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Powraca bohater Milczenia lodu i Milczenia nocy -
bestsellerownumer 1 Amazonu!"Pierwszorzedny klasyczny kryminal
noir pisany wyjatkowa islandzka wrazliwoscia". Lee Child"Jonasson

tchnal nowe zycie w skandynawski noir". "SUNDAY
EXPRESS"Siglufjör?ur, rybackie miasteczko na najdalszym

polnocnym krancu Islandii, odciete od swiata, zasypane sniegiem,
pograzone w ciemnosci arktycznej nocy albo w nieznosnym swietle
arktycznego lata. Ari Thor znalazl tu pierwsza prace po szkole
policyjnej. Kiedys studiowal filozofie i teologie, ale nie zostal
ksiedzem. Mial zbyt duzo watpliwosci, za soba zbyt bolesna

przeszlosc.Lecz Siglufjör?ur to nie jest dobre miejsce dla kogos, kto
nie pogodzil sie ze swoim zyciem. Zimowy mrok odbiera sily,

samotnosc przytlacza jak zaspy sniegu. Tu wszyscy wiedza o sobie
wszystko i wszyscy milcza. Nikt nie ufa nikomu, zwlaszcza obcym,
takim jak Ari Thor - targany rozterkami mlody policjant, ktory
rownie czesto musi walczyc ze zbrodnia, jak z samym soba.Na

brzegach spokojnego fiordu w polnocnej Islandii, w jasna letnia noc
brutalnie pobito na smierc czlowieka. Kiedy chmura popiolow z

ostatniej 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 z komisariatu w

Siglufjör?ur 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, a
ciemnosc sie poglebi, zacznie sie wyscig z czasem, zeby znalezc

zabojce, zanim znowu ktos zginie..."Ragnar Jonasson po
mistrzowsku opowiada o ludziach i zbrodni,uczuciach i samotnosci".

"SUNDAY EXPRESS"RAGNAR JONASSON to islandzkie
odkrycie swiatowej literatury kryminalnej. Pisarskiego rzemiosla
uczyl sie, tlumaczac powiesci Agathy Christi e. Milczenie lodu
rozpoczynajace cykl Mroczna wyspa lodu ukazalo sie w malym
wydawnictwie, bez reklamy i marketi ngu. Mimo to powiesc
wyniosla autora na pierwsze miejsce listy Amazonu i zostala

nominowana do presti zowej amerykanskiej nagrody Barry Award.
"Independent" uznal ja za jeden z osmiu najlepszych kryminalow
2015. Milczenie nocy i Zacmienie potwierdzily pozycje autoraw
swiatowej czolowce autorow kryminalow. Telewizyjne prawa do
cyklu z Arim Thorem kupil brytyjski producent On The Corner,
zdobywca Oscara i Bafta Award. Ragnar Jonasson mieszka w
Reykjaviku z zona i dwiema corkami. Na co dzien pracuje jako

prawnik i wykladowca prawa autorskiego.
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