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wchodzą: `NA SPOKOJNYCHWODACH` Jest upalny lipcowy poranek na Sandhamn. Ciało mężczyzny

oplątane wrybacką sieć wypływa na ląd przy wschodnio-zachodnim brzegu wyspy Archipelagu
sztokholmskiego. Tydzień później na wybrzeżu zostaje znalezione zmasakrowane ciało kobiety. Śledztwo
prowadzi inspektor Thomas Andreasson zpolicji wNacka. Co łączy tych dwoje zSandhamn? I jakie sekrety

skrywa mała społeczność? Czy Thomas dręczony cierpieniem po stracie nowonarodzonego dziecka
irozpadzie małżeństwa podoła trudnej sprawie? Nieoczekiwanie zpomocą przychodzi mu przyjaciółka
zdzieciństwa Nora Linde, która spędza lato na wyspie. Policjanci pracują pod ogromną presją. Muszą

odnaleźć sprawcę, zanim dojdzie do kolejnej tragedii... `NIEWIDZIALNY STRAŻNIK` W mrocznej dolinie
rzeki Baztn zostaje znalezione nagie ciało nastoletniej dziewczyny. Policja szybko ustala związek pomiędzy
jej śmiercią a mordem na innych młodych ofiarach. Śledztwo trafia wręce detektyw śledczej Amaii Salazar.

Aby je prowadzić, Amaia wraca do rodzinnego miasteczka, które kojarzy jej się raczej zkoszmarami
dzieciństwa, niż beztroską idyllą młodości. Jej zmagania ze sprawą brutalnych morderstw angażują ją także
osobiście, a wstrząsające zbrodnie ujawniają symbolikę seksualną. Wzdłuż rzeki odnajdują się kolejne ciała,
niepozostawiając detektyw ani chwili wytchnienia. Przerażająca, nierozwikłana tajemnica zdzieciństwa

powraca niczym koszmarny sen... `POD ZIEMIĄ W VILLETTE` Na barce, która przypłynęła do Villette z
ładunkiem rudy żelaza, zostają odkryte zwłoki młodego dziennikarza. W dłoni miał skrawek szwedzkiej

gazety. Okazuje się, że zlecono mu napisanie publikacji o katastrofie górniczej, która wydarzyła się w roku
1956 i pochłonęła 162 ofiary. Kiedy sędzia śledcza Martine Poirot zaczyna badać sprawę, pewne tropy

wskazują na związek brutalnego morderstwa z korupcją i przekrętami w miejscowej stalowni francuskiego
biznesmena. Kilka tropów prowadzi do małego uśpionego osiedla górniczego w Hanaberget, w szwedzkim
okręgu Bergslagen. Kiedy w Villette dochodzi do kolejnego morderstwa, Martine, bliska dotarcia do prawdy,

uświadamia sobie, że jej życie też jest w niebezpieczeństwie.
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