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Daniel Bachrach, Król sutenerów
Rozenberg działa (41. tom)
Cena brutto

22,90 zł

Cena netto

21,81 zł

Dostępność

Dostępność - 3 dni

Czas wysyłki

3 dni

Producent

Wydawnictwo CM

Opis produktu
Warszawa, Kijów, Londyn, drugie i trzecie dziesięciolecie XX w. Daniel Bachrach jest jednym z najlepszych detektywów w
służbie policji kryminalnej, nazywany (później) polskim Sherlockiem Holmesem. Rozpracowuje większość spraw powierzonych
mu przez Naczelnika Ludwika Kurnatowskiego.
W tym tomie prezentujemy trzynaście prowadzonych przez niego akcji, w tym walkę z żydowskim królem sutenerów
Rozenbergiem, a także pomoc Bachracha dla policji londyńskiej oraz kijowskiej. Bachrach znalazł także trop fałszerzy polskich
pieniędzy, zarówno pod Warszawą, jak i w niemieckim Wiesbaden. Wszystkie opowiadania zostały oparte na faktach i
stanowią dokumentację pracy polskiej policji w początkach XX wieku.

Oparte na faktach
Fragment książki:
– Rozenbaum, Rozenbaum... – pomyślałem sobie. Czyżby nie był on identyczny z moim starym znajomym Rozenbergiem?
Wprawdzie rysopis się nie zgadzał, gdyż Rozenberg nie nosił szkieł i miał angielsko strzyżone wąsiki, ale nie było to znowu
zbyt trudne zgolić wąsy i ubrać okulary. Na szczęście miałem jeszcze ze sobą przysłane mi z Warszawy fotografie, toteż
okazałem je służbie hotelowej. Między fotografiami znajdowała się również i fotografia Rozenberga, lecz umyślnie nie
zwróciłem im na nią uwagi, by ich nie zasugestionować i nie być mimo woli wprowadzony przez nich w błąd. Największym
bowiem błędem organów policyjnych jest to, że pokazując fotografię przestępcy osobom zainteresowanym bardzo często
zapytują, czy to nie ten i na sto wypadków, dziewięćdziesiąt osób, zasugestionowanych tym pytaniem, znajdują w okazanej im
fotografii podobieństwo i odpowiadają potakująco, co wprowadza śledztwo na mylne ślady.

41. tom Kryminałów przedwojennej Warszawy
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