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Kryminał
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Prokurator
Trzydziestoletnia Kinga Błońska jest szczęśliwą kobietą. To znaczy była. Od wielu lat
dzieliła życie z tym samym mężczyzną a zawodowo, jako błyskotliwa adwokatka,
odnosiła sukcesy na sali sądowej. Teraz jednak fortuna przestała jej sprzyjać: nie
dość, że przyłapała męża na zdradzie, to musiała również podjąć się prowadzenia
sprawy groźnego bandyty „Szarego”. Co gorsza, „Szary” jest jej przyrodnim bratem,
z którym od dawna nie miała – i nie chciała mieć – nic do czynienia. Wydarzenia
ostatnich tygodni postanawia odreagować w dyskotece. Po raz pierwszy w życiu ma
ochotę zachować się nieodpowiedzialnie… i udaje się jej to aż za bardzo. Ląduje w
mieszkaniu Łukasza, którego dopiero co poznała na parkiecie. Po niesamowitych
miłosnych uniesieniach, ale skacowana moralnie, ukradkiem wraca do domu.
Zaledwie kilka godzin później przekonuje się, że pech upodobał ją sobie na dobre:
"facet na jedną noc" okazuje się prokuratorem prowadzącym sprawę jej przyrodniego
brata. Jakby tego było mało, wszystko wskazuje na to, że pozasłużbowe kontakty
Kingi i Łukasza nie ograniczą się do jednego gorącego spotkania.
Kolejne tomy powieści: Komisarz, Podejrzany
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4559828/prokurator?
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Nielegalni
Oficer polskiego wywiadu, pracujący przez wiele lat poza granicami kraju, pod
przybraną tożsamością, pisząc pod pseudonimem Vincent V. Severski, odsłania
warsztat pracy służb szpiegowskich w różnych krajach świata.
Nielegalni to powieść szpiegowska, rozgrywająca się współcześnie w Polsce,
Szwecji, Rosji na Białorusi i Ukrainie, z wplecionymi epizodami historycznymi z
czasów II wojny światowej oraz wieloma współczesnymi wątkami politycznymi i
osobami z życia publicznego. Autor odkrywa tajemnice stosunków polsko-rosyjskich,
sięgając do lat 40. ubiegłego wieku i nieznanych dotąd wątków katyńskich oraz
dokumentów IPN. Nawiązuje do współczesności, odsłaniając kulisy obejmowania
władzy w Polsce przez prawicę. Tropi polskiego łącznika Al-Kaidy oraz pokazuje
metody działania szwedzkich służb specjalnych.
Bohaterami powieści są tzw. nielegałowie, supertajni szpiedzy posługujący się za
granicą nową tożsamością i dorobioną „legendą”.
Kolejne tomy powieści z cyklu Nielegalni: Niewierni, Nieśmiertelni, Niepokorni
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4900856/nielegalni
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Obserwatorka

Iza i Arek kiedyś byli przyjaciółmi. Wychowali się na tym samym oławskim osiedlu.
Ona w ubóstwie, On w pięknym domu z dużymi oknami. Zawsze ją fascynował, ale
miała wrażenie, że są z innych światów, które do siebie nie pasują. Po latach
spotykają się na izbie przyjęć szpitala w Oławie. Doktor Arkadiusz Milski z trudem
rozpoznaje w pobitej dziewczynie dawną znajomą. Ich relacja odżywa i budzi
namiętne uczucia. Arek czuje, że to właśnie z Izą może ułożyć sobie życie po
tragicznej śmierci swojej partnerki. Ktoś chce pokrzyżować ich plany. Iza dostaje na
Facebooku dziwne wiadomości. Pod drzwiami znajduje róże. Czuje, że jest
obserwowana, i zaczyna mieć pewność, że śmierć byłej dziewczyny Arka wcale nie
była nieszczęśliwym wypadkiem. Czy jej też grozi niebezpieczeństwo?
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4919089/obserwatorka
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Służąca

Julia chciałaby otworzyć firmę sprzątającą. Trafia do domu Państwa Borewskich, w
którym ma za zadanie dbać o porządek. Maria jest zadbaną kobietą po
czterdziestce, a Mikołaj atrakcyjnym adwokatem zafascynowanym okresem
średniowiecza. Ich syn Kacper zajmuje się pisaniem. Już pierwszego dnia Julia
otrzymuje propozycję przeprowadzki do ich domu, lecz stanowczo odmawia.
Podczas sprzątania otwiera starą szafę na poddaszu. Znajduje rząd zakurzonych
czarnych sukienek z białymi mankietami. W trakcie kolejnej wizyty w domu
Borewskich Julia traci przytomność. Gdy otwiera oczy, czeka na nią koszmar.
Będzie musiała podjąć nierówną walkę o sprawiedliwość i życie.
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4936190/sluzaca?

