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Napisz mi jak zabić
Dorian Zawadzki
Śląska prowincja. Na wiejskiej polanie zostają odnalezione zwłoki
poczytnego autora kryminałów. Wcześniej został uprowadzony z
własnego domu, a jedynym świadkiem zajścia jest żona pisarza,
znaleziona w sypialni – poturbowana i skuta kajdankami.
Sprawa zostaje przydzielona utalentowanej i niezwykle ambitnej
podkomisarz Laurze Szumskiej, która nie może pogodzić się z
faktem, że wbrew własnej woli oddelegowano ją z Warszawy do
komendy powiatowej w Myszkowie. Do współpracy zostaje jej
przydzielony komisarz Olgierd Kot, cieszący się uznaniem śledczy,
który coraz częściej miewa myśli samobójcze.
Oboje funkcjonariuszy różni wszystko, ale żeby znaleźć zabójcę
będą musieli stanąć ramię w ramię. Niebawem spokojny, urzekający
pięknem krajobraz stanie się dla nich miejscem, w którym przyjdzie
im się zmierzyć ze złem w ludzkiej skórze…

Skłam, że mnie kochasz
Piotr Borlik

Gdańska policja otrzymuje zgłoszenie o mężczyźnie zamordowanym w
podmiejskim motelu i o ciemnowłosej kobiecie, która wyszła z jego pokoju
cała we krwi. Śledczy, którzy przyjeżdżają na miejsce, odkrywają, że ciało
zniknęło. Wysłany do motelu aspirant Marcel Majewski jest idealnym
kandydatem na kozła ofiarnego - to na niego spada kara za zaginięcie
zwłok.
W odróżnieniu od organów ścigania, Jakub Ramon - niegdyś policjant,
teraz wolny strzelec trzymany na krótkiej smyczy przez trójmiejską mafię zna personalia zabitego mężczyzny. To on w ostatniej chwili usunął
zwłoki, żeby oddalić zainteresowanie policji od swojego mocodawcy.
Szybko jednak ginie kolejna osoba powiązana z organizacją przestępczą,
co zmusza Ramona do przedsięwzięcia ryzykownych kroków. Nie może
przy tym pozbyć się wrażenia, że skazany na pożarcie przez media Marcel
Majewski jest jego młodszą wersją, która lada chwila powtórzy jego błędy.

Maski pośmiertne
Anna Rozenberg
Mroczna przeszłość powraca zawsze w najmniej oczekiwanym momencie.
Lipiec 2013 roku. Inspektor David Redfern otrzymuje wezwanie do akcji
udaremnienia zamachu w katedrze w Guildford. W czasie interwencji
odkrywa, że terrorystą jest jego dawny przyjaciel i partner, Adrian Bones.
Broniąc się przed niezrównoważonym napastnikiem, policjant oddaje
śmiertelny strzał. Wkrótce targany poczuciem winy opuszcza Guildford i
rozpoczyna służbę w Woking. Niedługo w miasteczku znalezione zostają
zmasakrowane zwłoki. Ofiarą brutalnego mordu jest polska turystka. Kobieta
przyjechała do Anglii z mężem, który teraz zaginął bez śladu. Pierwsze
śledztwo Redferna szybko się komplikuje – współpracownicy są nieufni, a
materiał dowodowy niczego tak naprawdę nie wyjaśnia. Śmierć Polki to jednak
niejedyna zagadka, którą Redfern musi rozwiązać. W Dover wyłowiono ciało
mężczyzny. Topielec to zastrzelony przez Davida Adrian Bones. Policjant bez
chwili zawahania rozpoczyna prywatne śledztwo. Nie podejrzewa, że ktoś
zapragnie uciszyć go za wszelką cenę.

Tajemnica brakującej głowy
E. J. Copperman, Jeff Cohen
Któż miałby nie stracić głowy w obliczu kryzysu, jeśli nie Samuel
Hoenig? Samuel Hoenig zarabia na życie, odpowiadając na
pytania. Ma zespół Aspergera, dzięki któremu żadna
potencjalna odpowiedź mu nie umknie. Ostatnio jednak
przyszło mu szukać rozwiązania dość nietypowej zagadki: kto
ukradł zamrożoną głowę z Instytutu Krioniki Garden State?
Samuel jedzie na miejsce zbrodni w towarzystwie nowej
znajomej, pani Washburn. Szybko odkrywa, że oprócz
kradzieży doszło tam również do morderstwa. Kolejne
wskazówki pojawiają się jedna po drugiej, pozostaje więc tylko
pytanie: czy wbrew wszelkim przeciwnościom losu Samuel
zdoła wydedukować, kto jest zabójcą?

