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Dziennik śmierci to jedenasta książka                  

z cyklu thrillerów o detektywie Hunterze.  

 

Sprzedaż książek Chrisa Cartera przekro-

czyła już 3 miliony egzemplarzy na całym 

świecie.  

Ta bestsellerowa seria jest tłumaczona na 

ponad 20 języków. 
 
 
O KSIĄŻCE: 
 
Los Angeles, 5 grudnia – trzy tygodnie do 

Bożego Narodzenia.  
       Angela Wood, mistrzyni sztuki złodziejstwa 
kieszonkowego, właśnie podlicza swój łup. 
Sześćset osiemdziesiąt siedem dolarów – cał-
kiem niezły wynik jak na niecałe piętnaście 
minut pracy.  
       Kiedy świętuje przy drinku zakończenie po-
myślnej dniówki, przypadkiem zauważa, jak 
jeden z klientów baru traktuje opryskliwie 
starszego człowieka. Postanawia dać mu 
nauczkę i kradnie jego elegancką skórzaną 
aktówkę.  
       W środku nie ma pieniędzy ani laptopa… 

niczego wartościowego, w każdym razie dla 
Angeli. Tylko oprawiony w czarną skórę notat-
nik, zaskakująco ciężki. Ciekawość zwycięża                
i w zaciszu swojego mieszkania Angela szybko 
kartkuje nową zdobycz.  
       Wtedy zaczyna się najgorszy koszmar jej 
życia.  

Seryjny morderca, którego nic nie 
powstrzyma… 

 

Zabójca 
Jego najcenniejszy skarb został skradziony. 
Musi go odzyskać za wszelką cenę. 
 
Dziewczyna  
Angela Wood chciała dać nauczkę nie-
znajomemu. To była tylko torba, jakich 
wiele. 
        Ale dziewczyna gdy ogląda jej za-
wartość, przywołuje najgorszy koszmar              
w swoim życiu.  
 
Detektyw  

Osobliwy dziennik ląduje na biurku 
Roberta Huntera.  
     Szybko staje się jasne, że w mieście 
grasuje seryjny morderca. Hunter musi go 
powstrzymać, w przeciwnym razie zginie 
jeszcze więcej ludzi.  
 
Jeśli to przeczytałeś… musisz umrzeć. 



Chris Carter 

Urodził się w Brazylii. Tam też spędził dzieciństwo                          
i wczesne lata młodzieńcze. Po maturze wyjechał do 
Stanów, gdzie studiował psychologię i zaburzenia kry-
minalne na Uniwersytecie Michigan. Jako psycholog 
kryminalny Biura Prokuratora Stanu Michigan badał                    
i przesłuchiwał licznych zbrodniarzy, w tym seryjnych 
morderców. Na początku lat 90. wyruszył do Los Angeles, 
gdzie przez wiele lat pracował jako muzyk sesyjny.                    
W końcu zdecydował się zająć na stałe pisaniem. 
Doświadczenie zdobyte w pracy z przestępcami przekuł 
na sukces swoich książek. Wykreowane przez niego 
postaci psychopatycznych morderców są „przeraża-
jąco” prawdziwe. Fani tego gatunku chętnie polecają 
książki Cartera, jest on najczęściej rekomendowanym 
pisarzem w ramach grupy Czytamy kryminały. 

RECENZJE Z PRASY I INTERNETU  
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„Sposób pisania Cartera natychmiast 
przyciąga do wszystkich policyjnych pro-
cedur i szczegółów kryminalistycznych, 
które są przedstawione w zrozumiały dla 
czytelnika sposób. A czasami znajdzie 
się też odrobina humoru. Fantastyczna               
i można ją tylko polecać”. another 
winner / amazon.co.uk 
 
„Były psycholog kryminalny Carter wie,   
o czym mówi, jeśli chodzi o tworzenie 
postaci mrożących krew w żyłach seryj-
nych morderców, więc przygotuj się na 
prawdziwą grozę”. Heat  
 
„Urodzony w Brazylii, wykształcony              
w Ameryce i obecnie mieszkający                 
w Londynie Carter stał się wybitnym 
pisarzem thrillerów, który w pełni zasłu-
guje na miejsce obok Jeffery'ego Dea-
vera”.  Daily Mail 
 

Bestsellerowa seria z detektywem  

Robertem Hunterem 


