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Filozoficzna bomba, semiologiczna petarda, jezykowy majstersztyk.
Po prostu thriller intelektualny. Powiesc spiskowa z wielkimi

filozofami i semiologami w rolach glownych.
25 lutego 1980 roku Roland Barthes, czolowy francuski

intelektualista i teoretyk semiologii, zostaje potracony przez
furgonetke niedaleko paryskiego College de France. Miesiac pozniej

umiera w szpitalu. Banalny wypadek drogowy? Przypadkowa
smierc? A moze zakamuflowane zabojstwo? Moze komus

przeszkadzalo, ze Barthes odkryl klucz do siodmej funkcji jezyka -
magicznej mocy, pozwalajacej przejmowac kontrole nad myslami i
dzialaniami drugiego czlowieka? Komisarz Jacques Bayard, z

pomoca Simona, mlodego doktoranta, podejmuje sledztwo, ktore
calkowicie odmieni ich zycie.

Paryz lat 80. XX wieku. Wielcy filozofowie i semiolodzy, od
Michela Foucaulta i Gilles'a Deleuze'a, przez Jacques'a Derride i
Julie Kristeva, po Johna Searle'a i Umberta Eco, wplatani w gre
francuskich i bulgarskich sluzb specjalnych, sycylijskiej mafii,

lewicowych i prawicowych organizacji terrorystycznych. A wszystko
w dyskretnym cieniu prezydenckiej kampanii wyborczej roku 1981,

w ktorej naprzeciw siebie staja Giscard d'Estaing i Mitterrand.



Intelektualny thriller w stylu powiesci spiskowych Umberta Eco.
"The Washington Post"

Bezczelna i dowcipna satyra na swiatek zapatrzonych w siebie
intelektualistow. "Télérama"

Mieszanka kryminalu i filozoficznej farsy. "Le Monde"
Pomyslowa i przezabawna parodia thrillerow ezoterycznych.

"Corriere della Serra"
Totalnie zakrecony kryminal o ikonach French Theory. "Le Nouvel

Observateur"
Laurent Binet (ur. 1972) - francuski pisarz i wykladowca
akademicki. Jego bestsellerowa powiesc HHhH (2010),

opowiadajaca o zamachu na kata Pragi Reinharda Heydricha,
zdobyla Nagrode Goncourtow w kategorii debiut literacki oraz
zostala przetlumaczona na ponad 40 jezykow. W 2017 roku

doczekala sie takze adaptacji filmowej (Kryptonim HHhH, w rez.
Cédrica Jimeneza). Siodma funkcja jezyka (2015) jest druga

powiescia Bineta, swietnie przyjeta przez czytelnikow i krytyke
(przyniosla mu prestizowe nagrody Prix Interallié oraz Prix du
Roman Fnac). Zostala rowniez przetlumaczona na kilkanascie

jezykow.
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