Kryminały, które warto
przeczytać

Piotr Wójcik – seria
Metropolia

WINA

W jednym z katowickich kościołów dochodzi
do brutalnej zbrodni. Znany z płomiennych kazań,
radykalnych poglądów i rozległych wpływów ksiądz Nosol
zostaje zamordowany w konfesjonale. Śledztwo prowadzi
komisarz Góralczyk. Tropy mnożą się i prowadzą do
różnych, pozornie niepowiązanych ze sobą środowisk:
kibiców, lokalnych polityków, czyścicieli kamienic i
lewicowych aktywistów. Niebawem ginie kolejna osoba, a
Góralczyk musi stawić czoło nie tylko bezwzględnemu
zabójcy, lecz także własnej przeszłości...

CHEMIK
Komisarz Sabina Trzmiel otrzymuje
wezwanie na katowickie osiedle Gwiazdy, gdzie z
balkonu wypadł młody chłopak. Intuicja podpowiada jej,
że nie ma do czynienia z samobójstwem. Kto mógłby
pragnąć śmierci utalentowanego studenta? Tropy
prowadzą zarówno w tragiczną przeszłość ofiary, jak i
poprzez środowiska śląskich dilerów…

Anna Potyra – Pchła
Wigilia Bożego Narodzenia.
Ulice Warszawy pustoszeją, mieszkańcy
zaszywają się w zaciszu swych domów, by
zasiąść przy świątecznych stołach. Jednak
nie wszyscy. Adam Lorenz, komisarz
Wydziału Zabójstw, dostaje wezwanie. W
jednym z mieszkań zostaje zastrzelony
młody mężczyzna. Miejsce zbrodni nie
przypomina niczego, z czym Lorenz spotkał
się podczas wieloletniej pracy w policji.
Morderstwo wydaje się bardzo szczegółowo
zaplanowane. Nie ma żadnych śladów. Nie
ma podejrzanych. Nie ma motywu. Jedynym
punktem zaczepienia jest stara fotografia
pozostawiona przez zabójcę.
Do pomocy w śledztwie
zostaje przydzielona profilerka Iza Rawska.
Wspólnie z Lorenzem usiłuje odgadnąć, jaka
historia kryje się za popełnioną zbrodnią.
Nie mogą przypuszczać, że to
dopiero jej początek…

Jakub Ćwiek - Szwindel

Jeśli myślisz, że uśmiechnęło się do
ciebie szczęście, to znaczy, że wzięli cię na cel.
W zakładzie opiekuńczym umiera jeden z
przywódców legendarnej grupy oszustów. Synowi,
którego opuścił, zostawia w spadku zeszyt. Są w nim
nie tylko spowiedź, ale również pieniądze i obietnica
fortuny. Tyle że aby ją zdobyć, musi wejść w
konszachty z byłym wspólnikiem ojca w niechlubnym
fachu i jego wciąż działającą grupą.
Krąg to artyści przekrętu. Wiedzą, jak
za pomocą darmowej kawy wyłudzić z konta kilka
tysięcy, jak zgarnąć czynsz i kaucję za wynajęcie
nieswojego mieszkania, a także jak ugrać grube
pieniądze na lęku przed uchodźcami.
Numer, który ma im wszystkim zapewnić pieniądze,
to życiowa okazja. Każdy będzie musiał dać z siebie
wszystko. Jak zwykle dobrzy ludzie staną się
narzędziami, marzyciele ofiarami,
a cała akcja odbędzie się w świetle reflektorów.
Rzecz w tym, że robiąc ten numer, oszuści nie
wiedzą wszystkiego...
Szwindel to inspirowana prawdziwymi
wydarzeniami historia, która uświadamia, jak działają
oszuści i jak łatwo paść ich ofiarą. I że znajomość
trików wcale przed niczym nie chroni.

