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Dzień dobry Koleżanki i Koledzy!!! 

Przez ostatnie tygodnie kontaktowałam się tą drogą z naszymi uczniami                    

( i ewentualnie ich rodzicami). Ale pomyślałam sobie, że skoro pandemia 

uziemiła w domach nie tylko ich, ale nas wszystkich, to może jest to dobry czas 

także dla Was na sięgnięcie po książkę. I dlatego postanowiłam,                                

że raz w tygodniu napiszę Wam o książkach, które warto przeczytać.                       

Opinia będzie subiektywna      , bo wszystkie książki będą pochodziły z mojej 

domowej biblioteczki, którą mogę Wam udostępnić! ( z zachowaniem wszelkich 

środków ostrożności, oczywiście!). 

Dzisiaj będzie o jednej z książek brazylijskiego pisarza Chrisa Cartera.                          

Do tej pory ukazało się na polskim rynku 10 pozycji, które łączy ten sam 

bohater- detektyw Robert Hunter. Jeśli detektyw, to kryminał. Nawet więcej- 

thriller kryminalny. Ten gatunek literacki jest bardzo popularny,                                     

a co się z tym wiąże thrillerów kryminalnych jest całe mnóstwo.                                 

Dlaczego Chris Carter? Bo ma ogromne doświadczenie - z zawodu jest 

psychologiem kryminalnym. W swojej karierze badał i przesłuchiwał licznych 

zbrodniarzy, w tym seryjnych morderców. Poza tym każda z jego książek 

utrzymuje czytelnika w ciągłym napięciu. Nie ma w nich niepotrzebnych 

wątków, nudnych fragmentów a akcja toczy się wartko.                                       

Debiutem Chrisa Cartera jest „ Krucyfiks”, który zyskał rzesze fanów na całym 

świecie: 

W głębi parku narodowego Los Angeles National Forest, w opuszczonej chacie, 

policjanci odkrywają zwłoki młodej kobiety. Na jej karku morderca zostawił podpis: 

tajemniczy symbol podwójnego krzyża. Ten sam, którego kilka lat wcześniej używał 

seryjny morderca ochrzczony przez media Krucyfiksem. Problem w tym, że przed 

dwoma laty Krucyfiksa złapano i stracono... Czy to możliwe, by naśladowca dotarł                 

do szczegółów starej zbrodni, znanych tylko wąskiej grupie pracujących przy 

dochodzeniu policjantów?  A może skazano wówczas niewłaściwego człowieka? 

 

Książka ta została zekranizowana w 2017 r. Warto i przeczytać i obejrzeć! 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                                                                     Dorota Andrzejewska 

Ps. Możecie się ze mną kontaktować przez e-maila – mój adres znajdziecie na 

stronie naszej szkoły       

Pozdrawiam!!! 


