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Przeczytane…
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Skrytka .......................... 4

„Nie można z góry przewidzieć, co jest
dla człowieka dobre, a co złe”.
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Agatha Christie
(z książki „Pasażer do Frankfurtu”)
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ostać detektywa stworzona
przez Iana Rankina, szkockiego pisarza, absolwenta
uniwersytetu w Edynburgu,
jednego z najbardziej poczytnych
autorów opowieści kryminalnych
w Wielkiej Brytanii, a także na
świecie (jego książki zostały przetłumaczone na 22 języki).
ego najsłynniejszą serią powieściową stał się cykl o inspektorze Johnie Rebusie.
Pierwszą powieść o cynicznym policjancie z Edynburga, który
nie ma żadnych problemów z naginaniem reguł, Ian Rankin zatytułował „Supełki i krzyżyki”. Przyniosła
mu ona niesłabnącą do dziś sławę.
Ian pisze ten cykl już trzydzieści
lat, a jego książki na całym świecie
sprzedały się w nakładzie ponad

trzydziestu milionów egzemplarzy. Są szkockie do szpiku kości.
Jak przyznaje sam autor w wywiadach, chciał, by bohater jego książek był facetem z przeszłością, ale
przede wszystkim, żeby był zwyczajny, miał korzenie, wspomnienia i rodzinę. I taki jest John Rebus.
a podstawie powieści Iana Rankina powstał serial
kryminalny brytyjskiej
telewizji, w którym w rolę Johna Rebusa najpierw wcielił
się John Hannah (na zdjęciu), a
następnie Ken Stott, który przez
wielu jest uważany za idealnego
odtwórcę tej roli. Pierwsza seria
jest bardzo różna zarówno pod
względem formatu, jak i stylu.
an Rankin jest dwukrotnym zdobywcą nagrody Dagger, przyznawanej przez Amerykańskie Stowarzyszenie Autorów Powieści
Kryminalnych; był też nominowany
do nagrody Edgara Allana Poe.
am autor przyznaje, że
w pierwszej powieści, „Supełki i krzyżyki”, wykreował „zbyt starego Rebusa”, ponieważ myślał, że będzie to
tylko jedna książka…
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