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O KSIĄŻCE
Ciepły majowy poranek, niebawem całe miasto rozbrzmi tysiącem dźwięków festiwalu Praska
Wiosna. Najważniejsze w Czechach święto muzyki poważnej ma jednak tragiczny przedtakt: w
budynku filharmonii zostaje znalezione ciało Olgi Brandejsovej, klarnecistki o międzynarodowej
sławie.
Kolejne śledztwo Mariána Holiny od początku źle się układa, w dodatku podinspektora zaczyna
zawodzić słynna intuicja. Energiczna kapitan Šotolová ma zakaz przesłuchiwania świadków,
pozostaje więc wsparcie Diviša Mrštíka, obżartucha coraz lepszego w policyjnym fachu, oraz
Rosti Bora, który ma wiele zalet i jedną zasadniczą wadę – jest mężem Sabiny. A Holina planował
z nią wspólne życie...
Czy zakończenie burzliwej sprawy będzie równie dramatyczne, co finał Wielkiej symfonii g-moll
Mozarta?
Zagraj mi na drogę to trzecia część serii ze śledczym Mariánem Holiną. Pierwsze dwa tomy,
Mężczyzna na dnie i Roznegliżowane, zjednały sobie dużą sympatię polskich czytelników. Wartka
akcja i nieodzowny czeski humor sprawiają, że Iva Procházková wprowadza nową jakość do
literatury kryminalnej.

O AUTORCE
Iva Procházková (ur. 1953) - autorka powieści dla dzieci i dorosłych, scenariuszy oraz sztuk
teatralnych. Od 1983 tworzyła na emigracji (Austria, Niemcy). Po przewrocie politycznym w
1989 zaczęła publikować w ojczyźnie, w 1994 wróciła do Czech. Pisze po czesku i po niemiecku.
Jest dwukrotną laureatką najważniejszej czeskiej nagrody literackiej Magnesia Litera oraz
sześciokrotną zdobywczynią nagrody Zlatá stuha, przyznawanej najlepszym książkom dla dzieci i
młodzieży. Na podstawie scenariuszy Procházkovej powstało wiele filmów i seriali telewizyjnych,
m.in. Vraždy v kruhu, który dał początek książkowym przygodom Mariána Holiny (w tej roli Ivan
Trojan).

KSIĄŻCE PATRONUJĄ

O POPRZEDNICH TOMACH
Mężczyzna na dnie i Roznegliżowane
Sporo tu dobrego, typowo czeskiego humoru. Jest nienachalny wątek miłosny. Jest lekkie pióro i dobry styl.
Jednym słowem pewniak do zestawienia najlepszych kryminałów tego roku.
Mikołaj Marszycki, NaTemat.pl
Czeski kryminał Ivy Procházkovej to niezwykle ożywcza pozycja na mapie literatury gatunkowej. Specyficzny
humor, zagmatwana zagadka z rodzaju whodunit, przewrotna struktura fabularna, sympatyczny bohater i
pewna swojskość sprawiają, że jest to jedna z najbardziej trafionych lektur, jakie ostatnio wpadły w moje
ręce.
Marta Matyszczak, KawiarenkaKryminalna.pl
Mocną stroną kryminałów Prochazkovej jest pokazanie ciekawych psychologicznie postaci oraz
skomplikowanych relacji między nimi. Dzięki temu wcale nie jest tak łatwo zapomnieć o niektórych wątkach,
mimo, że skończyliśmy lekturę i znamy rozwiązanie zagadki.
Robert Frączek, NotatnikKulturalny.pl
To od początku do końca zagmatwana, wielowątkowa, fantastycznie napisana powieść kryminalna.
Agnieszka Kalus, CzytamBoLubie.com