z

Książki Alicji Sinickiej w naszej bibliotece
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Ścigany
Danka i Hubert to dwoje życiowych straceńców. Byli przekonani, że nic dobrego ich
nie czeka. Aż spotkali siebie. Danka pomogła mu, kiedy ranny i ścigany przez policję
uciekał przez bieszczadzkie bezdroża. Uwierzyła w jego niewinność, choć był
poszukiwany za zabójstwo. Był taki jak ona. W oczach miał gniew, w duszy mrok, a
w sercu głęboką ranę po wielkiej miłości i jeszcze większej krzywdzie. Hubert
sprowadził na nią same kłopoty. Aby go chronić, musiała znosić poniżenie i oddać
się innemu mężczyźnie. Ale oddała mu tylko ciało. Serce zamroziła już dawno. Nie
miała nic do stracenia i na niczym ani na nikim jej nie zależało. Nie można jej było
przekupić ani zastraszyć. Tylko miłość była w stanie to zmienić. I namiętność, tak
silna, że pali wszystko, co stanie jej na drodze.
Dalsze losy głównych bohaterów Katarzyny Michalak znajdziecie w powieści Drań.
Agent sił specjalnych ściga mężczyznę podejrzanego o zabójstwo Prezydenta i
kobietę, która go ukrywa. Hubert Karling i jego żona Danka, próbują nie tylko
przeżyć, ale też oczyścić swoje imię.
https://www.taniaksiazka.pl/scigany-katarzyna-michalak-p-1122348.html
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Rana
Najpierw pod kołami pociągu ginie Marysia, uczennica ekskluzywnej prywatnej
szkoły na warszawskim Mokotowie. Jej nauczycielka, Elżbieta próbuje odkryć, co się
naprawdę stało. Rozpoczyna prywatne śledztwo tylko po to, żeby wkrótce sama
zginąć. Ale jej ciało znika, a jedynymi osobami, które cokolwiek widziały, są
Gniewomir, nieprzystosowany społecznie chłopak zafascynowany seryjnymi
zabójcami, i Klementyna, samotna nauczycielka na życiowym zakręcie, której
wydaje się, że zdobywszy pracę w poważanej szkole, los wreszcie się do niej
uśmiechnął. Nic bardziej mylnego.
Żadne z nich nie chce angażować się w tę sprawę – każde z nich ma swoje powody
– ale żadne z nich nie ma wyjścia. Gdyby wiedzieli, dokąd zaprowadzi ich to
śledztwo, nigdy by się na to nie odważyli. Szkoła okazuje się pełna tajemnic.
Podobnie jak pracujący w niej nauczyciele…
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4890357/rana
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Książki Wojciecha Chmielarza w naszej
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Sfora
Zima. W lesie nieopodal Zielonej Góry odnaleziona zostaje ręka. Wstępne oględziny
wskazują, że została ona… odgryziona przez człowieka.
Atmosfera niepokoju w mieście narasta. W mediach pojawiają się pogłoski o
grasującym w okolicach wilkołaku. Niedługo potem śledczy trafiają na
zmasakrowane zwłoki zaginionej niedawno zakonnicy – ofiara została
zamordowana, a jej ciało rozszarpały wilki. Inspektor Romuald Czarnecki powołuje
specjalną grupę dochodzeniowo-śledczą, w skład której wchodzą również Igor
Brudny i Julia Zawadzka ze stołecznej policji. Talent i trudna przeszłość komisarza
Brudnego po raz kolejny mogą okazać się nieocenione.
Mimo zdecydowanych działań śledztwo komplikuje się coraz bardziej. Brudny musi
ustalić, czy sprawca ma jakiś związek z sierocińcem sióstr hieronimek, w którym
sam się wychowywał. Łowy dopiero się zaczynają.
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4926861/sfora?
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List zza grobu

Dwadzieścia lat po śmierci ojca Kaja Burzyńska wciąż otrzymuje od niego
wiadomości. Zadbał o to, przygotowując je zawczasu i zlecając coroczną wysyłkę
tego samego, pozornie przypadkowego dnia. Po czasie Kaja traktuje to już jedynie
jako zwyczajną tradycję – aż do momentu, gdy w listach zaczyna dostrzegać drugie
dno…
Tymczasem do miasteczka po dwudziestu dwóch latach wraca Seweryn Zaorski.
Patomorfolog i samotny ojciec dwójki dzieci kupuje zrujnowany dom rodzinny Kai i
rozpoczyna remont. W zniszczonym garażu odnajduje zamurowaną skrytkę z
materiałami, które rzucają nowe światło na sprawę sprzed dwóch dekad…

https://www.taniaksiazka.pl/listy-zza-grobu-remigiusz-mroz-outlet-p-1260340.html
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Książki Remigiusza Mroza w naszej
bibliotece