Krzysztof Bochus – Lista
Lucyfera

Cykl kryminałów
z Adamem Bergiem

Błyskotliwy, przewrotny thriller o
samotności, mroku i złu, które czaić się może
wszędzie…
Trójmiastem wstrząsa seria okrutnych,
niewytłumaczalnych zabójstw.
Morderca kontaktuje się z dziennikarzem, red.
Adamem Bergiem. Za jego pośrednictwem informuje
opinię publiczną o swoich kolejnych krokach. Od tej
pory zaczyna się nierówny pojedynek pomiędzy
życiem, a śmiercią. Co kieruje poczynaniami
okrutnego mordercy, który sam siebie nazywa
„Lucyferem“? Zemsta, nienawiść do świata, a może
fascynacja dziełami pewnego twórcy, który ze
śmiercią był za pan brat?
A gdy wydaje się, że jesteśmy już blisko
rozwiązania tej ponurej zagadki, do akcji wkraczają
kolejni nieznani sprawcy. W tle media goniące za
sensacją, namiętność i historia, która rzuca długi cień
na współczesnych.
„Lista Lucyfera” to pierwsza
współczesna powieść Krzysztofa Bochusa, autora
bestsellerowej trylogii z radcą Christianem
Abellem w roli głównej.

Krzysztof Bochus – Boski
znak

Cykl kryminałów
z Adamem Bergiem

Mroczny thriller o złu, którego nie
sposób wyplenić i które nieustannie znajduje
naśladowców. Zagadki kryminalne i kody dla
wtajemniczonych, spiski i zbrodnicze fascynacje…
Na wskroś współczesna intryga sensacyjna zszyta
jest mocną nicią z przeszłością, która nie pozwala
o sobie zapomnieć.
Redaktor Adam Berg zostaje
wynajęty przez grupę miliarderów, aby odnaleźć
skarby, ukryte pod koniec wojny na zamku Czocha.
Niemal natychmiast dziennikarz staje się obiektem
tajemniczych prześladowań. Ktoś bezcześci grób
jego matki, włamuje się do mieszkania, podrzuca
narkotyki… Kim jest nieuchwytny wróg? Rywalem
w dotarciu do skarbu, misyjnym zabójcą, a może
naśladowcą seryjnego mordercy, którego
zdemaskował niegdyś Berg?
Bohater rozpoczyna dziennikarskie
śledztwo. Nic nie jest jednak oczywiste. Nikt też nie
jest tym, za kogo się podaje… Ktoś nieustannie
uprzedza ruchy Berga. W makabrycznych
okolicznościach giną ludzie, którzy mogliby
naprowadzić go na właściwy ślad. Rozpoczyna się
pojedynek na śmierć i życie. Bohater zaczyna
rozumieć, że gra idzie o stawkę większą, niż
początkowo sądził…

Rob Hart - Magazyn

Paxton nigdy nie sądził, że będzie
pracował dla Chmury, gigantycznej firmy, która włada
praktycznie całym rynkiem amerykańskim oraz że
przeprowadzi się do jednego z jej rozległych centrów.
Szczególnie, że życie w środowisku Chmury - z salami
rozrywkowymi, otwartymi przestrzeniami biurowymi i w
ogromnych magazynach – jest lepsze, niż to, co
pozostało na zewnątrz. To znacznie więcej, niż zapewnia
ktokolwiek inny.
Zinnii udało się przeniknąć w szeregi
Chmury, gdzie pracuje pod przykrywką. Wiele ryzykuje,
by wykraść najcenniejsze tajemnice firmy. Paxton ze
swoim zwykłym życiem, małymi nadziejami i obawami
może okazać się idealnym pionkiem w tej grze, jeśli tylko
Zinnia będzie w stanie poświęcić go dla dobra sprawy.
Gdy prawda o pobudkach firmy wychodzi na jaw, kobieta
musi postawić wszystko na jedną kartę. To ryzykowne
zagranie, które może kosztować życie. Wspólnymi siłami
Zinnia i Paxton dowiedzą się, do czego Chmura może
się posunąć; by uczynić świat lepszym.
Przerażająco prawdziwa powieść o tym,
co się dzieje, kiedy Wielki Biznes stosuje metody
godne Wielkiego Brata. Oraz o tym, kto zapłaci za to
najwyższą cenę.

