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Daniel Bachrach, Epidemia
Samobójstw, Sensacyjne pamiętniki
byłego aspiranta Urzędu Śledczego
w Warszawie
Cena brutto

17,90 zł

Cena netto

17,05 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

3 dni

Producent

Wydawnictwo CM

Opis produktu
Pierwsze wydanie książkowe!
48. tom Kryminałów przedwojennej Warszawy
1. tom pamiętników Daniela Bachracha
Warszawa, Odessa, Kijów, Londyn, Paryż. Daniel Bachrach pełnił funkcje detektywa londyńskiej City Police, pracował dla policji
carskiej w Kijowie oraz był aspirantem Policji Państwowej w Warszawie. W tym tomie publikujemy cztery nieznane wcześniej
opowiadania: Arcybestie, Epidemia samobójstw, Genialny rabuś w potrzasku i Herszt fałszerzy w roli narzeczonego-oszusta. W
pierwszym Bachrach ma wytropić nadawców kufra, w którym przyjechały pociągiem zwłoki kobiety, w drugim – dociec, czy
samobójstwa mężatych kobiet w Warszawie to przypadek, czy też głębsza intryga. W Genialnym rabusiu przenosimy się do
Francji, gdzie Bachrach tropi nieuchwytnego przestępcę – akcja jak z powieści z Arsène Lupinem. W ostatnim opowiadaniu
warszawski policjant będzie tropił fałszerzy pieniędzy. Wszystkie historie wydarzyły się naprawdę i są swoistym zapisem spraw
kryminalnych z drugiego i trzeciego dziesięciolecia XX w.
Fragment książki
Policja przeciążona była walką z niebieskimi ptakami i zamykaniem ich spelunek. Dość powiedzieć, że jednej nocy zamknięto
osiem tajnych domów gry. Pewnego wieczora, przed wyjściem z biura, wpadła mi w oko, przy przeglądaniu gazet, wzmianka
następującej treści:
Epidemia samobójstw
W okresie ostatnich sześciu tygodni notujemy już trzeci wypadek samobójstwa kobiety z wyższych sfer. We wszystkich tych
wypadkach zmarłe były mężatkami i żyły w dobrobycie, toteż trudno jest dopatrywać się w tych przypadkach powodów na tle
materialnym, bądź też seksualnym. Samobójcza psychoza zaniepokoiła opinię publiczną i zagadką jest, że władze
prokuratorskie i policja dotychczas nie zwróciły na to uwagi i nie zajęły się prześwietleniem tych – bądź co bądź – tajemniczych
wypadków.
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