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Światowy Bestseller już w Polsce!
Premiera 11 kwietnia 2017 r.

NOWY, NIESAMOWICIE WCIĄGAJĄCY THRILLER
– KOLEJNY ŚWIATOWY BESTSELLER
AUTORKI SAGI ZMIERZCH I POWIEŚCI INTRUZ
Powiedzmy, że nazywa się Alex. Pracowała dla amerykańskiej agencji rządowej, tak tajnej, że… nie ma
nazwy. Prowadziła przesłuchania, posługując się wyrafinowanymi substancjami chemicznymi.
Określenie „nowoczesne metody tortur” pasowałoby tutaj w sam raz. Nigdy się nie myliła. Rola, jaką
pełniła, była jedną z najmroczniejszych tajemnic agencji. Ktoś jednak stwierdził, że wie za dużo…
Udało jej się ujść z życiem, ale znów ją wytropili…
Druga po Intruzie powieść Stephenie Meyer autorki bestsellerowej sagi Zmierzch przełamuje stylistykę
fantasy, w jakiej dotychczas poruszała się pisarka i udowadnia, że równie doskonale czuje się również w
innych realiach. I tym razem świetny pomysł i lekkie pióro przynoszą hit – książkę, która po światowej
premierze w listopadzie 2016 roku szturmem zdobywa listy bestsellerów w kolejnych krajach.
W zamachu na życie Alex ginie jej najbliższy współpracownik i przyjaciel, a ona staje się uciekinierką.
Tożsamość i imiona zmienia jak rękawiczki. Nie ma adresu, telefonu, karty kredytowej, z nikim nie
nawiązuje znajomości, nie rzuca się w oczy, stara się być o krok przed swoimi potencjalnymi
prześladowcami: „Na wszelki wypadek” stało się mimowolną mantrą Alex. Jej życie kręciło się teraz
wokół przesadnych przygotowań, ale, jak często sobie przypominała, bez tych przygotowań nie miałaby
szans na żadne życie.
Kiedy jednak ją odnajdują , coś się zmienia. Jest im potrzebna. Nie chcą już jej śmierci, ale proponują
układ. Twierdzą, że wkrótce Ameryka padnie ofiarą ataku biologicznego. Alex ma pięć dni na wydobycie
od zamachowca informacji i powstrzymanie go. Czy to kolejna pułapka? Instynkt podpowiada jej, że
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prawda może być zupełnie inna, ale postanawia podjąć wyzwanie. Los milionów ludzi nie jest jej
obojętny, ale… nie zamierza dać im wygrać. Nie było szans, aby pozwoliła im na tak łatwe rozwiązanie
ich problemu. Pewnie w końcu ją dopadną, ale niech ich szlag, będą musieli się postarać, a ona upuści im
trochę krwi.
Przygotowując się do najcięższej walki w życiu, nie spodziewa się, że to, co odkryje, okaże się dalekie od
wszelkich scenariuszy, jakie przyjęła. Alex będzie musiała wykorzystać wszystkie swoje talenty i wiedzę,
by odkryć kto pociąga za sznurki i dlaczego. No i zaplanować zemstę na tych, którzy będąc na szczytach,
czują się już bezpieczni.
Chemik to rasowy thriller, w którym żaden element rzeczywistości nie jest taki, jaki się początkowo
wydaje, a korupcja sięga wysoko, najwyżej jak to tylko możliwe.
Fabuła książki osnuta jest na tak lubianej przez miłośników gatunku teorii spiskowej dziejów przywodzi na
myśl powieści Davida Baldacciego oraz Lee Childa. Akcja trzyma oszałamiające tempo już od pierwszych
stron, mroczne umiejętności Alex intrygują, a sceny walk przywodzą na myśl najlepsze kino sensacyjne.
Autorka nie byłaby sobą, gdyby nie wplotła w fabułę wątku romantycznego, jest więc i miłość –
nieprzewidywalna, nie w porę, w zasadzie niemożliwa – która dodaje fabule kolorytu i budzi emocje nie
mniejsze niż fantastyczne uczucie między Bellą a Edwardem ze Zmierzchu. Miłośnicy twórczości autorki na
pewno nie będą rozczarowani!

W sprzedaży również e-book i audiobook

O autorce
Stephenie Meyer
ukończyła Uniwersytet Brighama Younga, zdobywając dyplom z literatury angielskiej.
Jej międzynarodowy bestseller, saga „Zmierzch” została sprzedana w ponad 155
milionach egzemplarzy na całym świecie. W 2008 roku ukazał się Intruz, powieść dla
dorosłych, która znalazła się na pierwszych miejscach list bestsellerów „New York
Timesa” i „Wall Street Journal”. W 2013 roku książka doczekała się także swojej
ekranizacji. Stephenie Meyer mieszka wraz z mężem i trzema synami w Arizonie
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O Wydawnictwie Edipresse Książki:
Edipresse Książki to wydawnictwo w grupie Edipresse Polska.
W ofercie znajdą się książki o tematyce poradnikowej, biografie, powieści obyczajowe, kulinaria, a także publikacje
podróżnicze i fotograficzne.
Autorzy wydawnictwa to poczytni i cenieni pisarze, znane osobistości i popularne gwiazdy: Beata Pawlikowska,
Hanna Bakuła, dr Krzysztof Gojdź, Magda Gessler, Anna Jurksztowicz, Michel Moran, Marcin Kydryński, Jacek
Bonecki, Robert Biedroń, Mariola Bojarska- Ferenc, Stephenie Meyer, Ewa Chodakowska, Dorota Wellman i inni.
Ofertę książkową dopełnią produkty art.&pap, w tym kalendarze, puzzle i gry planszowe.

Fundacja Przyjaciółka powstała w 2000 roku. Pomaga przede wszystkim dzieciom wychowującym się poza
naturalną rodziną, promuje rodzicielstwo zastępcze, a także wspiera podopiecznych świetlic środowiskowych oraz
leczenie i rehabilitację dzieci chorych i niepełnosprawnych. Przez 15 lat Fundacja pomogła ponad 17 tysiącom
dzieci. Ta pomoc jest często długofalowa, objęła dofinansowaniem leczenie i rehabilitację ponad 750 dzieci,
niektóre z nich są w programie ponad 10 lat. Fundacja Przyjaciółka przyznaje również stypendia na działania
edukacyjne i rozwojowe dla dzieci z domów dziecka i rodzin zastępczych. Jest również członkiem Koalicji na Rzecz
Rodzinnej Opieki Zastępczej i Forum Darczyńców w Polsce. Fundacja Przyjaciółka to przede wszystkim ludzie
którym pomagamy, ale bez pomocy innych możemy niewiele. Dlatego każdy może pomagać z nami! Co możesz
zrobić:
•

namówić swoją firmę do współpracy z nami,

•
przekazać nam 1% swojego podatku wpisując do zeznania podatkowego naszą nazwę i numer KRS
0000074781,
•

pomóc nam finansowo przekazując darowiznę na konto w mBank, PL72 1140 1010 0000 5494 1000 1001.
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