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Przedmowa
W powieści przedstawione jest zakończenie w roku 2020
międzynarodowej mafii jak również historia życia urzędnika
banku, reprezentującego średnią klasę społeczną. Jedna intryga
zmieniła jego całe dotychczasowe życie; ten bankowiec został
natychmiast prawa ręką najwyższego szefa sycylijskiej mafii. Autor
powieści zajmował przez dziesiątki lat bardzo ważną pozycje na
arenie światowych finansowych interesów. Dzięki temu zdobył
umiejętności i doświadczenie na polu niemieckich udziałów
spekulacyjnych oczywiście miał też dostęp do programów
komputerowych. Podczas prowadzenia tego rodzaju interesów
musiało dojść do podejrzanych kontaktów. W tym światku,
czasami nielegalnym trzeba było bardzo uważać, żeby samemu się
w coś nie zaplątać. Na przestrzeni paru lat zrodził się pomysł w
wyobraźni autora, żeby napisać powieść o międzynarodowej mafii.
Bardzo pomocne okazały się doświadczenia przeżyte na własnej
skórze. Powieść odzwierciedla wrażenia i przeżycia autora, nie
przedstawia żadnych faktów o badawczym charakterze. Z braku
czasu zdarzało się, że sam autor nie mógł powieści od początku do
końca przeczytać. Nawet bywało tak, że autor musiał niektóre
rozdziały jeszcze raz czytać, żeby złapać wątek powieści. Autor
starał się bardzo, żeby można było jego powieść łatwo i z
przyjemnością czytać. Wszystkie rozdziały posiadają zakończenie,
dzięki temu nie można zgubić wątku. Powieść nadaje się do
czytania szczególnie w czasie podróży lub urlopu. Autor
przedstawił znakomicie aspekty ekonomiczne, dzięki temu
czytelnicy są w stanie bez wiadomości na polu finansowym
wszystko zrozumieć. W książce przedstawione są dramatyczne
sceny, ale bez okropnych krwawych scen, typowych dla wielu
powieści o mafii. Powieść przedstawia sceny z codziennego życia
w perspektywie na przyszłość. W dzisiejszych czasach członkowie
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