Magda Stachula Oszukana
Jestem Lena, mam dwadzieścia trzy
lata, interesuję się fotografią, mieszkam w uroczej willi
nad jeziorem. W wielkim domu, otoczonym lasem,
tylko ja, mój chłopak i nasz pies. Jednym wyda się to
romantyczne, innym mroczne, nic z powyższych, dla
mnie to prostu idealna kryjówka. Musiałam uciekać,
musiałam się gdzieś schować, nie chciałam umrzeć.
Żyję chwilą, stronię od ludzi, codziennie przekonuję
siebie, że moje wcześniejsze życie nie istniało. Tak
jest prościej. Gdy się w kółko powtarza kłamstwa, w
końcu zaczyna się w nie wierzyć. Ale to tylko część
prawdy o mnie. Tak jak Ty mam swoje tajemnice i
lęki. Najbardziej boję się, że jeśli przeszłość mnie
odnajdzie, zginę! To co mi się przydarzyło, równie
dobrze mogło spotkać Ciebie. Uważaj na siebie i
pamiętaj, niektórzy ludzie kłamią.

Soren Sveistrup – Kasztanowy
Ludzik

Jeżeli znalazłeś kasztanowego
ludzika, to znaczy, że jest już za późno...
Psychopata terroryzuje
Kopenhagę - krwawo morduje swe ofiary, a
na miejscach zbrodni pozostawia ręcznie
zrobione kasztanowe ludziki.
Policja szybko odkrywa, że
ślady w tajemniczy sposób prowadzą do
dziewczynki, która została uznana za martwą
– chodzi o porwaną rok wcześniej córkę
minister spraw społecznych. Do jej zabicia
przyznał się pewien mężczyzna, a sprawę
uznano za wyjaśnioną.
Tragiczny zbieg okoliczności czy
też te dwie sprawy faktycznie łączy coś
mrocznego? Kim jest tajemniczy morderca?
By ocalić niewinnych, detektywi muszą
połączyć siły i toczyć walkę z czasem
Ponieważ szaleniec ma misję, która jeszcze
się nie skończyła... Nikt nie jest bezpieczny!

Piotr Kościelny - Zwierz

„Właściwie zabijałem, odkąd pamiętam.
Zaczynałem od zabijania zwierząt. Pierwszą ofiarą był
kot sąsiadów. To było u babci na wakacjach.
Mieszkała na wsi. Miałem zaledwie siedem lat.
Zabiłem go kamieniem. Podchodził do mnie i się łasił.
Głaskałem go po plecach, a drugą ręką sięgnąłem po
kamień. Potem było więcej zwierząt. Ptaki złapane w
siatkę, psy, jeże, najczęściej jednak koty. Człowieka
zabiłem pierwszy raz, jak miałem dziesięć lat”.
Zwłoki młodej dziewczyny odkryte we
Wrocławiu to dla doświadczonego komisarza Marka
Mikulskiego nie pierwszyzna. Jednak gdy po kilku dniach
w lesie w okolicach Wołowa znalezione zostają ciała
kolejnych dwóch osób, a przy nich tajemniczy list,
policjant wie już, że ma do czynienia z seryjnym
mordercą.

Polska Książka Roku 2019 w
niezależnym plebiscycie
„Brakująca Litera”.

Psychopatyczny zabójca, który podpisuje się
pseudonimem „Zwierz”, ostrzega, że będzie mordował tak
długo, aż zostanie złapany. Działa profesjonalnie i z
niewiarygodnym okrucieństwem. Nie pozostawia po sobie
żadnych śladów i zatacza coraz szersze kręgi.
Kulisy zbrodni doskonałej i brutalna prawda
o pracy polskich śledczych. Zaskakująca konstrukcja i
mrożące krew w żyłach zwroty akcji. Kim jest „Zwierz”?
Jaką grę prowadzi?

