"Kryminalistki" na
bibliotecznym dywaniku

Fiona Barton -Podejrzany
Po zaginięciu dwóch osiemnastolatek podczas wakacji w
Tajlandii ich zrozpaczone rodziny znajdują się nagle w centrum
uwagi mediów z całego świata.
Reporterka Kate Waters zawsze daje z siebie wszystko, żeby
jako pierwsza opublikować artykuł na gorący temat, pierwsza
zdobyć wywiad na wyłączność, pierwsza odkryć prawdę – nie
inaczej jest tym razem. Jednocześnie nie może jednak przestać
myśleć o własnym synu, którego nie widziała od dwóch lat,
kiedy rzucił studia i postanowił podróżować po świecie. Tym
razem sprawa jest więc osobista.
W ramach odkrywania kolejnych szczegółów sprawy
zaginionych dziewczyn wszyscy się przekonają, że mimo tak
dużego dystansu geograficznego niebezpieczeństwo może
czaić się zaskakująco blisko…

Małgorzata Starosta - Szczęśliwy los
Ach, jakże byłoby pięknie, gdyby trafić szóstkę w totolotka! Mogłyby
siedzieć na werandzie, łowić ryby we własnym jeziorze, a dla zabicia
nudy prowadzić pensjonat.
Szczęśliwy los miały w zasięgu ręki. Ośmiu rąk, dokładniej rzecz
ujmując. Basia, Ala, Julka i Lilka stają przed szansą zrealizowania
młodzieńczego marzenia.
Urokliwa wieś na Podlasiu, własne siedlisko i... trup. Tego akurat w
planie nie było, ale wiadomo, że plany są po to, by je modyfikować.
Cztery przyjaciółki zaplątane w intrygę, w której nie bardzo wiadomo,
kto jest zły, a kto dobry, co jest prawdą, a co wytworem wyobraźni, a
przede wszystkim: jak to w końcu jest z tym szczęśliwym losem?!
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Rachel Abbott - Zmuszona, by zabić
Tak to się musi skończyć… Któreś z nas musi umrzeć. Mark i Evie mają
burzliwy romans. Evie przywróciła wiarę w życie Marka po śmierci jego
żony. Kiedy jednak Evie odnosi różnego rodzaju obrażenia cielesne, jej
przyjaciele zaczynają podejrzewać o to Marka. Czyżby namiętny romans
przerodził się w piekło? Wezwana w środku nocy do ich rezydencji
sierżant Stephanie King, znajduje w łóżku dwa brutalnie zamordowane
ciała, które trudno zidentyfikować. Gdzie zaczyna się morderstwo? W
chwili, kiedy następuje pierwsze pchnięcie nożem? Czy w momencie
pierwszej myśli o popełnieniu zbrodni. Zmuszona, by zabić to mroczny
thriller psychologiczny z charakterystycznym dla Abbott stawieniem
czytelnika przed koniecznością trudnego wyboru moralnego i
mistrzowską charakterystyką postaci.

Lina Bengtsdotter - Annabelle
Pewnej ciepłej, letniej nocy siedemnastoletnia Annabelle znika z
małej miejscowości Gullspang na granicy Västergötlandu i
Värmlandu. Jej rodzice szaleją z niepokoju, miejscowa policja jest
bezradna, a Missing people prowadzi bezskuteczne
poszukiwania. Inspektor Charlie Lager i jej kolega zostają
skierowani do tej sprawy. Charlie jest dochodzeniowcem w
Narodowym Departamencie Operacyjnym, zdolną policjantką,
która w pracy odnalazła rutynę, tak potrzebną jej chaotycznej
duszy. To dla niej podróż w przeszłość. Musi powrócić do
miejsca, które opuściła w wieku czternastu lat, do przeszłości i
dzieciństwa, od których ze wszystkich sił próbowała uciec.

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.

Marta Guzowska - Ślepy archeolog
Tom Mara jest błyskotliwym, pewnym siebie i odnoszącym spore sukcesy
archeologiem, szefem wykopalisk na Krecie. I od lat jest niewidomy.
Stracił wzrok jako osiemnastolatek podczas trzęsienia ziemi. Ma jednak
doskonały słuch, węch i niezwykle wrażliwy dotyk. Wykształcił pamięć
niemal absolutną – pamięta dokładnie każdy kamień, a na podstawie
zapachu powietrza i kąta padania promieni słonecznych na twarz jest w
stanie podać dokładną lokalizację. I uważa, że ma rzeczywistość pod
kontrolą. Aż na terenie wykopalisk ktoś znajduje ciała polskich turystów.
Chwilę później ginie pies asystentki, a Tom zaczyna dostawać esemesy z
zagadkami – jeśli ich nie odgadnie, asystentka także zginie. Mara
podejmuje niebezpieczną grę. Wie, że przeciwnik nie cofnie się przed
niczym. Gdy rzeczywistość zaczyna płatać figle, Tom gubi się w
domysłach. Ktoś chce go wrobić w kradzieże? Postradał rozum i
wszystko mu się wydaje? A może to część misternego planu, w którym
stawką jest jego życie?

Joanna Opiat - Bojarska - Chodź za mną
Pozory potrafią zastąpić prawdę. Zwłaszcza, gdy tak mocno starasz się,
by twoje życie było idealne. Rzeczywistość zawsze upomni się o swoje,
nieproszona. I wybierze najokrutniejszy sposób...
To Ewa. Jej idealny profil na insta. Idealny facet. Idealny weekend.
Żadna idylla nie trwa jednak wiecznie. Jedna sekunda burzy cały jej
świat. Sekunda to dla niego wieczność. Zwłaszcza gdy stoi przy
ruchliwym skrzyżowaniu.
Artur nie cierpi białej laski i cudzej litości. Wzrok zastępują mu dotyk,
słuch i węch. Ale widzi więcej niż inni.
Czy znasz to uczucie, gdy w jednej chwili zmienia się całe życie? Ewa jest
śmiertelnie przerażona. Artur chciałby jej pomóc, tak przynajmniej
twierdzi. Ale zaufanie to luksus, na który nie zawsze można sobie
pozwolić. Zwłaszcza gdy nie wiadomo, kto jest ofiarą…
Idealne życie jest jak sen. Z czasem potrafi zamienić się w koszmar.

Clare Mackintosh - Widzę Cię
Gdy Zoe Walker zauważa swoje zdjęcie w sekcji ogłoszeń
londyńskiej gazety, postanawia się dowiedzieć, jak się tam
znalazło. Rodzina jest przekonana, że osoba z ogłoszenia
tylko Zoe przypomina. Nazajutrz w gazecie pojawia się zdjęcie
innej kobiety, a dzień później – kolejnej. I każda z nich pada
ofiarą przestępstwa.
"Widzę cię" to psychologiczny thriller jednej z
najgłośniejszych i najbardziej cenionych angielskich
debiutantek roku 2015. Powieść, która nie pozwoli zasnąć.
Tym bardziej przekonująca, że Mackintosh służyła w policji
kryminalnej. Konieczność przeczytania jeszcze jednej strony
nabiera tu zupełnie nowego wymiaru.
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Prezentacja : Aneta
Zdjęcia, opisy : Lubimyczytac

