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Seria Mroczna wyspa lodu islandzkiego mistrza kryminalu

Milczenie lodu
Siglufjördur, male rybackie miasteczko na polnocy Islandii, jest jak
pulapka. Wcisniete w gleboki fi ord, rzadko widzi slonce. Zima
odbierajacy sily mrok trwa kilka miesiecy. Jedyna droga, ktora

mozna stad uciec, prowadzi przez stary tunel zasypany sniegiem i
niedostepny az do wiosny. Tu nikt nikomu nie ufa. Wszyscy wiedza

o sobie wszystko i wszyscy milcza.
Ari Thor Arason chcial byc filozofem, studiowal teologie, ale

skonczyl szkole policyjna. Pierwsza prace znalazl wlasnie tu. Nie jest
to dobre miejsce dla kogos, kto nie pogodzil sie ze swoim zyciem i

nie ma zbyt grubej skory.
Krwawy slad na sniegu, zabojstwo mlodej kobiety, dziwna smierc
slawnego pisarza... Ari Thor wbrew wszystkim musi przedrzec sie
przez lodowa bariere, ktora odgrodzili sie mieszkancy i wniknac w

ich przeszlosc. Wydarzenia sprzed lat zaczynaja splatac sie z
terazniejszoscia. Krag podejrzanych zaciesnia sie, sledztwo staje sie
coraz bardziej osobiste. Okruchy prawdy stopniowo ukladaja sie w

calosc...



Milczenie nocy
W opuszczonym domu inspektor Herjolfur zostal smiertelnie

postrzelony. Pojechal tam zamiast swojego podwladnego Ariego
Thora... Wkrotce ginie nastepny czlowiek, a w Internecie pojawiaja
sie informacje z policyjnego sledztwa. Ktos duzo wie i jest bardzo
blisko policji. Albo blisko ofiary. Trop prowadzi w swiat tajemnic
miejscowej elity... Ari Thor, mimo ze jego wlasne zycie znowu jest

na zakrecie, wbrew wszystkim uparcie szuka prawdy...

Zacmienie
Na brzegach spokojnego fiordu pobito na smierc czlowieka. Kiedy
chmura popiolow z erupcji wulkanicznej zamienia calodobowy
arktyczny letni dzien w ciemnosc, mloda reporterka wyjezdza z

Reykjaviku,
zeby na wlasna reke przeprowadzic sledztwo. Nie wie, ze stawka jest

zycie niewinnej osoby.
Ari Thor i jego koledzy zmagaja sie z coraz bardziej klopotliwa

sprawa, a osobiste dramaty doprowadzaja ich do ostatecznosci. Jakie
tajemnice mial zabity i co ukrywa mloda reporterka? Gdy milczace,

niewypowiedziane
koszmary z przeszlosci zagroza im wszystkim, zacznie sie wyscig z

czasem, zeby znalezc zabojce, zanim znowu ktos zginie...
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