka Camilli Grebe. Prawa do jej publikacji zostały sprzedane do 22 krajów, planowana jest także ekranizacja produkcji przez
New Line Cinema. Druga powieść, Dziennik
mojego zniknięcia, odniosła jeszcze większy
sukces – Szwedzka Akademia Kryminału
ogłosiła ją najlepszą książką 2017 roku.
Poza pisarstwem Camilla Grebe jest
również odnoszącą sukcesy bizneswoman −
prowadzi firmę doradczą w zakresie zarządzania oraz jest współzałożycielką StorySide,
cieszącego się popularnością szwedzkiego
wydawcy audiobooków.

Polecamy poprzednie powieści autorki
STĄPAJĄC PO CIENKIM LODZIE:
Detektyw nękany przez przeszłość. Profilerka przerażona przyszłością.
Brutalne morderstwo, które ich połączy. I polowanie na zabójcę,
które może ich rozdzielić…
W marmurowym korytarzu mieszkania znanego biznesmena zostaje znaleziona bestialsko zamordowana kobieta. Ofiarę pozbawiono głowy. Tymczasem charyzmatyczny i kontrowersyjny przedsiębiorca znika bez śladu. Kim jest ofiara? A kim psychopatyczny
morderca posługujący się maczetą?
Książki dostępne także w wersji e-book
i audiobook

DZIENNIK MOJEGO ZNIKNIĘCIA: Brutalne morderstwo w małej
sörmlandzkiej wsi Ormberg doprowadza do spotkania trzech
osób: Malin, młodej policjantki, która starannie zaplanowała
swoje życie, Hanne, psycholog sądowej, której egzystencji grozi
załamanie, i Jake’a – chłopca, który nosi w sobie niewypowiedzianą tajemnicę. Pościg za zabójcą jest nie tylko niebezpieczny, ale także zmienia losy całej trójki. Prawda zaś jak zwykle
ma wysoką cenę.

