Wojciech Chmielarz „Wyrwa”- kryminał

"Wyrwa" to opowieść o mężczyznach, którzy kochali tę samą kobietę i którzy będą musieli zmierzyć
się z tajemnicą jej śmierci. O poczuciu straty i głuchej rozpaczy zmieniającej się w gniew, który szuka
ujścia. To także historia o splątanych uczuciach, o trudnej przyjaźni i o konsekwencjach życiowych
błędów. I o tym, że można niewiele wiedzieć o kimś, z kim mieszka się pod jednym dachem.

Wojciech Chmielarz „Prosta sprawa”- kryminał

Tajemniczy mężczyzna chce spłacić dług, lecz zastaje wplątany w groźną grę. Nie zna jej zasad, ale
kluczem do wszystkiego okazuje się Prosty, którego chcą dorwać i jeleniogórscy gangsterzy, i czeska
mafia

Remigiusz Mróz „Precedens”- kryminał

Do Joanny Chyłki z nietypową sprawą zgłasza się jedna z najpopularniejszych polskich aktorek.
Twierdzi, że za moment popełni przestępstwo, i chce, by to właśnie prawniczka z Żelaznego &
McVaya ją broniła. Zanim Chyłka ma okazję zastanowić się, jak zapobiec tragedii, jest już za późno.
Kobieta brutalnie morduje swoją ofiarę, a wszystko to transmituje w mediach społecznościowych.

Śledczy dysponują niepodważalnymi dowodami w postaci nagrania oraz śladów DNA – i nie mają
wątpliwości co do winy aktorki. Ta jednak nie przyznaje się do zarzucanego czynu, zapewniając
Chyłkę i Kordiana, że w istocie popełniła przestępstwo doskonałe. I że nie zostanie za nie skazana.

Remigiusz Mróz „Halny”- kryminał

Do Zakopanego dociera prokurator Dominika Wadryś-Hansen, która zapoznaje się ze sprawą. Chodzi
o bestialsko zamordowaną kobietę, która została rozcięta na pół, a jej wnętrzności wyciągnięto na
wierzch. W ustach ma monetę, która wydaje się być taka sama, jak ta używana przez Eliasza. Czy
mamy do czynienia z naśladowcą? Zobacz sam.

Remigiusz Mróz „Ekstradycja”

Minęło kilka miesięcy, od kiedy Joanna Chyłka uciekła z kraju. Ślad po niej zaginął i mimo że
wystawiono za nią Europejski Nakaz Aresztowania, służby nie potrafią odnaleźć żadnego tropu. Przez
cały ten czas nie skontaktowała się z nikim w Polsce i nawet Kordian nie wierzy już w to, że Chyłka
kiedykolwiek znajdzie sposób, by nawiązać z nim kontakt.

Oryński tymczasem przyjmuję sprawę człowieka, który wybudził się po półtorarocznej śpiączce w
klinice. Ukrainiec, Witalij Demczenko, jest oskarżony o to, że wtargnął do jednej z restauracji na
Powiślu i zastrzelił trzy osoby. Motywu nigdy nie ustalono, nie udało się też odnaleźć narzędzia
zbrodni ani świadków. W dodatku Witalij nie pamięta niczego, co wydarzyło się przed tym, zanim
znalazł się w stanie wegetatywnym.

Pamięta jedno: że ma dla Oryńskiego wiadomość od Chyłki.

H. Coben „Chłopiec z lasu” -kryminał

Mistrz gatunku kryminalnego Harlan Coben opowie historię mężczyzny, angażującego się w śledztwo
mające na celu odnalezienie zaginionej dziewczyny. Zanim jednak dowiesz się, co się z nią stało,
poznasz historię Wilde`a – zaginionego w lesie chłopca. W 1986 roku w Stanowym Parku
Krajobrazowym Ramapo Mountain w New Jersey odnaleziono dziecko, którego stan był tragiczny.
Kompletnie wystraszony chłopiec, brudny, wręcz dziki nie potrafił niczego powiedzieć. Rozumiał za
to, co mówili do niego inni. Nikt nie miał pojęcia, kim jest, skąd wziął się w lesie i jak długo w nim był.
On sam, nawet po latach, nie potrafił sobie przypomnieć, co się wydarzyło.

