JESIENNE
NOWOŚCI

W CIENIU ZŁA
Alex North

Niepozorne miasteczko Gritten Wood ma mroczną przeszłość.
Dwadzieścia pięć lat temu doszło tu do bestialskiego
morderstwa o podłożu rytualnym, w którym uczestniczyło kilku
nastolatków. Policji udało się zatrzymać jednego ze sprawców,
drugi, Charlie, zniknął w tajemniczych okolicznościach.
Paul Adams doskonale pamięta, co się wtedy stało. Dobrze znał
Charliego i jego ofiarę, a tamte wydarzenia położyły się cieniem
na jego dorosłym życiu. Ćwierć wieku później pełen obaw wraca
do rodzinnej miejscowości.
Ku swojemu przerażeniu odkrywa, że historia się powtarza. W
okolicy dochodzi do serii morderstw zainspirowanych zbrodnią
sprzed ćwierć wieku. Duchy przeszłości, te prawdziwe i te tylko
wymyślone, wciąż go prześladują.

WYMAZANI Z PAMIĘCI
Piotr Borlik

Gdańska policja otrzymuje zgłoszenie o grupie błąkających się po
ulicy dzieci w identycznych ubraniach. Okazuje się, że wszystkie
były od dawna poszukiwane, ale poza tym nic ich nie łączy – są w
różnym wieku, zaginęły w różnym czasie, w różnych miejscach i w
różnych okolicznościach, które wciąż pozostają dla policji
nierozwiązaną zagadką.
Dzieci zgodnie twierdzą, że od czasu porwania nic nie pamiętają.
Początkowa euforia rodziców powoli zmienia się w podejrzliwość i
nieufność wobec odzyskanych dzieci – zmienionych, zupełnie
nieprzypominających niewinnych pociech sprzed lat. Wkrótce
wyłania się kolejna okoliczność: wszystkie panicznie boją się
ciemności.

ŚREŻOGA
Katarzyna Puzyńska

Ktoś czai się z siekierą w ciemności. Sierżant sztabowy Radosław Trawiński
boi się, że to aspirant Daniel Podgórski, który odkrył, że śmierć jego partnerki
nie była samobójstwem. Czyżby przyszedł się zemścić? Tymczasem w
okolicy giną jeszcze trzy osoby. Właściciel zajazdu wygląda wprawdzie, jakby
spokojnie zasnął, ale jego pracownica nie ma tyle szczęścia. Jej ciało zostaje
brutalnie zmasakrowane. Kilkanaście kilometrów dalej, na cichej leśnej
polanie, ktoś ustawił aparat fotograficzny. Jego obiektyw skierowany jest na
porąbane ciało młodego mężczyzny. Tylko twarz pozostaje nienaruszona.
Zamiast dłoni i stóp sterczą za to groteskowe ptasie nóżki. Ale to nie pierwszy
raz, kiedy sprawca zabiera ze sobą trofeum. Dwa lata wcześniej ginie pewna
młoda dziewczyna. Ona również zostaje w ten sposób okaleczona. Kim jest i
dlaczego wygląda, jakby przybyła z przeszłości? Co oznacza dziwny znak,
który rysuje pewna pisarka? I czy prawdą jest, że kto usłyszy dźwięk
wrzeciona kikimory, ten umrze?

POTWORY
Anna Potyra

W warszawskim lasku miejskim zostają odnalezione zwłoki kobiety. To
wschodząca gwiazda polskiej sceny operowej. Piękna, młoda i
utalentowana. I… poliamorystka.
Uważała, że można kochać więcej niż jedną osobę, że pozostawanie w
związkach otwartych może je wzbogacać. Nie miała wrogów, wszyscy
mówią o niej dobrze.
A jednak została brutalnie zamordowana…
Obraz miejsca zbrodni nie pozostawia wątpliwości. Takiego czynu
mogła dokonać jedynie osoba ogarnięta szałem nienawiści. Tylko do
kogo była ona skierowana? Do zamordowanej kobiety, dlatego że jej
talent był dla kogoś zagrożeniem? Dlatego że była wyznawczynią
poliamorii, czy do kobiet w ogóle?

KWESTIA CZASU
Małgorzata Starosta

Po powrocie do Augustowa Edyta porządkuje swoje sprawy, Pruskowie
szykują się na powiększenie rodziny
i życie, jak się wydaje, zaczyna biec spokojnym rytmem. Jednak spokój
nie jest pisany rodowi Prusków,
a norma ma w odniesieniu do nich zupełnie inną definicję.
Spokojny obiad w Starej Stanicy niespodziewanie przerywa tajemniczy
gość, a komisarz Lewczyński musi zająć się sprawą makabrycznej
zbrodni.
Gdzie podział się siostrzeniec Wilczyńskiego? Czy Edyta rozwiedzie się
z Rafałem? Kim jest Bioderko? Wszystko się wyjaśni, to jedynie kwestia
czasu...
Ostatnia część perypetii rodziny Prusków zaskakuje, bawi i wzrusza,
pozwalając delektować się poszukiwaniem rozwiązania kilku zagadek.

MARCEL MOSS
Nie krzycz

Pogrążona w długach Anita zarabia na życie jako anonimowa
hejterka. Kobieta za pieniądze wypisuje obraźliwe komentarze
pod adresem znanych osób. Pewnego dnia otrzymuje zlecenie
zhejtowania jednego z polityków. Krótko potem na jej prywatną
skrzynkę zaczynają przychodzić agresywne maile. To jednak
początek koszmaru. Kto i dlaczego się na nią uwziął?
Gnębiony przez żonę Michał zaczyna wierzyć, że już nigdy się
od niej nie uwolni. Wkrótce mężczyzna otrzymuje
nieoczekiwaną pomoc i staje przed szansą wyrównania
rachunków z demoniczną Agatą. Nie wie jednak, że godząc się
na walkę z żoną, staje się częścią perfidnej gry, która
ostatecznie prowadzi do tragedii.

MIAŁA UMRZEĆ
Ewa Przydryga

Spragniona mocnych wrażeń grupa znajomych tworzy nietypowy pakt. Regularnie
testują granicę psychicznych i fizycznych możliwości, biorąc udział w ekstremalnej
grze w wyzwania. Pieczę nad wypełnianiem zadań pełni liderka grupy – Ada. Jedno
z wymyślonych przez nią zadań kończy się tragicznym wypadkiem. Ginie
przypadkowy człowiek, a grupa przyjaciół ucieka z miejsca zdarzenia. A to tylko
początek serii tragicznych zdarzeń…
Mija dwadzieścia lat. Osierocona jako kilkumiesięczne niemowlę, wychowywana
przez zimną i oschłą ciotkę, nękana nawracającymi stanami lękowymi Lena wciąż
poszukuje swojej tożsamości. Gdy podczas wernisażu zupełnie obcy mężczyzna
dotyka jej policzka i w sposób sugestywny twierdzi, że ją zna, a właściwie znał w
dzieciństwie, dziewczyna angażuje się w poszukiwanie prawdy o sobie na własną
rękę.
Gdy Lena odkrywa kolejne elementy układanki, krok po kroku demaskuje
opartą na misternie utkanym kłamstwie przeszłość. Kłamstwie, na którym
swoje życie oparło troje nastolatków, by uniknąć poważnych konsekwencji.
Kto tak naprawdę pociąga za sznurki, skrywając się za kulisami? Ile
osób straci życie z powodu rozpoczętej przed laty i pozornie niegroźnej
gry? I dlaczego wszystko jest okryte zmową milczenia?
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