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Komisař Wallander stojí proti vrahovi, 
s jakým se ještě nesetkal.

Při brutálním nočním útoku přijdou 
v Alžírsku o život čtyři jeptišky a jedna 
cestovatelka. Zprávy o této nevysvětlitelné 
tragédii mají o rok později krvavé 
pokračování ve Švédsku. 

Komisař Wallander se plný energie vrací 
domů z idylické dovolené v Římě. Na kraj 
Skåne padá podzim a Wallander doufá, že 
v zimě bude klid. Jenže rutinní pátrání po 
starém samotářském milovníku ptactva 
vyústí v děsivý objev. Tělo starého muže 
je nabodnuto v pasti vytvořené z ostrých 
bambusových tyčí. Tato vražda byla pečlivě 
naplánována. A vzápětí zmizí další muž… 

Svůj osobní život i plány do budoucna 
musí Wallander opět odsunout stranou. 
Nalezené stopy však nikam nevedou 
a vyšetřování postupuje pomalu vpřed jen 
díky zarputilé policejní práci. Wallanderovi 
se před očima postupně objevuje obraz, jaký 
si nedokázal představit ani v nejčernějším 
snu. Tentokrát stojí proti vrahovi, s jakým 
se ještě nesetkal.

Kriminální série Henninga Mankella, ve které hraje hlavní roli de-
primovaný a zároveň idealistický policejní komisař Kurt Wallander, 
se stala hitem po celém světě. Bylo prodáno více než třicet milionů 
výtisků, knihy byly přeloženy do třiačtyřiceti jazyků a vzniklo více 
než dvacet pět fi lmových adaptací. 

Čtenáři si zasmušilého, samotářského detektiva, který se potýká 
s trudnomyslností i zdravotními potížemi a jehož soukromý život 
připomíná katastrofu, okamžitě oblíbili. Mankellovy knihy obletěly 
Evropu a staly se z nich bestsellery. Wallanderova popularita pro-
měnila jeho okrsek, zapadlé švédské městečko Ystad, v  jednu ze 
švédských turistických atrakcí. Lidé se sem sjíždějí, aby si vychut-
nali pochmurnou atmosféru krajiny a na vlastní oči spatřili místa, 
kde se odehrávaly scény vražd.

Avšak Mankellovy knihy nejsou jen pouhé kriminální romány. 
Henning Mankell stvořil postavu Kurta Wallandera také proto, aby 
jeho prostřednictvím mohl psát o  znepokojivém vývoji švédské 
společnosti, ve které vzrůstá násilí. Problémy, jež Mankell popisuje, 
se zdaleka netýkají jenom Švédska. Dají se najít v kterékoliv zemi. 
Také proto mají knihy Henninga Mankella tak obrovský ohlas. 

Velkou zásluhu na tom, že se Wallanderův věhlas rozšířil i do 
Velké Británie a Spojených států, má slavný a cenami ověnčený se-
riál z produkce BBC, který znají i diváci České televize a v němž 
hlavní postavu ztvárnil britský shakespearovský herec Kenneth 
Branagh. Dosud bylo natočeno devět dílů ve třech sériích. Čtvrtou, 
poslední sérii začala BBC natáčet na podzim 2014.

Henning Mankell (nar. 1948) pochází ze 
Stockholmu, vyrůstal však na různých 
místech ve Švédsku. Působí jako herec, 
divadelní režisér a manažer jak ve Švédsku, 
tak především v Mosambiku, kde vede 
divadelní soubor Avenida a píše stranou 
evropského ruchu. Jak sám říká, žije 
jednou nohou ve sněhu, druhou v písku. 
Na začátku devadesátých let vytvořil 
postavu komisaře Wallandera a napsal 
o něm sérii knih, které ho proslavily 
po celém světě. Kromě série o komisaři 
Wallanderovi vydal Host Mankellův 
detektivní thriller Číňan (2009; česky 2011).

Případy komisaře Wallandera
Vrazi bez tváře (1991; Host 2013)
Psi z Rigy (1992; Host 2013)
Bílá lvice (1993; Host 2014)
Usměvavý muž (1994; Host 2014)
Ve slepé uličce (1995; Host 2014)
Pátá žena (1996; Host březen 2015) 
O krok pozadu (1997; Host září 2015)
Firewall (1998; Host únor 2016)
Pyramida (1999; Host červenec 2016)
Neklidný muž (2009; Host 2012)
Ruka (2013; Host listopad 2016) 

Případ komisaře Wallandera 
a Lindy Wallanderové 
Než přijde mráz (2002; Host 2013)
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„Spatřila jsem ve snu Boha a měl dvě tváře.  
Jedna byla jemná a vlídná jako tvář matčina  
a druhá se podobala Satanovu šklebu.“
Z románu Imámův pád od Nawál al-Sa‘dáwíové

„Pavoučí síť s láskou a péčí přede svého pavouka.“
Africké přísloví
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