H. Coben „W głębi lasu’

Młodzi i zakochani wybierają się do lasu na obóz młodzieżowy. Czy ta romantyczna historia musiała
zakończyć się tragicznie? Harlan Coben wprowadzi Cię w historię, która jest wielowymiarowa. Młodzi
stają się świadkami bestialskiego morderstwa dokonanego na czworgu nastolatków. Ale czy na
pewno na czworgu? Już na tym etapie możesz mieć uzasadnione wątpliwości co do klarowności całej
historii. Jedną z ofiar, której nie udało się odnaleźć, jest Camille. Jej bratem jest z kolei prokurator
Paul Copeland, który pomimo upływu lat nigdy nie pogodził się z tragedią. Łatwo to zrozumieć,
zwłaszcza że sam był jednym ze świadków morderstwa

H. Coben „Nieznajomy”

Jednym z głównych bohaterów powieści Cobena jest Adam Price. Wydaje się zwykłym facet,
wiodącym normalne, ale szczęśliwe życie. Mieszka na przedmieściach, ma żonę i dwóch synów.
Wstaje rano do pracy, a wolnych chwilach chodzi kibicować miejscowej drużynie Lacrosse. Dzień za
dniem płynie mu powoli, ale nagle wszystko się zmienia. Pojawia się Nieznajomy, który oświadcza
mu, że jego żona Corrine przed dwoma laty udawała ciążę, a później poronienie tylko po to, by mąż
nie opuścił jej w czasie małżeńskiego kryzysu. Wiedza ta zburzyła spokój rodziny Adama i jego
samego. Nieznajomy przedstawił wskazówkę, która pozwoli mężczyźnie potwierdzić prawdziwość
tych rewelacji. Jednak kiedy Adam chce porozmawiać z żoną, ta szybko ucieka od niego i w SMS-ie
nakazuje mu, żeby jej nie szukał.

Nieznajomy nie tylko wprowadzi zamęt w życiu bohatera, ale i wielu innych osób. Pojawi się motyw
defraudacji, a także niewyjaśnione morderstwo. Jaki będzie koniec tej historii?

C. Langberg „Srebrne skrzydła”

Po zakończeniu toksycznego związku Faye zbudowała sobie nowe życie za granicą. Jej były mąż Jack
odbywa karę więzienia, a firma Revenge odnosi sukcesy i właśnie ma wejść na rynek amerykański.
Kobieta już myślała, że najgorsze ma za sobą, tymczasem jej egzystencja zostaje ponownie zagrożona.
Ktoś usiłuje przejąć jej firmę i Faye musi wrócić do Sztokholmu. Z pomocą kilku innych kobiet walczy
o uratowanie swego majątku, siebie i swoich najbliższych.

C. Angel „Zabójcza gra’- literatura obyczajowa, romans

Życie Neve Campbell w ciągu kilku godzin kompletnie się rozsypuje. Dziewczyna traci grunt pod
nogami, kiedy odkrywa, że chłopak zdradza ją z jej najlepszą przyjaciółką. Co gorsza, nakryty na
gorącym uczynku, ukazuje swoje prawdziwe oblicze - bezwzględnego brutala. Zdradzona i pobita
Neve jeszcze nie wie, że prawdziwe problemy dopiero przed nią. Gdy stanie oko w oko z mordercą,
zrozumie, co to znaczy znaleźć się w niewłaściwym miejscu o niewłaściwej porze. Niespodziewanie
bezwzględny i zimny zawodowiec darowuje młodej kobiecie życie. Przestępca ma piękne, fiołkowe
oczy...

Między trojgiem bohaterów: Neve, jej byłym chłopakiem Timothym i Cameronem, płatnym zabójcą o
niezwykłym spojrzeniu, już wkrótce rozpocznie się niebezpieczna gra. Pełna nieczystych zagrywek,
brudnych chwytów i fauli. Zabójcza, ale równocześnie fascynująca. Tak jak sam Cameron, który z
czasem przestaje budzić w Neve strach, a zaczyna... Dziewczyna sama do końca nie wie, jak nazwać te
uczucia. W końcu jednak będzie musiała stawić czoła prawdzie - a to może być dla niej trudniejsze niż
udział wbrew własnej woli w gangsterskich rozgrywkach.