Alex North - Szeptacz

Jeśli drzwi nie zamkniesz w porę, szeptać zacznie ktoś
wieczorem…

Pisarz Tom Kennedy nie potrafi pogodzić się
z nagłą śmiercią żony. Tęsknota za nią staje się
szczególnie dotkliwa w momentach, gdy nie może znaleźć
wspólnego języka ze swoim synem. Obaj mają nadzieję, że
zmiana otoczenia pozwoli im uporać się z traumą.
Senne Featherbank wydaje się idealne, by
zacząć wszystko od nowa. Ale miejscowość ma swoją
mroczną przeszłość. Dwadzieścia lat wcześniej seryjny
morderca zamordował tu pięciu kilkuletnich chłopców.
Prasa nadała mu przezwisko Szeptacz, ponieważ w nocy
miał w zwyczaju szeptać pod oknami swych ofiar.
Kiedy dochodzi do zaginięcia małego chłopca,
koszmar sprzed lat powraca. Prowadzący śledztwo
detektywi dostrzegają niepokojące podobieństwo do sprawy
Szeptacza...

Maciej Siembieda - Wotum

9 grudnia 2012 roku dochodzi do zamachu
na obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Gdyby nie
pancerna szyba zainstalowana tuż przed atakiem,
największa świętość Polaków przestałaby istnieć. Szyba
broni Czarnej Madonny, ale definitor zakonu paulinów
upatruje w zamachu aktywności sekty powiązanej z
tajemnicą z czasów króla Jana Kazimierza.
Do rozwiązania zagadki dyskretnie angażuje
Jakuba Kanię – detektywa z IPN. Podjęty przez niego trop
prowadzi do opactwa Saint-Germain-des-Prés w Paryżu,
a stamtąd do niewielkiej wioski na Opolszczyźnie, gdzie
obraz jasnogórski był ukrywany podczas potopu
szwedzkiego i gdzie do dziś znajduje się jego wierna
kopia. Kopia?
Mieszkańcy wierzą, że ich ikona Matki Bożej
jest oryginałem, a Jakub Kania, który trafia na ślad
poszlak wskazujący, że obrazy mogły zostać zamienione,
idąc o krok za daleko naraża Kościołowi, który otacza
sprawę ścisłą tajemnicą. Czy wytrzyma rozgrywkę z
instytucją, dysponującą olbrzymimi wpływami w państwie?
Ale wioska na Opolszczyźnie kryje jeszcze
jeden sekret. Obraz z miejscowego kościoła jest obiektem
żądzy miejscowego multimilionera, który zrobił majątek na
paramedycynie i ma szalony plan pomnożenia fortuny
dzięki tutejszej ikonie Matki Boskiej.
Powieść, oparta na prawdziwych zdarzeniach.

Krzysztof Zajas – Wiatraki

Podkomisarz Lucjan Bałyś, wysłany
na konferencję na Pomorze, zostaje wmieszany w
porachunki miejscowych gangsterów. Z początku
uznaje to za szczęśliwy traf – uwielbia adrenalinę i
praworządność. Tyle że to nie zabawa.
W tym samym czasie blisko Słupska
ktoś w sposób bestialski i makabryczny morduje
trzech mężczyzn, a Bałyś znika bez śladu…
Inspektor Krzycki wyrusza na
pomoc. Obudził zmory ponurej przeszłości, z
którymi w końcu trzeba się zmierzyć. Musi działać
na pograniczu policyjnej logiki i irracjonalnej
intuicji, bo tylko w ten sposób zdoła odnaleźć i
uratować przyjaciela. Co było dawno i wydawało
się błahe, okazuje się najważniejsze dla
rozwiązania krwawej zagadki. Tak mu się
przynajmniej wydaje.

Krzyckiego ściga brudna przeszłość.
Lucka – brudna teraźniejszość, która każe mu
wreszcie wydorośleć. A nad tym wszystkim niesie
się upiorny szum skrzydeł pomorskich
wiatraków...

Miłego czytania!
I do zobaczenia w Bibliotece Oliwskiej
!
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