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Pakiet dwoch ksiazekBestsellerowe skandynawskie kryminaly noir z
detektywem Dannym Katzem, komputerowym geniuszem, kiedys

bezdomnym narkomanem, ktorego nie przestaje scigac
przeszlosc."Vallgren zachwyca". "NEWSWEEK

POLSKA"Czlowiek, ktory zostawil po sobie cienSztokholm,
czerwiec 1970. Siedmioletni Kristoffer Klingberg znika na stacji
metra. Nieznajoma kobieta bierze go za reke. I nikt go wiecej nie
zobaczy.Sztokholm, maj 2012. Brat Kristoffera, Joel wychodzi z

domu i juz nie wraca. Jego zona prosi o pomoc jedynego czlowieka,
ktoremu Joel ufal.To Danny Katz. Lingwistyczny i komputerowy
geniusz. Byly tlumacz w silach zbrojnych. Byly mlodociany

przestepca i bezdomny narkoman. Katz rozpoczyna poszukiwania i
zaglebia sie w tajemnice wplywowejrodziny Klingbergow. Wkrotce
odkrywa, ze jej przeszlosc niepokojaco laczy sie z jego wlasna.

Sledztwo poprowadzi go do jadra ciemnosci, gdzie nawet smierc nie
musi byc koncem..."Szalencza pogon za nieuchwytna istota zla w

genialnym skandynawskim kryminale noir". "SVENSKA
DAGBLADET"TunelJorma Hedlund chce skonczyc z zyciem

przestepcy. Napad na transport pieniedzy ma byc ostatnim w jego
karierze. Ale akcja konczy sie katastrofa, a Jorma staje sie



poszukiwanym, nie tylko przez policje... Katz znal Jorme. I dobrze
zna swiat, ktory byl ich wspolnym swiatem - nastoletnich

narkomanow, przestepcow i bezdomnych. Teraz usiluje odnalezc
zaginionego dilera narkotykow, ktory przed laty uratowal mu zycie.
To sledztwo nieoczekiwanie znow polaczy go z Jorma i Eva, jego
dawna dziewczyna, obecna prokurator. A trop poprowadzi go w
mroczne tajemnice Sztokholmu i we wlasna przeszlosc, ktora jest
wciaz przerazajaco zywa..."Tunel to powiesc brutalna, mroczna i

bezlitosna. Wrecz wspolczuje sie jej antybohaterom".
GÖTEBORGS-POSTENCARL-JOHAN VALLGREN to szwedzki

autor wybitnej prozy, porownywany do Márqueza i Grassa.
Swiatowa slawe zdobyl w 2002 roku nagrodzona, przetlumaczona na

25 jezykow powiescia Historia zadziwiajacejmilosci, uznana za
kultowa. Literackim kryminalem Czlowiek, ktory zostawil po sobie

cien rozpoczal serie z Dannym Katzem. Ksiazka zostala
opublikowana w 17 krajach.
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