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BEZ SŁOWA 
 Patrzyłam, jak znika. Co się stało z Lillian? 

 
26 czerwca ukaże się nakładem Wydawnictwa Harde powieść kryminalna „Bez słowa” 
autorstwa cenionej irlandzkiej dziennikarki i pisarki Kate McQuaile. Książkę wyróżnia 
emocjonująca fabuła z zaskakującym zakończeniem, opis skomplikowanych relacji  
i rodzinnych tajemnic  oraz barwna opowieść z życia na irlandzkiej prowincji.   
 
 

Listopad 2006 r. Orla Breslin pracuje jako dziennikarz w 
Londynie. Jej najlepsza przyjaciółka Lillian Murray 
przeprowadziła się właśnie do Ardgreeney, gdzie układa 
sobie życie z Aidanem McManusem, byłym zawodowym 
graczem rugby.  
 
Pewnego wieczoru przyjaciółki rozmawiają na Skypie. 
Lillian, słysząc pukanie do drzwi, biegnie sprawdzić, kto 
zakłóca jej spokojny wieczór. Orla czeka 
 i czeka na jej powrót przed ekran komputera. Ale pokój 
Lillian staje w płomieniach, a ona sama nie wraca.  
Co się z nią stało? Spłonęła? Odeszła  
z własnej woli? Została zamordowana?  
 
10 lat później zagadka zniknięcia Lillian pozostaje 
nierozwiązana. Ned Moynihan, detektyw prowadzący 
śledztwo, otrzymuje anonimy, sugerujące, że nie zbadał 

wszystkich tropów. Czy ktoś wie, gdzie jest Lillian? Czy Orli grozi niebezpieczeństwo? 
 
 
Kate McQuaile pochodzi z Drogheda w Irlandii, ale mieszka w Londynie i pracuje jako 
dziennikarka. Debiutowała powieścią „What She Never Told Me”, która spotkała się  
z uznaniem czytelników i krytyki. 

Powieść kryminalna „Bez słowa” Kate McQuaile ukaże się nakładem Wydawnictwa Harde 
26 czerwca. To kolejny – po „Basenie” Joanny Kocik oraz książce „Inspektor Anders 
 i praskie dossier” Marshalla Browne’a kryminał w portfolio wydawnictwa. Książka będzie 
dostępna na SKLEP.GRUPAZPR.PL oraz w księgarniach stacjonarnych i internetowych, jak 
na przykład www.legimi.pl oraz www.publio.pl. 
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Kontakt:  
Jolanta Liżewska-Zyzek: jzyzek@grupazpr.pl / 605 110 191;  
Magda Kaczyńska: mkaczynska@grupazpr.pl /600 206 009 

Wydawnictwo Harde działa w ramach Grupy Super Express, którą zarządza dyrektor generalna Ewa Lampart. Do Grupy Super 
Express należą: dziennik „Super Express”, portal internetowy wraz z działalnością wideo, marka Super Biznes działająca w 
obszarze małych i średnich przedsiębiorstw, a także szereg wydań tematycznych. Redaktorem naczelnym Grupy Super Express 
jest Grzegorz Zasępa.  

http://www.legimi.pl/

