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Istnieją miejsca, do których nie należy zaglądać, a także
czyny, jakich nie wolno się dopuścić. W piątkowe
popołudnie, kiedy wszyscy myśleli już o weekendzie, Konrad
Łazar zastanawiał się nad czymś innym. Próbował
zrozumieć, jak doszło do tego, że była kochanka wykrwawia
się na jego oczach i, co ważniejsze, dlaczego nie udało mu
się tego przewidzieć. Przecież na co dzień płacono mu za to,
by zbierał informacje, układał je w logiczne ciągi i
przewidywał następstwa pewnych wydarzeń. Był w tym
naprawdę dobry. Ale tego nie mógł przewidzieć. Podobnie
jak faktu, że odtąd nikt w jego otoczeniu nie będzie
bezpieczny, a śmierć upomni się o bliskich. Wkrótce Konrad
wyruszy do miejsca, w którym wszystko się zaczęło, a które
należałoby spalić do szczętu.

To miał być najpiękniejszy dzień w jego
przestępczym życiu. Gdy po ślubie całe życie
Sebastiana wali się jak domek z kart, mężczyzna
postanawia
dowiedzieć
się
kto
za
tym
stoi.Doskonale wie, że w świecie mafijnych
porachunków i nielegalnych interesów nie wolno
ufać nikomu. Krąg podejrzanych ciągle się
powiększa, a prawda ukryta jest o wiele głębiej niż
się wydawało. Cierpienie i ból mają swoją cenę. Gdy
nie ma się już nic do stracenia, wszystkie chwyty są
dozwolone...

Komisarz Nina Warwiłow wraca w Beskid Niski. Razem
z córką Milą planuje spędzić spokojny urlop w sielskiej
wsi Pyrowa. Odpoczynek zostaje niespodziewanie
zakłócony, gdy jeden z mieszkańców pada ofiarą
morderstwa. Cień podejrzenia rozciąga się na całą
okolicę. Nina nie może oprzeć się pokusie rozwiązania
tej zagadki. Podążając śladami zabójcy, będzie musiała
odnaleźć ziarno prawdy w krążących po wsi
legendach, a mieszkańcy zrobią wszystko, by jej to
utrudnić. Nina czuje także, że ktoś obserwuje każdy jej
ruch. Tym razem komisarz musi jednak pamiętać,
że nie przyjechała w góry sama…

Dywan z wkładką to zwariowana komedia kryminalna. A
miało być tak pięknie. I było, dopóki pewnego dnia z
lodówki Trawnych nie zaczęły wydobywać się odgłosy
miłosnych uciech od sąsiadki z naprzeciwka. Mąż Tereski,
zamiast remontować rzeczoną kuchnię, zdecydował się
kupić prawie dom na wsi. Skuszona wizjami kawy na
tarasie z widokami na nieskażoną ręką człowieka
przyrodę Tereska na przeprowadzkę ochoczo przystała.
Sielsko było jednak tylko do momentu znalezienia w lesie
dywanu – z wkładką w postaci trupa.

Podmiejska ulica Lowland Way to spełnienie idyllicznego snu.
Przepiękne rezydencje, życzliwi sąsiedzi, wspólne zabawy dla
dzieci w każdą niedzielę. Ale Darren i Jodie, którzy
wprowadzają się do jednego z domów, z nikim się nie liczą.
Puszczają w nocy głośną muzykę, zaczynają nieudolny
remont i handlują na swojej posesji używanymi
samochodami. Wkrótce atmosfera staje się napięta i konflikt
wisi w powietrzu. A potem pewnego sobotniego ranka
dochodzi do tragedii, która wstrząsa lokalną społecznością.
Podczas gdy policja szuka przyczyny śmiertelnego wypadku,
zaczynają padać oskarżenia i okazuje się, że każdy ma coś do
ukrycia. Detektywi po kolei przesłuchują mieszkańców, którzy
zwierają szyki i zgodnie twierdzą, że winny jest Darren Booth.
Ale jest pewien problem. Policja im nie wierzy.

W prestiżowym warszawskim liceum dochodzi do krwawego ataku
terrorystycznego. Zamaskowani sprawcy detonują ładunki wybuchowe i
strzelają na oślep do przerażonych uczniów i pracowników. Jednym z
zamachowców jest Błażej Dragiel, który popełnia samobójstwo na oczach
swojej najlepszej przyjaciółki, Kai Almond.Nikt nie rozumie, dlaczego syn
znanego biznesmena i filantropa posunął się do takiego okrucieństwa.
Tymczasem w mediach rozpoczyna się nagonka na Kaję. Pod adresem
dziewczyny padają oskarżenia o współorganizację zamachu. Zmagająca
się z olbrzymim hejtem Kaja, próbuje za wszelką cenę poznać prawdę na
temat tragedii i oczyścić się z zarzutów. Wkrótce jednak odkrywa, jak
mało wiedziała na temat swojego przyjaciela...
Komu tak bardzo zależy na tym, żeby pogrążyć Kaję? Jaki związek z
zamachem ma nacjonalistyczna sekta, do której należy brat Błażeja? I
czym jest gra Thunderworld, przez którą Błażej niemal całkowicie
wyłączył się z prawdziwego życia?
Za najpotworniejszymi zbrodniami stoi wielka rozpacz.
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Rok 1980. Inga Piątkowska staje u progu dorosłego życia z niemałym
bagażem doświadczeń. Choć od samobójstwa jej przyjaciela minął
rok, wciąż nie może się pogodzić ze stratą. Mimo licznych teorii,
tajemnica śmierci Maćka pozostaje niewyjaśniona. Inga próbuje
otrząsnąć się z poczucia winy i poukładać swoje życie na nowo. W
czasie wyjazdu służbowego młoda kobieta poznaje Brinka
Speedmana. Kanadyjczyk przyjechał do Polski, aby odwiedzić
nieznaną dotąd rodzinę i odnaleźć cenną pamiątkę po pradziadku.
Co ciekawe, od pierwszego spotkania z Ingą mężczyzna nie może się
pozbyć wrażenia, że dziewczyna wygląda dziwnie znajomo. Gdy
Speedman znika w niewyjaśnionych okolicznościach, Inga zostaje
uwikłana w sprawę jego zaginięcia.
Od tej pory każda z trudem zdobywana wskazówka będzie na wagę
złota.
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