zimowe
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MORDERSTWO W BOŻE
NARODZENIE
Agatha Christie

Zbliża się Boże Narodzenie. Senior rodu Simeon Lee do swej
rezydencji zaprasza najbliższych krewnych. Spotkanie jest
nietypowe i ma niezbyt rodzinny charakter. Na dodatek wśród
zebranych pojawia się uchodzący za czarną owcę syn oraz
wnuczka, którą rodzina widzi po raz pierwszy. W ponurej
atmosferze podsycanej pragnieniem odziedziczenia jak
największego spadku zebrani dowiadują się o zabójstwie
złośliwego milionera.
Do akcji wkracza niezastąpiony Herkules Poirot. Przed
detektywem trudna zagadka – okazuje się bowiem, że z sypialni
Simeona zniknęły diamenty, nie wszyscy goście ujawnili
prawdziwą tożsamość, a zamordowany miał niejednego wroga…

DOM SIÓSTR
Charlotte Link

Wyjazd na Boże Narodzenie do Yorkshire, krainy wyżynnych
torfowisk w północnej Anglii, miał być prezentem urodzinowym i
ostatnią próbą uratowania rozpadającego się małżeństwa. Jednak od
początku Barbarze i Ralphowi Ambergom nic się nie układa. Już od
pierwszej nocy wynajęta przez nich posiadłość Westhill House
zostaje odcięta od świata z powodu śnieżycy. Barbara, myszkując po
domu, natrafia niespodziewanie na zapiski byłej właścicielki
posiadłości, Frances Gray. Ich lektura ożywia niezwykłą historię
sprzed pięćdziesięciu lat. Zagłębiając się w aurę miłości, nienawiści,
pogardy i tęsknoty za wolnością, Barbara zaczyna poznawać własną
duszę i dojrzewa do najważniejszej decyzji. Decyzji, która nie tylko
zmieni jej życie, ale będzie zarazem dopełnieniem losu Frances Gray.

MORDERSTWO NA
ŚWIĘTA
Francis Duncan

Kiedy detektyw-amator Mordecai Tremaine przybywa do posiadłości
swojego znajomego, by spędzić święta Bożego Narodzenia tradycyjnie i z
dala od londyńskiego zgiełku, zastaje na miejscu kilkanaście barwnych
gości, każdy z których skrywa własne tajemnice. Jako wnikliwy
obserwator ludzkiej natury, Tremaine wyczuwa napięcie ukryte pod
powłoką sennej świątecznej atmosfery.
Jego najczarniejsze przypuszczenia sprawdzają się, kiedy głęboką nocą
goście zamiast prezentów znajdują pod choinką zwłoki ubrane w
kostium Świętego Mikołaja. Pada śnieg, powietrze jest ciężkie od
wzajemnych podejrzeń, a na Tremaine’a spada zadanie znalezienia
świątecznego mordercy.

WILCZE KOBIETY
Hanna Greń

Wilki zniknęły tak nagle, jakby rozwiały się w powietrzu, i gdyby nie ślady łap,
wyraźnie widoczne na gładkiej powierzchni śniegu, gotowa by uznać ich widok
za halucynację.
Komisarz Daniel Laszczak i komisarz Roman Then pracują nad
zdekonspirowaniem przestępczej grupy działającej w Bielsku-Białej. Jej szef
czeka już w areszcie na rozprawę, jednak dowody, które policjanci zebrali
przeciwko niemu, mogą się okazać niewystarczające. Tym bardziej teraz,
kiedy jeden z ich głównych świadków został brutalnie zamordowany, a drugi –
Una, była kochanka gangstera – zniknął. Co więcej, wszystkie ślady wskazują,
że to właśnie Una zamieszana jest w morderstwo – miała motyw oraz okazję
do zemsty, kto by z niej nie skorzystał? W dodatku w Wiśle policjanci trafiają na
ciało kolejnej ofiary, która przed śmiercią była bestialsko torturowana. Czy
zimna, ukrywająca emocje Una naprawdę jest aż tak bezwzględna, aby jeden
po drugim pozbywać się tych, którzy jej zagrażają?

PIERWSZY ŚNIEG
Jo Nesbo

Jest listopad, w Oslo właśnie spadł pierwszy śnieg. Birte Becker po
powrocie z pracy do domu chwali syna i męża za ulepienie bałwana w
ogrodzie. Nie jest on jednak ich dziełem. Stają przy oknie - i widzą, że
bałwan jest skierowany twarzą w stronę domu. Patrzy wprost na nich.
W tym samym czasie komisarz Harry Hole otrzymuje anonimowy list
podpisany "Bałwan". Zaczyna dostrzegać wspólne cechy dawnych,
niewyjaśnionych spraw. Okazuje się, że wraz z pierwszymi oznakami
zimy do gazet trafia informacja o nowym morderstwie. Ofiara jest
zawsze zamężną kobietą, a jednocześnie w pobliżu miejsca zbrodni
pojawia się bałwan. Wszystko wskazuje na to, że po Oslo i okolicach
znów krąży seryjny zabójca.

CICHA NOC
Małgorzata Rogala

Podczas przyjęcia, na którym świętowano sukces reality
show „Nowe życie”, zostaje zamordowany reżyser
programu. Wszystko wskazuje na to, że zabójcą jest ktoś z
uczestników imprezy. Do rozwiązania sprawy
przydzielona zostaje Agata Górska, która mimo
problemów ze zdrowiem robi wszystko, żeby spełnić
oczekiwanie przełożonego – sprawca ma być ujęty przed
świętami!
Tymczasem Sławek Tomczyk wyjeżdża na szkolenie do
Budapesztu. Jednak gdy dowiaduje się o uprowadzeniu
swojej siostry, błyskawicznie wraca do Polski. Rozpoczyna
się wyścig z czasem. Czy to możliwe, żeby zniknięcie Kingi i
sprawa, nad którą pracuje Agata, były ze sobą
powiązane?
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Prezentacja : Aneta
Zdjęcia i opisy : Lubimy czytać

