
Гърни притежава прецизността,  
 логиката и жаждата за истина   
на Шерлок Холмс.
The New York Times

Романите на Вердън предлагат заплетен сюжет, наелек-
тризиращо напрежение, майсторски развити герои и бо-
гати описания – Booklist 

Преди да се посвети на писането, Джон Вердън работи 
на няколко отговорни позиции в рекламни агенции. Също 

като героя си напуска големия град и се заселва в провинциалната част 
на Ню Йорк, където живее и до днес със съпругата си. След разтърсва-
щия успех на феноменалния му дебют „Намисли си число” нестандартни-
ят трилър майстор поднася на читателите си „Затвори очи”, „Не дърпай 
дявола за опашката”, „Питър Пан трябва да умре” и „Не заспивай”.

„Запали реката” е най-провокативният роман от превърналата се в 
световен бестселър поредица за детектив Гърни.

Цена: 17,99 лв.
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С В Е Т О В Е Н  Б Е С Т С Е Л Ъ Р

Убийството на полицай подпалва ада в западналото градче 
Уайт Ривър. Напрежението ескалира. Демонстрациите срещу 
корупционните полицейски практики – също. Ситуацията запри-
личва на буре с барут и местните власти решават да потърсят 
помощта на Дейв Гърни, който продължава да държи рекорда за 
най-много разкрити убийства в нюйоркската полиция. Но когато 
двамата основни заподозрени на свой ред са намерени мъртви, 
провокативните въпроси на Гърни водят до отстраняването му 
от случая. 

Воден от инстинкта да открива истината зад всяка привид-
ност, Гърни продължава разследването сам. Докато полицията 
търси улики, той търси причините за тях. Възможно ли е дока-
зателствата тук да са основната пречка пред задържането на 
истинския убиец? Как откриваш маниакален престъпник, когато 
всяка хипотеза за мотива му звучи абсурдно, а труповете про-
дължават да се множат? Докато се опитва да си отговори на 
тези въпроси, Гърни се сблъсква с жестокост и гениално плани-
ране, които надхвърлят всичко, пред което се е изправял до този 
момент. А в собствения му дом се появява ужасяваща тайна, 
датираща отпреди цяло столетие.
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