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Książka dostępna także jako: 

 ponad 32 miliony 

sprzedanych egzemplarzy  

w samych tylko Niemczech 

 

 ponad 500 tysięcy sprzedanych 

egzemplarzy w Polsce 

 

 18 bestsellerowych powieści  

w języku polskim 

   

 w 2007 roku autorka została 

uhonorowana prestiżową 

niemiecką nagrodą Złotego Pióra 

za całokształt twórczości                             

i spopularyzowanie niemieckiej 

powieści kryminalno-obyczajowo-

psychologicznej na świecie 

„Lektura obowiązkowa dla fanów thrillerów”. 
Ruhr Nachrichten  

 
„Charlotte Link pisze nie tylko w niesamowi-
cie wciągający sposób, ale też z niezwykłym 
wyczuciem psychologicznym”. 

Tiroler Tageszeitung 
 
„Charlotte Link to pełen profesjonalizm i gwa-
rancja emocji”. 

RTL.de 
 

„Bardzo ekscytująca”. 
Woche der Frau 

 
„W Bez winy bestsellerowa autorka Charlotte 
Link po raz kolejny udowadnia, że świetnie 
opanowała kryminalną grę w kotka i mysz-
kę”. 

Wiener Zeitung 

Trzecia – po Oszukanej  
i Poszukiwaniu – powieść  

z sierżant Kate Linville  
w roli głównej 

Podróż pociągiem do Yorku sierżant Kate Linville niespodziewanie przeradza się                  

w walkę o życie. Kate ratuje współpasażerkę, którą prześladuje obcy mężczyzna. 

Padają strzały. Kobiety uciekają w ostatniej chwili. 

Wkrótce po tym wydarzeniu nieopodal Scarborough zostaje zaatakowana młoda 

kobieta. Spada z roweru, zahaczając o rozciągnięty w poprzek drogi drut. Do niej 

także ktoś strzela, chybia jednak celu.  

Ponieważ okazuje się, że pociski wystrzelone do kobiet pochodzą z tego samego 

pistoletu, Kate Linville szuka powiązań między obiema sprawami. Nie ma jednak 

wiele czasu, bo sprawca za wszelką cenę chce się pozbyć niedoszłych ofiar…  



CHARLOTTE LINK Urodziła się w 1963 roku. Należy do najpoczytniejszych 

współczesnych niemieckich autorek, a popularność za-

wdzięcza zwłaszcza swojej wszechstronności. Zasłynęła 

zarówno dzięki powieściom obyczajowym, jak i psycho-

logicznym powieściom sensacyjnym w najlepszym bry-

tyjskim stylu. Każda z nich miesiącami gości na szczytach 

list bestsellerów, nic więc dziwnego, że jej książki tłuma-

czone są na kilkanaście języków. Autorka mieszka z ro-

dziną w Wiesbaden. Jako wielka miłośniczka zwierząt 

otacza troską porzucone psy i znajduje im nowych 

opiekunów. Co ciekawe, za swoje pierwsze polskie hono-

rarium, otrzymane za Echo winy, wykupiła z transportu 

konia jadącego na rzeź z Polski do Włoch. W podobny 

sposób wykorzystała gażę za wydanie węgierskie – dzięki 

niej uratowała życie owczarkowi kaukaskiemu, trzyma-

nemu przez jego ówczesnych węgierskich właścicieli na 

łańcuchu. Moritz przez długi czas mieszkał z pisarką w jej 

domu, pomagając jej w tworzeniu kolejnych dzieł i towa-

rzysząc w urlopach, które spędzała z rodziną w Prowansji.  

„Kryminał to taki 

specyficzny gatunek, 

który moim zdaniem 

idealnie nadaje się  

do tego, aby pod 

płaszczykiem 

opowieści o zbrodni 

snuć opowieść o tym, 

do czego zdolny jest 

człowiek. Jak mocno 

jedna istota ludzka jest 

w stanie zranić 

drugą.  Poza tym 

zbrodnia to 

ekstremalna sytuacja, 

w której często 

opadają maski, jakie 

nosimy, na co dzień. 

Zbrodnia burzy 

zastaną codzienność – 

i to mnie w tym 

gatunku pociąga”. 

 
fragment wypowiedzi 

autorki dla portalu  

Dzika Banda 
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Kolekcja powieści Charlotte Link 

Polecamy także książkę 

Sześć lat. Pożegnanie  

z siostrą, w której 

Charlotte Link  

w przejmujący sposób 

opisuje chorobę i śmierć 

swojej siostry Franziski.  


