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Prawdziwa historia o wielkich pieniadzach, zbrodni i samotnej walce
o sprawiedliwosc.Oparty na faktach thriller polityczny o perypetiach

amerykanskiego finansisty na rosyjskim Dzikim Wschodzie, o
skrytobojczej smierci wspolpracujacego z nim mlodego prawnika
oraz jego niebezpiecznej misji, ktorej celem jest demaskowanie
korupcji wsrod najwyzszych urzednikow panstwowych.Akcja

opowiesci Billa Browdera ma swoj poczatek w jednej z
poludniowych dzielnic Chicago, potem toczy sie na wydziale
zarzadzania Uniwersytetu Stanforda by przeniesc sie do
bezwzglednego swiata funduszy inwestycyjnych lat

dziewiecdziesiatych ubieglego wieku. Swoj dalszy ciag znajduje w
Moskwie, gdzie Browder zbil fortune kierujac jednym z

najwiekszych funduszy inwestycyjnych dzialajacych w Rosji po
upadku komunizmu. Gdy jednak zdemaskowal korupcje oligarchow
okradajacych spolki, w ktore inwestowal, Wladimir Putin zwrocil sie
przeciwko niemu i w 2005 roku doprowadzil do jego wydalenia z
Rosji.W 2007 roku grupa funkcjonariuszy organow scigania
wkroczyla do moskiewskiego biura Browdera i zagarnela 230

milionow dolarow, ktore wspolpracujace z jego funduszem spolki
przeznaczyly na podatek dla rosyjskich wladz. Adwokat Browdera,



Siergiej Magnitski, zaczal badac to zajscie i wpadl na trop grupy
przestepczej o daleko siegajacych powiazaniach. Miesiac po zlozeniu

zeznan przeciwko zamieszanym w te afere urzednikom Siergiej
zostal zatrzymany i osadzony w areszcie sledczym, gdzie przez rok

poddawano go torturom. Ostatecznie 16 listopada 2009 roku
zaprowadzono go do izolatki, przykuto kajdankami do ramy lozka i
osmiu straznikow wieziennych w pelnym rynsztunku bojowym
zatluklo go na smierc.Browder ujrzal jadro ciemnosci i to

doswiadczenie calkowicie odmienilo jego zycie. Chcac oddac
sprawiedliwosc Siergiejowi przystapil do uporczywych poszukiwan i
wpadl na trop poteznego spisku, ktory prowadzil prosto do Putina.
Ta odslaniajaca kulisy afer finansowych, tajemniczych zbrodni i

politycznych rozgrywek powiesc to historia czlowieka, ktory podjal
nierowna walke, by zmienic swiat.
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