Komedia kryminalna na wakacje

Wiedźmy na Gigancie
Małgorzata J. Kursa
Personel świetnie prosperującej
agencji literackiej TERCET, nazywany przez
środowisko autorskie wiedźmami, popada
w konflikt z początkującym autorem
Adamem Grandzikiem. Ten poprzysięga
zemstę. I oto podczas corocznych Imienin
Jana Kochanowskiego organizowanych w
Parku Krasińskich dochodzi do
podejrzanych zgonów kilku znanych
pisarek.
Czy mają one coś wspólnego z zemstą
upokorzonego autora? Dociekliwe wiedźmy
przy pomocy swego ulubionego sekretarka
zabierają się do rozwikłania tej zagadki.
Czy uda im się znaleźć prawdziwego
zabójcę, nim za morderstwo zostanie
skazana niewinna osoba?

Dom tajemnic
Alek Rogoziński
Dwójka przyjaciół, Dominika i
Mariusz, dostaje zaproszenie do
wzięcia udziału w reality-show. Wraz z
dziesiątką innych gwiazd trafia do
naszpikowanego pułapkami
domu-labiryntu. Zadaniem uczestników
programu jest rozwiązywanie kolejnych
zagadek kryminalnych, które
doprowadzą ich do znalezienia
ukrytego w domu skarbu. Kiedy jednak
wydarza się morderstwo, a celebryci
tracą łączność ze światem
zewnętrznym, ważniejsze od wygranej
stanie się ocalenie życia. Tym bardziej,
że morderca nie zamierza poprzestać
na jednej ofierze…

Lato z ciotką spirytystką
Danuta Korolewicz
Czy lato u ciotki i wakacyjna
praca muszą być nudne?
Magda, studentka z Torunia,
spędza wakacje u ciotki spirytystki
w malowniczym miasteczku,
pracując na zastępstwo w
miejscowej bibliotece. Spokój
letnich dni zaburzają przerażające
wydarzenia, w których centrum
nagle znajduje się dziewczyna.
Wraz z przyjaciółką rozpoczynają
ryzykowne śledztwo na własną
rękę…
Czy w sennym miasteczku nad
Wisłą działa przestępczy gang?
I czy Magda oprócz rozwiązania
zagadki kryminalnej znajdzie…
miłość?

Głodnemu trup na myśli
Iwona Banach
Do drogiego ośrodka leczenia zaburzeń
odżywiania przyjeżdżają dwie „polskie
Amerykanki”. Kiedy zwłoki jednej z nich
zostają znalezione na klatce schodowej
pobliskiego bloku, marząca o karierze
prywatnego detektywa Magda postanawia
rozpocząć śledztwo. Niebawem okazuje się, że
zmarła kobieta była milionerką, że pochodziła
właśnie z tych okolic i że… zobaczyła ducha.
Magda zakłada agencję
detektywistyczną, licząc na pomoc ze strony
swojego chłopaka policjanta, ale Mikołaj od
początku był przeciwny temu pomysłowi i nie
zamierza jej wspierać. Magda nie poddaje się i
zaczyna działać na własną rękę. Sytuację
wykorzystuje Paweł, który nadal chce
odzyskać byłą dziewczynę. Tymczasem Emilia
Gałązka jest już gotowa na kolejny koniec
świata.

Śmierć w blasku fleszy
Alek Rogoziński
Dwójka przyjaciół, Mariusz i Dominika,
prowadzą agencję zajmującą się organizacją imprez.
Kiedy otrzymują zlecenie przygotowania pokazu
mody najpopularniejszych polskich projektantów,
starają się zrobić wszystko, aby stał on się
najważniejszym wydarzeniem towarzyskim sezonu.
Cel zostaje osiągnięty! Niestety nie tak, jak to sobie
wymarzyli…
Pokaz kończy się morderstwem znanej modelki, a
podejrzenia padają na jedną z pracownic ich agencji.
Mario i Miśka postanawiają wziąć sprawy w swoje
ręce i rozpoczynają własne śledztwo.
Nieoczekiwanie z pomocą przychodzi im mama
Dominki, zakochana w kryminałach Agathy Christie.
Czy z takim wsparciem przyjaciołom uda się
rozwiązać zagadkę i uratować reputację firmy?

Jak przechytrzyć
nieboszczyka
Agnieszka Jeż, Paulina
Płatkowska
Wakacje all-inclusive mają kilka wad.
Po pierwsze – cena.
Po drugie – sztuczność i rozlazła nuda pobytu.
Po trzecie – średnio dwa dodatkowe kilo na
tydzień.
Po czwarte – wcale nie tak łatwo przestać tam być
singielką…
Z tych i paru innych powodów Lucyna i Elwira
decydują się na urlop nad Bałtykiem.
Los się do nich uśmiecha: wynajęty (tanio!) domek
jest uroczy. Na plaży – pustki (bo w kalendarzu
czerwiec). Towarzystwo w postaci przyjaciółki –
najlepsze pod słońcem. Nawet znana z kaprysów
nadmorska pogoda okazuje się dla nich łaskawa.
Jedyny problem to NIEBOSZCZYK…

Raz dwa trzy… Giniesz Ty
Alek Rogoziński
Bartek jest aktorem, który właśnie wywalczył sobie
pierwszą większą
rolę w superprodukcji. Agnieszka ma szansę dostać pracę w
popularnym
piśmie o show-biznesie, w którym pracuje już jej przyjaciółka
Oliwka.
Obie dostają zadanie napisania reportażu z planu filmowego.
Zamiast
ekscytujących plotek znajdują tam jednak... nieboszczyka. I
nie ma
wątpliwości, że rozstał się on z życiem wbrew własnej woli.
Szybko okazuje się, że morderstwo na planie filmowym
związane jest z
wypadkiem, który wydarzył się w tym samym miejscu
siedemnaście lat
wcześniej. Mało tego! Morderca nie zamierza poprzestać tylko
na jednej
zbrodni... Czy policja i trójka przyjaciół odkryją jego
tożsamość,
zanim dojdzie do kolejnej tragedii?

Teściową oddam od zaraz
Małgorzata J. Kursa
Teściowa potrafi zajść za skórę.
Szczególnie nadopiekuńcza teściowa. Izabela
opracowuje zatem chytry plan, jak się swojej
teściowej zgrabnie pozbyć. Pomaga jej w tym
przyjaciółka, Ama, która jeszcze nie wie, że
wkrótce sama wplącze się w niezłe tarapaty. A
to wszystko za sprawą ciotki nieboszczki, która
przed śmiercią oddała do renowacji zabytkowy
stolik, o który nagle dopominają się dziwne
typy. Ama pragnie rozwikłać zagadkę, tym
bardziej że chodzi przecież o jej rodzinę. Nie
bez znaczenia jest też fakt, że śledztwo w
sprawie śmierci ciotki i jej tajemniczego stolika
prowadzi wielce przystojny prokurator…
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