Trzydziestka
Tomasz Żak
Akcja toczy się współcześnie. W małym, prowincjonalnym
miasteczku, które lepsze czasy ma już za sobą, podczas
swoich trzydziestych urodzin zostaje zamordowany Tomek,
syn trzęsącego miasteczkiem i zwierzęco przywiązanego do
stanowiska burmistrza. Rozpoczyna się śledztwo, w które
zaangażowani są m.in. lokalny dziennikarz, policjantka po
przejściach i rówieśnicy Tomka. Wszystko dzieje się tuż przed
stołecznymi wyborami: chytrość na szczeblach władzy rośnie
więc w zastraszającym tempie. Jedno jest pewne: po
brutalnym zabójstwie syna burmistrza długo nikt nie zaśnie
spokojnie… Pytanie tylko, czy ktokolwiek spał spokojnie w
miasteczku tuż przed morderstwem?

Drelich. Prosto w splot
Jakub Ćwiek
Marek Drelich to zawodowy złodziej, doskonały w swoim fachu.
Zawsze skupiony, opanowany, a gdy trzeba – bezwzględny i bezlitosny.
Sprawia wrażenie człowieka, którego nie da się zaskoczyć. Ale Drelich
ma też drugie oblicze. To facet, który stara się utrzymywać bliskie
relacje z byłą żoną i dwójką dorastających dzieci. Do tej pory, dzięki
starannie wyznaczanym granicom, udawało mu się te dwa życia
trzymać z dala od siebie. Okazuje się jednak, że nie wszystko ma pod
kontrolą.
Na przedmieściach Gdańska pewien gangster odkrywa długo skrywany
sekret swojej żony. Tajemnicę, która wiąże się z Drelichem i która
wystawi zarówno złodzieja, jak i jego najbliższych na śmiertelne
niebezpieczeństwo.
Czy walcząc o rodzinę Drelich wykaże się profesjonalizmem? Czy
wypracowywane latami sztuczki pozwolą mu ocalić to, na czym mu
naprawdę zależy

Zabawka
Robert Ziębiński
Siedemnastoletnia Katarzyna D. zaginęła w maju 2000 roku i dotąd jej nie
odnaleziono. Zostawiła po sobie pamiętnik z szokującą zawartością.
W latach 2000–2006 na warszawskich Bródnie i Pradze zamordowano trzy
bezdomne kobiety, alkoholiczki i bywalczynie Dworca Centralnego. Prokuratura do
dziś prowadzi śledztwo w sprawie seryjnego mordercy. Nawiązując do dwóch
warszawskich zbrodni z początku lat dwutysięcznych, Robert Ziębiński snuje
mroczną i przerażającą opowieść o pozornie szczęśliwej rodzinie naznaczonej
dramatami z przeszłości, o chciwości, kłamstwach i zwyrodnieniu, do którego zdolny
jest człowiek. Ania Kryńska, córka znanego biznesmena, ma idealne życie:
kochających rodziców, piękny dom i pieniądze. Pewnego dnia wszystko pęka jak
bańka mydlana, gdy gazety publikują zdjęcie jej ojca obok twarzy martwej kobiety
znalezionej w Lesie Bródnowskim. Okazuje się, że ofiara to była żona Edwarda
Kryńskiego. Wiedziona potrzebą odkrycia prawdy o rodzinie Ania rozpoczyna
prywatne śledztwo. Tymczasem policja znajduje kolejną ofiarę.
Kim są mężczyźni ze zdjęcia sprzed lat, kto zabił Ewelinę i jak kolejne zabójstwa
wiążą się z wysoko postawionymi osobami w kraju?

Znachor
Michał Śmielak

Łowca. Sędzia. Kat.
Czy można oddać sprawiedliwość w ręce jednej osoby?
Czy krzywdę można naprawić zbrodnią?
Na terenie całego kraju w tajemniczych okolicznościach umierają
uzdrowiciele, znachorzy i cudotwórcy. Czy to okrutny morderca obrał ich
sobie za cel, czy - jak twierdzi policja - to seria niefortunnych zbiegów
okoliczności? Zabójca podobno wyszukuje ofiary tylko spośród znanych
uzdrowicieli i rozprawia się z nimi za pomocą metod z czasów polowań na
czarownice. Jeśli nikt mu nie przeszkodzi, w Polsce zapłoną stosy.
Krzysiek ma dwadzieścia lat i diagnozę dającą mu sześć miesięcy życia.
Chwytając się ostatniej deski ratunku, trafia na terapię do Jakuba,
tajemniczego uzdrowiciela. Wspólnie z prowincjonalnym policjantem będą
musieli stawić czoło mordercy.
Rozpoczyna się wyścig z czasem i śmiercią. Wyścig, w którym każdy
oszukuje.
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