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Cuộc phiêu lưu hồi hộp đến đứng tim cùng bí mật lịch sử đã đưa Trật tự
đen trở thành cuốn tiểu thuyết bán chạy kỷ lục, gây sôi động và nhiều
tranh luận nhất từ trước tới nay của James Rollins.
Bạn đọc bị cuốn hút vào câu đố bí ẩn đằng sau các chữ Run huyền bí.
Một vụ cháy dữ dội xảy ra ở một hiệu sách đã nhóm lên một cuộc săn
lùng không mệt mỏi xuyên suốt bốn lục địa. Hành động đốt nhà, giết
người lộ rõ âm mưu xảo quyệt nhằm lấy trộm cuốn Kinh thánh từng
thuộc về Charles Darwin, cha đẻ thuyết Tiến hóa. Chỉ huy trưởng chiến
dịch Gray Pierce đã dấn thân vào tìm hiểu, khám phá bí mật từ thời Đức
quốc xã và những cuộc thí nghiệm khủng khiếp mà người ta thực hiện
tại một phòng thí nghiệm bỏ hoang chôn sâu trong những dãy núi đầy
hang hốc tại Ba Lan.
Cách một lục địa, bệnh điên tàn phá một tu viện xa xôi, hẻo lánh trên
vùng núi cao của Nêpan, các vị sư biến thành những kẻ ăn thịt người và
tự hành xác. Một nữ bác sĩ Hoa Kỳ đang tiến hành điều tra vụ việc, đột
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nhiên trở thành mục tiêu của một tên ám sát tàn bạo... Tất cả đang
trông chờ vào tài thao lược của Gray Pierce...
Không chỉ là cuộc phiêu lưu cổ điển mà còn là một cuộc phiêu lưu đầy
tài trí, khiến người ta sửng sốt trước những khám phá. Trật tự đen xứng
đáng là lựa chọn đầu tiên cho thể loại hành động và phiêu lưu.
James Rollins là tác giả của những cuốn tiểu thuyết bán chạy đã xuất
bản trước đây: Địa tầng, Khai quật, Dưới đáy sâu, Amaziona, Cuộc săn
lùng băng giá, Bão cát, Nhà tiên tri cuối cùng, Địa đồ di cốt, Trật tự đen,
Lối vào địa ngục... Ông có bằng Tiến sĩ về thú y và hành nghề ở
Sacramento, California.
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