M. Rogala „Niezbity dowód”- kryminał psychologiczny

Adela Naczyńska, pracownica sklepu z antykami, zostaje zamordowana. Tuż przed śmiercią
dowiaduje się, że część jej rodzinnego majątku, drogocenna lampa Tiffany’ego, która podobno
spłonęła w pożarze dwadzieścia lat temu, jednak przetrwała.

Syn i mąż Adeli zwracają się w tej sprawie do Celiny Stefańskiej. Tropy prowadzą ją aż do Bazylei.
Prywatna detektyw staje przed wielkim wyzwaniem, podążając śladem drogocennego antyku, który
może stanowić niezbity dowód w sprawie zabójstwa…

M. Rogala „Dobra matka” -kryminał

W Lesie Kabackim zostaje zastrzelona młoda kobieta, matka kilkuletniej dziewczynki. Niedługo po
tym w podobnych okolicznościach ginie druga kobieta – także matka. Obie ofiary nieustannie dzieliły
się prywatnością swoją i swoich dzieci. Tuż przed śmiercią każda z nich otrzymała tajemniczą
wiadomość o treści „bądź dobrą matką”.

Policjanci Agata Górska i Sławek Tomczyk prowadzą skomplikowane i wielowątkowe śledztwo,
podczas którego odkrywają wiele brudnych tajemnic sprzed lat. Poza schwytaniem seryjnego
mordercy starsza aspirant Agata Górska będzie musiała zmierzyć się także ze swoją przeszłością…

M. Rogala „Ważka” – kryminał

Agata Górska rozpoczyna prywatne śledztwo w tajemnicy przed przełożonymi, gdy okazuje się, że
śmierć jej koleżanki, Leny, nie była przypadkowa. Jedynym tropem jest tajemnicza broszka w kształcie
ważki, o której Lena wspomniała podczas ich ostatniego spotkania.

M. Rogala „Zastrzyk śmierci”- kryminał

Ewa Frydrych znajduje szczelnie owinięte taśmą ciało męża – szefa portalu krytyki kulinarnej, którego
opinie nie wszystkim przypadły do gustu. Dlaczego ktoś wstrzyknął mu truciznę i pozbawił życia? Czy
chodziło tylko o zemstę, czy za zbrodnią kryje się coś jeszcze? Tym bardziej że w podobny sposób giną
kolejne osoby. Sprawę prowadzą starsza aspirant Agata Górska i komisarz Sławek Tomczyk, którzy
próbują rozwikłać serię zagadkowych śmierci.

Tymczasem ktoś wysyła anonimy do młodszej siostry komisarza Tomczyka. Czy ma to jakiś związek ze
sprawą? Kim jest Zosia i dlaczego ktoś musi ją chronić? Nowe światło na sprawę rzuci niewyjaśniona
tragedia sprzed lat, która nie pozwoli o sobie zapomnieć.

M. Czornyj W. Chmielarz „Opowiem Ci o zbrodni”

Przygotowane przez autorów opowiadania powstały na bazie prawdziwych spraw kryminalnych,
które omówione zostaną w uwielbianym przez telewidzów programie o tym samym tytule na antenie
Crime+Investigation Polsat.

Dziewięciu czołowych autorów kryminałów w siedmiu unikatowych odsłonach, w tym: Bogdan Lach,
Igor Brejdygant, Joanna Opiat-Bojarska, Katarzyna Bonda, Małgorzata Kuźmińska, Michał Kuźmiński,
Robert Małecki, Wojciech Chmielarz, Max Czornyj.

Jakub Szamałek Cokolwiek wybierzesz -kryminał

Na jednej z warszawskich ulic dochodzi do wypadku. Ginie Ryszard Buczek, aktor prowadzący
popularny program dla dzieci. Wszystko wskazuje na to, że stracił kontrolę nad pojazdem. Jednak
Julita Wójcicka, dziennikarka plotkarskiego portalu, ma podstawy sądzić, że ktoś pomógł celebrycie
odejść z tego świata. Jej podejrzenia potwierdza anonimowe ostrzeżenie, którego zlekceważenie
kończy się dla niej dramatycznie. Okazuje się, że w świecie rządzonym przez nowe technologie nic nie
jest takie jak dawniej, a przestępcy działają w nowy, nieznany wcześniej sposób.

