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O KSIĄŻCE 

 
SERIA: Tomáš Volf, tom 2 

A gdyby tak przyjrzeć się pierwszej sprawie śledczego z Czeskich Budziejowic?  

Upalne lato, samo południe, martwa dziewczyna na blokowisku. Do tej z pozoru rutynowej sprawy 
przydzielono niezbyt doświadczonych policjantów: Tomáša Volfa i Evę Černą. Jednak sytuacja szybko się 
komplikuje, giną kolejne kobiety, a młodzi dochodzeniowcy działają pod olbrzymią presją czasu. Ich 
poczynania śledzą dziennikarze, którzy nazywają zabójcę Południcą, bo podobnie jak ten słowiański 
demon, atakuje latem, w biały dzień.  

Południca opisuje początki pracy w policji Tomáša Volfa, którego polscy czytelnicy znają już z pierwszej 
części serii pt. Przedawnienie (wyd. polskie 2018). Co takiego wydarzyło się w sprawie zabójstw z 
blokowiska, że utalentowany policjant trafił za karę do archiwum? 
 
 
O AUTORZE 

Jiří Březina (ur. 1980) – autor powieści kryminalnych, tłumacz i copywriter. 

Po ukończeniu anglistyki i nauk społecznych na Uniwersytecie Karola w Pradze pracował jako urzędnik, 
potem zaczął tworzyć teksty na strony internetowe, czym zajmuje się do dziś. Pierwszą książkę – 
pasjonującą zapewne historię o łowcach pierwotnych – zaczął pisać w wieku dziesięciu lat. Do 
literackiego fachu powrócił dopiero dwadzieścia lat później; w 2013 ukazała się jego debiutancka powieść 
Na kopci, która otrzymała wiele przychylnych recenzji oraz Nagrodę Jiřiego Marka przyznawaną co roku w 
Czechach za najlepszy kryminał. W 2020 Březina ponownie został jej laureatem, tym razem za sprawą 
powieści Vzplanutí. 

W 2015, 2016 i 2019 ukazały się trzy tomy serii z policjantem Tomášem Volfem: Promlčení 
(Przedawnienie), Polednice (Południca) i Vzplanutí. Jiří Březina mieszka w Czeskich Budziejowicach z żoną 
i dwoma synkami; podobnie jak jego bohater Tomáš Volf jest fanem black metalu. 

  

 



KSIĄŻCE PATRONUJĄ 
 

Portal Kryminalny, Kawiarenka Kryminalna, Kryminał Na Talerzu, Zupełnie Inna Opowieść, Czeskie 
Centrum, Czeskie Klimaty 
 
 
O Przedawnieniu, poprzedniej książce autora: 

Březina napisał coś więcej niż tylko kryminał, mimo że zarzeka się na wstępie, iż taka właśnie była jego 

intencja. Udało mu się nie tylko przykuć moją uwagę do ostatniej linijki, ale też pozostawić na długo 

zarówno z wysoko uniesionymi brwiami, jak i z wątpliwością, która tak naprawdę dotyczy i powinna 

dotyczyć każdego z nas. 

Karina Bonowicz, Pani Book  

Przedstawiana w tle kryminalnej historii opowieść o latach przełomu na czeskiej prowincji z bardzo 

bolesną, naznaczoną wysiedleniami przeszłością jest chyba najmocniejszą stroną Przedawnienia. 

Ewa Dąbrowska, Portal Kryminalny 

To jeden z kryminałów, który pozostawia trochę w stanie niepokoju, pewnego dyskomfortu z otwartego 

finału. Ale w tym przypadku to jest jak najbardziej zaleta. Dajcie szansę czeskim kryminałom! Podbiją 

Wasze serca równie mocno, jak te nasze krajowe. 

Robert Frączek, Notatnik Kulturalny  

Březina świetnie łączy formę kryminału z trudną moralnie tematyką historyczną, dzięki czemu książkę 

czyta się szybko i lekko, ale zostaje w głowie na długo. 

Anna Maślanka, Literackie Skarby Świata Całego  

Oszczędny, trafiający w punkt styl, oryginalna konstrukcja fabuły i mocny temat powieści sprawiają, że tę 

lekturę zapamiętacie na długo. 

Marta Matyszczak, Kawiarenka Kryminalna  

 

 


