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Pasażer 23 / Przesyłka /
Ostatnie dziecko / Odprysk
Cena

70,99 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Opis produktu
Pasażer 23 / Przesyłka / Ostatnie dziecko / Odprysk – opis wydawcy
Pasażer 23
Martin Schwartz, policyjny detektyw i psycholog, żyje na dnie rozpaczy.
Jego żona i synek popłynęli statkiem na wakacje i na pełnym morzu zaginęli... Teraz Martin podejmuje się każdego, nawet
najbardziej szaleńczego zadania, bo własne życie nie ma już dla niego żadnej wartości.
Łamie wszelkie zasady i regulaminy, ale jest przerażająco skuteczny.
Przesyłka
Doktor Emma Stein, znana psychiatra i szczęśliwa mężatka, została zgwałcona przez ?Fryzjera? ? seryjnego mordercę, który
zanim zabije, goli kobietom głowy. Tyle że Emma przeżyła... Ona jedna... Nie widziała twarzy swojego oprawcy, ale rozpoznaje
go w każdym mężczyźnie. Nie pamięta, co stało się tamtej nocy w hotelu, w którym nie ma pokoju, jaki opisała. Boi się. Nie
wychodzi z domu. Aż do dnia, gdy przyjmuje przesyłkę...
Ostatnie dziecko
Adwokat Robert Stern jest w szoku, kiedy widzi w opuszczonej fabryce, kim jest jego tajemniczy klient. To Simon,
dziesięcioletni chłopiec, delikatny i śmiertelnie chory. I absolutnie przekonany, że w poprzednim życiu był
seryjnym mordercą... Głupia, niesmaczna zabawa ? myśli Stern. Lecz kiedy w opisanej przez chłopca piwnicy rzeczywiście
znajduje ludzkie szczątki: szkielet i rozłupaną siekierą czaszkę, czuje się jak w środku horroru. Ale
to dopiero początek. Bo Simon opowiada mu nie tylko o ofiarach sprzed lat, ale wkrótce również o tych z najbliższej
przyszłości...
Odprysk
Odprysk metalu tkwi w karku Marca Lucasa i w każdej chwili może go sparaliżować. Ale dla niego to bez znaczenia. W
wypadku samochodowym stracił żonę i nienarodzone dziecko. Sam przeżył i obwinia
się o ich śmierć? Jest na granicy szaleństwa i dlatego zgodziłby się usunąć ze swojej pamięci wszystkie wspomnienia. Jeszcze
nie wie, że cierpienie zamieni się wtedy w koszmar. I nie wie, że ten koszmar już się zaczął?
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