Jakub Szamałek Kimkolwiek jesteś -kryminał

Listopad 2018. KandyKroosh, camgirl z Mińska Mazowieckiego, zostaje uduszona na oczach tysięcy
internautów. Charyzmatyczna dziennikarka Julita Wójcicka kontynuuje śledztwo Emila
Chorczyńskiego. Wśród materiałów, które od niego otrzymała, znajduje się plik, który odstaje od
reszty. To artykuł o śmierci camgirl opatrzony krótką adnotacją: „sprawdź”. Wójcicka bez wahania
podejmuje trop, który zaprowadzi ją w zupełnie niespodziewaną stronę – poza granice kraju, ku
spiskom politycznym, hakerskim zlotom oraz śmiertelnemu niebezpieczeństwu. Kimkolwiek jesteś
Jakuba Szamałka to opowieść o cenie ambicji oraz determinacji graniczącej z obsesją. Wartka akcja i
mocne osadzenie w rzeczywistości XXI wieku, rządzonego przez nowe technologie, sprawiają, że po
przeczytaniu powieści trudno się otrząsnąć.

Jakub Szamałek Gdziekolwiek spojrzysz- kryminał

Jesień 2020 roku. Dochodzi do katastrofalnego wycieku na terenie kopalni miedzi. W ręce analityków
złośliwego oprogramowania trafia tajemniczy wirus. Julita Wójcicka odkrywa, że złoczyńcy, których
śledzi od dwóch lat, zainteresowali się nagle… zbiorami bibliotecznymi. Te wszystkie wątki zazębiają
się ze sobą, a mianownikiem, który je łączy, jest sztuczna inteligencja

J. Rollins „Tygiel zła”

Najnowsza powieść Jamesa Rollinsa, mistrza książek łączących odkrycia naukowe, zagadki historyczne
i akcję przyspieszającą bicie serca.

Tym razem członkowie zespołu Sigma Force staną do wyścigu z czasem, aby ocalić jednego ze swoich.

Powroty do domu nie zawsze okazują się szczęśliwe. Przekonuje się o tym komandor Gray Pierce,
kiedy odkrywa, że jego mieszkanie zostało splądrowane, a ukochana – porwana. Jedyny świadek
tego, co rozegrało się w domu Pierce’a, to żona jego najepszego przyjaciela. Niestety, jest pogrążona
w śpiączce.

Kiedy genialny neurolog znajduje sposób na skontaktowanie się z katatoniczką, okazuje się, że
agentów Sigmy czeka szalona misja. Będą musieli wyruszyć w podróż, aby odkryć tajemnice
hiszpańskiej inkwizycji i jednej z przeklętych ksiąg chrześcijaństwa – Malleus Maleficarum, Młota na
czarownice.

Z. Miłoszewski „Kwestia ceny- thriller

„Kwestia ceny” to zuchwały, niepozostawiający nikogo obojętnym thriller o naszych największych
marzeniach i o cenie, jaką jesteśmy gotowi zapłacić za spełnienie tych pragnień. O nauce, o religii,
głodzie wiedzy, genie ryzyka, roli wspomnień i o wielkiej przygodzie ludzkości. Która być może
właśnie dobiega końca

„Cicha noc”- świąteczne opowiadania kryminalne

Świąteczne opowieści o zbrodniach i ich wykrywaniu mają podobny urok. Kiedy telewizja staje się
nużąca, gry towarzyskie się sprzykrzyły, perspektywa zawinięcia się w ciepłym miejscu z dobrą
tajemnicą jest kusząca i znacznie lepsza dla trawienia niż kolejna porcja śliwkowego puddingu.
Autorzy kryminałów, podobnie jak czytelnicy, są tak samo podatni na niezliczone atrakcje Świąt
Bożego Narodzenia. Na przestrzeni lat, wybitni praktycy tego gatunku obdarowali jedną lub większą
liczbę swoich opowieści scenerią świąteczną. Najbardziej godne zapamiętania gwiazdkowe
opowiadania suspensu łączą w sobie żywiołową fabułę z przywołaniem nastrojowego okresu
świątecznego.

