Prestiżowa praca, wystawne życie,
przygodny seks, narkotyki, pieniądze, władza.
To warszawska codzienność Kacpra Bergera –
błyskotliwego i chorobliwie ambitnego
młodego milionera, konsekwentnie
wykuwającego swoją drogę w biznesie. Jednak
Berger to nie tylko pędzący przez życie
człowiek sukcesu. To także hedonistyczny
psychopata, który czerpie przyjemność z
dręczenia i wykorzystywania kobiet.
W perfekcyjnie zaprojektowanym
życiu Bergera zaczynają się pojawiać rysy,
kiedy na trop jego zbrodni trafia dwoje
policjantów z Komendy Stołecznej Policji –
doświadczona komisarz Maria Falk i starszy
aspirant Oleg Gusiew.

Drobna sprzeczka narzeczonych zamienia
się w burzliwą awanturę. Krzysztof wybiega z domu
i… rano budzi się w swoim aucie w nieznanej
okolicy. Nie pamięta wydarzeń poprzedniej nocy.
Agnieszka natomiast, zdenerwowana reakcją swojego
chłopaka, wychodzi o świcie na spacer po lesie. Nie
ma pojęcia, że jest obserwowana przez psychopatę…
Kiedy zaniepokojony Krzysztof zgłasza
policji zaginięcie Agnieszki, niespodziewanie staje się
podejrzanym o jej zamordowanie. Trafia do aresztu,
gdzie współosadzeni urządzają mu istne piekło.
Nikt nie wierzy w wyjaśnienia chłopaka, nikt nawet
nie sprawdza innych tropów. Nikt poza zesłanym
karnie na prowincjonalny posterunek komisarzem
Tomaszem Świderskim. Sprawa zaginionej
dziewczyny to dla niego szansa na rehabilitację i
dźwignięcie się z dna, którego sięgnął kilka lat
wcześniej. Rusza więc śladem psychopatycznego
porywacza i okrutnego mordercy kobiet.

Po tragicznej śmierci rodziców oraz żony, milioner
Tom McCain musi zmierzyć się nie tylko z żalem po
stracie, ale też z samotnym wychowaniem dwóch
synów. Gdy i on ginie, a także młodszy z braci,
ostatnim dziedzicem zamieszkującym olbrzymią
rezydencję pozostaje Derrian McCain. W tym samym
czasie w lokalnej gazecie pojawia się artykuł o
enigmatycznym tytule: "Klątwa McCainów czy domu
Meyerów", jednak ktoś dokłada wszelkich starań, aby
nic, co związane z poprzednimi właścicielami
rezydencji, nie wyszło na jaw. Osiem lat później w
ręce Zacka Seegera przypadkiem trafia błędnie
zaadresowany list, w którym Derrian McCain, jak
gdyby nigdy nic, zwraca się do swego nieżyjącego
brata i wysyła mu klucze do domu, gdyż sam musi
się udać na operację poza granice kraju. Zack oraz
jego partnerka Nicole nie mają pojęcia o zaszłościach
w rodzie McCainów. Z pewnością nie zwróciliby na
list większej uwagi, lecz wstępnie trafił on do Adama
Athertona - zmarłego przed dwoma tygodniami
sąsiada, o którym mieszkańcy osiedla wiedzieli
bardzo niewiele.

Plan Edyty był prosty: rozwieść się z Rafałem,
spakować manatki i wrócić na Podlasie. Najpierw
jednak należy pożegnać stan wolny Magdusi.
Kiedy znika Andzia, a w Szklarskiej
Porębie zostają znalezione zwłoki, drogi Edyty
Prusko i sierżanta Bączka ponownie się krzyżują.
Przypadkowe spotkanie w górskim schronisku
przywraca pamięć o dawnej zbrodni, dolnośląskie
śledztwo z dnia na dzień zatacza coraz szersze
kręgi, a atmosfera wokół Edyty gęstnieje.
Co łączy dziki w szkodzie z zagadką
szpiegowską, a zwłoki sprzed lat z morderstwem
Adaminy Lukrecji?
"Wesela nie będzie!" to pełna szalonych
zwrotów akcji, pędząca jak pociąg Kolei
Dolnośląskich kontynuacja przygód Edyty Prusko
zgłębiająca siłę kobiecej przyjaźni i okrucieństwo
spaczonego umysłu.

