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Male miasteczko na wybrzezu Nortumbrii. Pietnastoletni Luke
zostaje uduszony i polozony w wannie wypelnionej woda

udekorowanej kwiatami. Wkrotce na plazy zostaje znalezione cialo
mlodej nauczycielki Lily - w pozostawionej przez odplyw wodzie
pelnej kwiatow... Stylizacja miejsc zbrodni kaze inspektor Verze

Stanhope szukac odpowiedzi na pytanie, dlaczego morderca robi ze
smierci swoiste dzielo sztuki.

Stopniowo pojawiaja sie pierwsze wskazowki, ale Vere najbardziej
interesuje grupa ornitologow, ktorzy znalezli cialo Lily. Co naprawde
laczy tych czterech mezczyzn i kobiete? Czy sa naprawde zaufanym

gronem bliskich przyjaciol, za jakich sie podaja?
Sledztwo Very odslania powoli prywatne - i erotyczne - zycie

mieszkancow spokojnego miasteczka i ich mroczne sekrety. Czas
ucieka. Kto czeka na odpowiednia chwile, by wzniesc nastepny

piekny oltarz z wody i kwiatow...?

"Wybitny literacki kryminal z serii Vera zekranizowanej jako serial
telewizyjny bijacy na swiecie rekordy popularnosci, w Polsce w ale

kino+



Vera to emitowany w niedziele o g. 20.10 od 9 czerwca do 28 lipca
2013 przez ale kino+ bijacy rekordy popularnosci brytyjski serial
pelnometrazowych filmow telewizyjnych, powstaly na podstawie

wybitnych literackich kryminalow

Serial Vera, emitowany w Wielkiej Brytanii przez kanal ITV, w USA
- przez stacje publiczne, zostal kupiony przez stacje telewizyjne w 17

krajach. W Ameryce Poludniowej kupily go telewizje kablowe.
Pierwszy sezon mial w Wielkiej Brytanii ogladalnosc blisko 7

milionow!
Obecnie emitowany jest sezon 3, a na 2014 zapowiadany jest sezon

4.
Serial Vera bije rekordy popularnosci - nie tylko z powodu
znakomicie oddanego klimatu zimna, odosobnienia, zagadki

kryminalnej niemozliwej do odgadniecia az do konca, lecz przede
wszystkim z powodu bohaterow. A zwlaszcza Very - wzbudzajacej
podziw i sympatie oryginalnej bohaterki, w ktora wcielila sie

wybitna angielska aktorka Brenda Blethyn.
"Chcialam stworzyc przeciwienstwo mlodych, ladnych,

uporzadkowanych, prawie doskonalych bohaterek skandynawskich
kryminalow" - mowi Ann Cleeves. I zrobila to znakomicie.

Silna, wiarygodna bohaterka, ktorej dobrym przyjacielem jest kufel
piwa, nie ma nic wspolnego z utrwalonym w literaturze kryminalnej
wizerunkiem policjantki. Cleeves jest swietna w portretowaniu

swoich bohaterow i odslanianiu ich sekretow. To wlasnie postacie sa
sila jej znakomitych kryminalow. Ukryta glebia to mroczna,
hipnotyzujaca powiesc, z ladunkiem intensywnych emocji.

"The Spectator"
Ukryta glebia to powiesc misterna, pelna emocjonalnych odcieni, a
Cleeves kreuje swoich bohaterow starannie i z empatia. Jej Vera
Stanhope - ze swoja nadwaga, swoimi slabosciami i swoimi
demonami dziecinstwa i przeszlosci - jest wprost rewelacyjna.

"Tribune"
Inspektor Vera Stanhope to postac zupelnie wyjatkowa wsrod
bohaterek literatury kryminalnej. Inteligentna, odwazna,
bezkompromisowa, ale kierujaca sie emocjami samotna

czterdziestoparolatka, ma poczucie humoru i ciety jezyk. Nie
przywiazuje wagi ani do swojego wygladu, ani do swojego zycia. Jej

zycie napietnowane jest bolesnymi przezyciami, a dziecinstwo
naznaczone cierpieniem. A mimo to traktuje innych z taka empatia,

cieplem i serdecznoscia, i tak przezywa kazde sledztwo.
Wlasnie ta zyczliwosc, zrozumienie dla ludzkich tragedii i ludzkich
slabosci sprawia, ze Vera jest swietna detektyw, calkowicie oddana
swojej pracy. Razem z mlodym detektywem Joe Ashworthem, swoja

prawa reka i niemal przybranym synem, rozwiazuje sprawy
przerazajacych zbrodni w malych odosobnionych spolecznosciach,
ktorych mieszkancy maja - jak u Becketta - swoje straszne sekrety.
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