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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... `PONADWSZELKĄWĄTPLIWOŚĆ` Trzynaście lat
temu bestialsko zamordowano piętnastoletnią dziewczynę. Za zabójstwo skazano na dożywocie Stiga Ahlina,
lekarza, który miał romans z ofiarą, a do tego był wcześniej podejrzany o molestowanie własnej córeczki.

Mimo upływu czasu nikt nie zapomniał tej okrutnej zbrodni. Sophia Weber, młoda sztokholmska prawniczka,
na prośbę swojej mentorki wraca do tej historii. Odkrywając nieprawidłowości w śledztwie sprzed lat,

postanawia pomóc Ahlinowi i dowieść jego niewinności. Swoją decyzją ściąga na siebie niechęć wielu osób,
a im bardziej zagłębia się w sprawę, tym więcej ma wątpliwości. Kim właściwie jest jej klient? Co zrobił?
Czy kiedyś uda się jej poznać prawdę? `ZAGADKI PRZESZŁOŚCI` Zazdrosny mąż podejrzewa żonę o
zdradę. Dwie siostry dokonują szokującego odkrycia. Uznany prawnik prowadzi śledztwo w sprawie

dawnego morderstwa. W tym samym czasie pewna pielęgniarka traci siostrzenicę, a starsza pani swoje koty...
Te wszystkie sprawy spadają na barki prywatnego detektywa, Jacksona Brodiego. Były policjant, świetny

dochodzeniowiec, przeżywa ciężkie chwile - otaczają go śmierć i intrygi, a na dodatek boryka się z
rodzinnymi problemami. Mimo przeciwności losu, Brodie kontynuuje śledztwa. Ku swojemu zaskoczeniu

szybko dostrzega związek między sprawami!
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