Szokujące zniknięcie. Miasteczko pełne sekretów.
Dziesięć lat temu w cichym Buckthorpe zaginął
chłopak, Samuel Murray. Od tamtej pory nikt go nie
widział.
Rosie Sharpe opłakiwała zaginięcie przyjaciela
przez wiele tygodni, ale jej młodsza siostra, Heather, wie,
że łzy Rosie skrywały prawdę. Tej samej nocy, której
zaginął Samuel, Heather widziała siostrę wślizgującą się
przez okno z powrotem do ich wspólnej sypialni – z
podartą kurtką, oszalałym spojrzeniem, drżącą ze strachu.
Heather nigdy nie powiedziała nikomu, co
widziała, ale sekrety nie mogą pozostać pogrzebane na
zawsze…
Dziesięć lat później Rosie i Heather wracają do
rodzinnego domu. Ale powoli staje się oczywiste, że ktoś
ze zwartej społeczności wioski nie chce ich tutaj.
Kłamstwa z przeszłości zaczynają się wreszcie
ujawniać i obie kobiety znajdują się w
niebezpieczeństwie…

„ Wciągający, zaskakujący, mocny! Na taki polski thriller
czekali czytelnicy ” ~ Newsweek Polska
Nika Wermer, właścicielka niewielkiego pensjonatu w
Gdyni, wierzy, że była świadkiem morderstwa. Kobieta
natychmiast dzwoni po policję. Jednak wezwany na
miejsce funkcjonariusz kwestionuje jej zeznania.
Wskazany przez nią pokój wygląda na niezamieszkany,
zniknęło również nagranie z monitoringu. Widząc brak
zainteresowania ze strony policji, Nika sama postanawia
dotrzeć do prawdy. Kim była tajemnicza dziewczyna?
Kto ją zabił? Czy mordercą jest ktoś, kogo zna?

Rodziny się nie wybiera. Ale rodzina może wybrać ciebie.
Przez czternaście dni nikt się nie zainteresował
zwłokami osiemdziesięcioczteroletniego Theodora
Reifenratha. Gdy policja wreszcie się pojawia, Pia Sander i
Oliver von Bodenstein odkrywają na posesji zmarłego
szczątki kilku kobiet. Czy Reifenrath był seryjnym
mordercą? W oczach sąsiadów on i jego żona Rita
stanowili książkowy przykład rodziny zastępczej,
oferującej dzieciom pozbawionym opieki dom pełen
miłości. W wyniku śledztwa na jaw wychodzą jednak
mroczne fakty: historia rodzonej córki Reifenrathów, która
zmarła z przedawkowania narkotyków, utopionej w
stawie dziewczyny z sąsiedztwa i tajemniczego
samobójstwa Rity Reifenrath, której zwłok nigdy nie
odnaleziono.
Kiedy kolejna kobieta przepada bez wieści, Pia
mobilizuje wszystkie siły, by ją odnaleźć. Czy
funkcjonariusze zdążą rozwiązać zagadkę, zanim będzie
za późno? Czas jak zwykle działa na ich niekorzyść, ale
muszą zrobić wszystko, żeby zdążyć przed Dniem Matki!

Na sopockiej plaży znaleziono ciało brutalnie
zamordowanej nastolatki. Z jej łydki wycięto fragment
skóry, a pod paznokciami nieżyjącej dziewczyny,
uczennicy elitarnego liceum, odkryto naskórek szkolnego
kolegi. Chłopak po szybkiej akcji policji trafia do aresztu.
Kilka dni później, po dziewiętnastu latach spędzonych w
zakładzie karnym, na wolność wychodzi Jakub Ramon,
policjant skazany za zabójstwo partnera z patrolu.
Zarówno jego proces sprzed niemal dwóch dekad, jak i
wcześniejsze zwolnienie warunkowe są owiane tajemnicą.
Znikome informacje w gazetach z dawnych czasów i
obecny brak zainteresowania tematem mediów każą
młodej dziennikarce Aśce Jaworskiej wybadać tę sprawę.
Dziewczyna nieświadomie trafia do świata, w którym
życie ludzkie jest jedynie towarem. Wbrew ostrzeżeniom,
Jaworska coraz głębiej zanurza się w śledztwo i odkrywa
powiązania Ramona z morderstwem nastolatki. Tuż po
jego zwolnieniu na wolność wychodzi także oskarżony o
zabójstwo nastolatek, a sprawą zajmuje się w znany w
Trójmieście adwokat kojarzony z półświatkiem. Ambitna
dziennikarka jeszcze nie wie, że sama jest tylko pionkiem
w rękach ludzi, którzy kryją się w cieniu wydarzeń…
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