„Zabójczy pocisk”, „Polska krew”- opracowania zbiorowe

15 najgłośniejszych spraw. 15 najlepszych polskich pisarzy. Polscy mistrzowie gatunku wzięli na
warsztat głośne sprawy kryminalne, którymi żyła cała Polska: precyzyjnie zaplanowane zabójstwa
bossów polskiej mafii, morderstwa na zlecenie, zbrodnie popełniane w afekcie, tajemnicze zniknięcia.

Do czego zdolny jest człowiek zaślepiony żądzą zysku? Jaka zemsta grozi za upokorzenie? Co
przeżywa udręczona kobieta szefa gangu? Jak mafiozi wyrównują rachunki? Czy przed karą da się
uciec?

Jadowska „Cud miód malina”- opowiadania fantastyczne

"Cud, miód, Malina" Anety Jadowskiej to długo wyczekiwany zbiór opowiadań o wiedźmach z klanu
Koźlaków. W Zielonym Jarze dzieje się dużo. Dużo dobrego, ale też niestety sporo złego. Na szczęście
w pogotowiu czekają Koźlaczki! Wiedźmy z klanu Koźlaków to kobiety obdarzone niezwykłą mocą,
hartem ducha i ogromną ilością sarkazmu. Nierozważnie jest wchodzić im w drogę. Jednak
mieszkańcy Zielonego Jaru dobrze wiedzą, że w trudnych chwilach na nie właśnie mogą liczyć
najbardziej. Jeśli twój umierający krewny wyznał, że przegrał duszę w szulerni demonów, dzwoń bez
wahania! A może chcesz się dowiedzieć, jak zmienić chłopaka w kozę i z powrotem? Jeśli tak, czytaj
uważnie! Czy w kontekście klanu Koźlaków powiedzenie "i żyli długo i szczęśliwie" w ogóle ma rację
bytu?

Przemek Staroń "Szkoła bohaterek i bohaterów, czyli jak radzić sobie w życiu"- poradnik
psychologiczny

Nauczyciel Roku 2018, psycholog, nauczyciel etyki i filozofii, nominowany do Global Teacher Prize,
czyli „nauczycielskiego Nobla”, fan Harry’ego Pottera i klocków Lego zebrał od młodych ludzi pytania i
wątpliwości, z którymi się borykają. Czy to źle być smutnym? Czy warto się zakochiwać? Jak znieść
porażkę? Co się stanie, jak wyjdę przed szereg? Dlaczego wygląd jest taki ważny? Następnie
odpowiedział na te pytania – opierając się na swojej wiedzy psychologicznej oraz na historiach
bohaterów znanych z książek i filmów. Są wśród nich postacie z "Harry’ego Pottera", „Władcy
Pierścieni”, „Stranger Things”, „Gwiezdnych Wojen” czy Avengersów. „Szkoła bohaterek i
bohaterów” to poradnik psychologiczny, który czyta się jak powieść przygodową!

„After”- literatura obyczajowa

Pakiet zawiera tomy serii AFTER:

„AFTER 1. Płomień pod moją skórą”

„AFTER 2. Już nie wiem, kim bez ciebie jestem”

„AFTER 3. Ocal mnie”

„AFTER 4. Bez siebie nie przetrwamy”

Życie Tessy można podzielić na to, co zdarzyło się przed poznaniem Hardina i na to, co zdarzyło się
później. Kiedy Tessa zaczyna studia, jej życie wydaje się idealnie poukładane: chce spełnić marzenia o
pracy w wydawnictwie i jak najszybciej połączyć się z ukochanym Noah, który czeka na nią w
rodzinnym mieście. Ale spotkanie Hardina, który wydaje się jej całkowitym przeciwieństwem,
wywróci jej życie do góry nogami. Hardin jest arogancki, zbuntowany i w niczym nie przypomina
troskliwego Noah. Ale to on budzi w Tessie uczucia, jakich dotąd nie zaznała

