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Człowiek, który zapomniał swego nazwiska Stanisław Wotowski Hent PDF Powieść sensacyjno - kryminalna
oparta na faktach. Przełom lat dwudziestych i trzydziestych ubiegłego wieku. Do podwarszawskiego zakładu
dla nerwowo chorych, w niezwykle tajemniczych okolicznościach zostaje przywieziony trzydziestoletni
mężczyzna. Młody człowiek stracił pamięć, nie pamięta nawet swojego nazwiska. Dziwne zachowanie

kierującego lecznicą doktora Trettera oraz jednego z pielęgniarzy sprawia, iż mężczyzna zaczyna
podejrzewać, że z jego pobytem w zakładzie związana jest jakaś podejrzana historia. Zauważa, że podawana
mu mikstura nie tylko mu nie pomaga, lecz po każdej kolejnej dawce czuje się coraz gorzej. Pewnego dnia
korzystając z pomocy dobrodusznej i uroczej pielęgniarki, panny Janiny ucieka z lecznicy z zamiarem

znalezienia odpowiedzi na pytanie: kim naprawdę jest? Rozpoczyna się trudna walka o odzyskanie własnej
tożsamości. Mężczyznę bez nazwiska ściga zawzięty dyrektor Tretter. Osaczają go także nie zawsze dobrze

mu życzące osoby z dawnego, zapomnianego świata..."

Stanisław Wotowski (1895–1939) ) – pisarz, dziennikarz, policjant i właściciel prywatnego biura
detektywistycznego. Autor wielu powieści kryminalnych, sensacyjnych, historycznych i

okultystycznych.Wotowski jako prywatny detektyw na co dzień stykał się z aferami, morderstwami,
przestępstwami, które następnie z precyzją kronikarza opisywał w swoich książkach. Interesował się czarną

magią, spirytyzmem, okultyzmem. Był równiez znawcą masonerii.
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