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Sęp Henryk Nagiel Hent PDF Warszawa, Mazowsze, lata 80 XIX wieku. W Rogowie pod Warszawą zostaje
zamordowany cieszący się dużym szacunkiem wśród miejscowych ksiądz Andrzej. Podejrzenia policji

szybko padają na jego podopiecznego, sierotę Stefana Polnera. Polner zostaje oskarżony o zabójstwo. Czy
uda się go uratować jego przyjaciołom? Jaki w tym udział ma tajemniczy Sęp, którego nikt nie zna, ani nie

widział? Czy zagadkę pomoże rozwikłać detektyw Fryga?

- Twój "Sęp" jest chodzącą tajemnicą... Co za cele ma ten człowiek? Jakie namiętności nimi rządzą? Do
czego dąży? Dlaczego nie zatrzymuje go w drodze najpotworniejsza zbrodnia? Oto czego sie powinniśmy
dowiedzieć... Robiąc nas swymi wspólnikami, musiał przed nami uchylać rąbka swych tajemnic. Zerwijmy

całą zasłonę, a w chwili, kiedy będziemy mieli klucz do zagadki, staniemy się panami jego... i jego
pieniędzy.Czy nie mam racji? Robak namyślał się przez chwilkę.

- Może - odrzekł wreszcie...

- I dodajmy jeszcze jedno...Ten człowiek łamie i nieraz łamał przepisy prawa ...

Henryk Nagiel (1859–1899), pisarz, reporter, dziennikarz, felietonista, adwokat, historyk prasy polskiej w
USA. W 1880 ukończył studia prawnicze na Cesarskim Uniwersytecie Warszawskim. Miał własną kancelarię
adwokacką, jednocześnie pisał satyry, wiersze, felietony i opowiadania. Henryk Nagiel jest znany jako autor
dwóch bardzo wczesnych powieści kryminalnych, pierwotnie określanych jako romanse: Tajemnice Nalewek

oraz Kryminały przedwojennej Warszawy.
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