
Nowości książkowe – kryminały 

 

Marek Krajewski : Festung Bleslau. Wydawnictwo 

WAB, 2007 

Wrocław, wiosna 1945 roku. Oficer Eberhard Mock prowadzi 
prywatne śledztwo w sprawie zabójstwa pasierbicy znanej 
antyfaszystki. Festung Breslau to mistrzowsko skonstruowany 
kryminał. Trzymająca w napięciu intryga powoli odsłania przed 
czytelnikami swoje tajemnice. Krajewski z niezwykłą 
dokładnością kreśli obraz dawnego Wrocławia. Tym razem 
czytelnik prowadzony jest także przez podziemną część miasta, 
zamienionego przez Niemców w twierdzę. 

 

 

Marek Krajewski : Głowa Minotaura. Wydawnictwo 

WAB, 2010 

Breslau, 1 stycznia 1937 roku, Eberhard Mock niespodziewanie 
dostaje rozkaz poprowadzenia śledztwa w sprawie morderstwa. 
Ofiarą jest młoda kobieta, cudzoziemka. W jej skromnym bagażu 
znajdowała się maszyna do pisania z francuskimi znakami. Czy 
hitlerowskie władze słusznie podejrzewają polityczny charakter 
zbrodni, przypuszczalnie wymierzonej w III Rzeszę? Mock – tym 
razem w randze kapitana abwery – niechętny nowym porządkom, 
intrygom gestapo i władzy faszystów, szuka mordercy. Trafia na 
ślad przestępcy, prawdopodobnie seryjnego zabójcy.  

 

 

Jens Lapidus: Szybki cash. Wydawnictwo WAB, 2008 

Nocny Sztokholm widziany oczami trzech przybyszów ma - tak 
jak oni sami - różne twarze. Serb Mrado dostrzega w nim sieć 
klubów, w których wymusza haracze, starając się od czasu do 
czasu być wzorowym ojcem dla córki. Szwed JW imprezuje wśród 
rówieśników z wyższych sfer, ale sam jest studentem z prowincji 
dorabiającym jako taksówkarz, który zaczyna handlować 
narkotykami. Natomiast Chilijczyk Jorge po brawurowej ucieczce 
z więzienia zmienia wygląd, a miasto staje się dla niego wrogiem.  
Jens Lapidus, wschodząca gwiazda literatury szwedzkiej,  

 

 

 



w brutalny i szczery sposób pokazuje, jak we współczesnej metropolii rozrywka przenika się 
z przestępczością, a miejscowa elita z imigrantami. W świecie zdominowanym przez 
specyficzny język i obyczaje oficjalne władze są obecne tylko w pismach urzędowych. 
Bohaterowie w pogoni za szybkim i dużym, ale niekoniecznie uczciwym cashem prowadzą 
podwójne życie, manipulują ludźmi i okłamują samych siebie.  

 

 

Henning Mankell: Chińczyk. Wydaw. WAB, 2010 

W 2006 roku w szwedzkiej wiosce zostało brutalnie 
zamordowanych osiemnaście osób, sami starzy ludzie i jeden mały 
chłopiec. Zarżnięto też wszystkie zwierzęta gospodarskie, psy, 
koty, a nawet papugę. Sędzia Brigitta Roslin, spokrewniona z 
dwiema ofiarami, prowadząc prywatne śledztwo, przypadkowo 
wpada na trop Chińczyka, który może być odpowiedzialny za 
masakrę. Ślad prowadzi ją do Chin… 

 

 

 

 

Henning Mankell: Zapora. Wydaw. WAB, 2011 

Ystad, jesienna noc. Dwie nastolatki napadają na taksówkarza. 
Mężczyzna ginie, a aresztowane dziewczyny twierdzą, że zabiły go 
dla pieniędzy. Wkrótce jednej z nich udaje się uciec. Tymczasem 
w innej części miasta przed bankomatem zostaje znaleziony 
martwy człowiek z rozległą raną na głowie. Fascynująca intryga, w 
której pospolite przestępstwa łączą się ze spiskami na skalę 
światową, sprawia, że od książki nie można się oderwać. Mankell 
udowadnia, że jest wnikliwym psychologiem i obserwatorem 
współczesnego świata, w którym niczego nie można być już 
pewnym. 

 

 

 

 

 

 



Lisa Marklund : Zamachowiec. Wydaw. Czarna Owca, 

2010 

Zamachowiec to thriller, którego akcja toczy się we współczesnym 
Sztokholmie. Południowy port Hammarby. Jest trzecia 
siedemnaście rano, tydzień przed świętami Bożego Narodzenia. 
Eksplozja bomby zrównuje z ziemią Stadion Olimpijski. Na 
powalonej przez wybuch trybunie policja znajduje szczątki 
energicznej, powszechnie podziwianej szefowej igrzysk 
olimpijskich, Christiny Furhage. Za pół roku w Sztokholmie ma 
się odbyć letnia olimpiada. Zamachowiec musi zostać schwytany 
za wszelką cenę. 

 

 

Hakan Nesser: Człowiek bez psa. Wydaw. Czarna 

Owca, 2011 

Nowy bohater Nessera - inspektor Gunnar Barbarotti - musi się 
zmierzyć ze szczególną sprawą, w której w odstępie zaledwie 24 
godzin znikają bez śladu dwie osoby ze znanej rodziny. Rozgrywa 
się przejmujący dramat. A wszystko jest tak zwyczajne i znajome, 
że przyprawia o dreszcze. 

 

 

 

 

Philip Sington: Sprawa Einsteina. Wydaw. Książnica, 

2010 

Dwa miesiące przed dojściem Hitlera do władzy w podberlińskich 
lasach znaleziono piękną młodą kobietę, nagą i bliską śmierci. Gdy 
ocknęła się ze śpiączki, nie pamiętała nic, nawet własnego 
nazwiska. Jedyną wskazówką co do jej tożsamości była ulotka, 
informująca o publicznym wykładzie Alberta Einsteina: "O stanie 
prac nad teorią kwantową". Psychiatra Martin Kirsch jest coraz 
bardziej zainteresowany dziewczyną, nie tylko zawodowo. 
Dociekania prowadzą go, przez szpital psychiatryczny w Zurychu, 
do odległego zakątka Serbii.  

 

 

 

 

 



Dag Solstad: Noc profesora Andersena. Wydawnictwo 

Smak Słowa, 2010 

Pal Andersen spędza samotnie Wigilię w swoim mieszkaniu w 
Oslo. Obserwując przez okno budynek naprzeciwko, staje się 
przypadkowym świadkiem morderstwa – na jego oczach młoda, 
nieznana mu kobieta zostaje uduszona przez obcego mężczyznę. 
Profesor w pierwszym odruchu sięga po telefon, żeby zadzwonić 
na policję. Z powodów, które nie do końca sobie uświadamia, 
czuje jednak, że nie może tego zrobić, i odkłada słuchawkę. 
Zamiast zgłosić zajście, zaczyna potajemnie obserwować 
mordercę. Z czasem coraz bardziej uzależnia się od obserwacji i 
obserwowanego.  
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