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Po szalonym poscigu dwoch samochodow przez centrum
Helsingborga jedno z aut wpada do basenu portowego. Wszystko
wskazuje na wypadek, ale wkrotce sie okazuje, ze kierowca

samochodu, znany przedsiebiorca w branzy IT i tworca popularnej
gry na telefon, byl martwy juz od wielu tygodni, a jego zwloki

zostaly zamrozone.
Jest poczatek maja i od wydarzen opisanych w Ofierze bez twarzy

minely prawie dwa lata. Od kilku miesiecy w wydziale kryminalnym
policji panuje niespotykany spokoj. Fabian Risk wykorzystuje ten

czas na probe polepszenia stosunkow w swojej rodzinie, ale zarowno
on, jak i jego koledzy zaczynaja sie nudzic, choc nikt z nich nie
odwazylby sie wypowiedziec tego na glos. Kiedy wiec na ich

biurkach laduje zagadka zamrozonego milionera, wszyscy mysla to
samo: nareszcie.

Rozpoczyna sie walka z czasem, w ktorej nic nie okazuje sie takie,
jakim sie z poczatku wydawalo. Wkrotce sprawy przybieraja tak
nieoczekiwany obrot, ze Fabian przestaje wierzyc w swoj wlasny
osad. Zarazem ma swiadomosc, ze jesli szybko nie znajdzie

rozwiazania, w zamrazarce wyladuje kolejna ofiara.
Osiemnascie stopni ponizej zera to mroczny kryminal opowiadajacy



o poscigu za bezwzglednym morderca. To zarazem trzecia czesc w
serii ksiazek o Fabianie Risku, bohaterze bestsellerowych powiesci

Ofiara bez twarzy i Dziewiaty grob.
Stefan Ahnhem od ponad dwudziestu lat pracuje jako scenarzysta

telewizyjny i filmowy. Jest autorem scenariuszy do
najpopularniejszych szwedzkich seriali kryminalnych, m.in. tych o
Kurcie Wallanderze. Zadebiutowal Ofiara bez twarzy, ktora spotkala
sie z fantastycznym przyjeciem, a jej prawa sprzedano do dwunastu
krajow. Dziewiatym grobem tyko umocnil swoja pozycje jednego z
najciekawszych pisarzy skandynawskich. W przygotowaniu czwarta
czesc zmagan Fabiana Riska z przestepczoscia. Sprzedano takze

prawa filmowe.
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