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VINCE FLYNN
Radikální opatření 

V ostrÈm boji proti kultu smrti

CIA vystopuje a dopadne dvě nebezpečné
teroristické buňky, ale agent Mitch Rapp
a jeho kolega Mike Nash mají podezření, že
třetí jim stále uniká. Vede ji nebezpečný
fanatik posedlý představou, že se stane
vůdcem al-Káidy poté, co na Američany
zaútočí na jejich vlastní půdě. Rapp společně
s Nashem vsadí na to, že násilí se dá čelit
jedině s použitím stejně razantních
prostředků, a pustí se do ostrého boje
s džihádisty a jejich kultem smrti. Riskují
životy v tajné válce, kterou musí tajit
dokonce i před vlastními politickými vůdci.

THRILLER HISTORICK› ROM¡N

ROM¡N PRO éENY

VLADIMÕR NEFF
Sňatky z rozumu

Praha oûÌv· vlivem rychlÈho pokroku

Vstupní svazek autorovy pětidílné rodové
ságy Bornů a Nedobylů je znamenitým
reliéfem Prahy padesátých let 19. století,
Prahy ztuha střežené Vídní, jejíž světáckost
výrazně kontrastuje s ospalostí českého
provinčního města. Domácí živel si zvyká na
riziko podnikání a úspěšně soutěží
s německou konkurencí. Typ představitele
této nové vedoucí společenské vrstvy autor
modeluje do dvou profilů: vzájemně
spřízněni výhodnými sňatky, jimiž zakládají
svůj provozní kapitál, se vyvíjejí Martin
Nedobyl a Jan Born ve dvě odlišné osobnosti. 

LOUISE BAGSHAWE
Vášeň

Zradila ho, ublÌûila mu, ale nemohla jinak

Melisse Elmetové je hodně přes třicet, stejně jako kdysi její otec učí na oxfordské
univerzitě a je zasnoubená se svým kolegou. Vede docela obyčejný život. Ale jen do
okamžiku, kdy uprostřed romantické večerní procházky najednou někdo jejího
snoubence zastřelí. Odstřelovací puškou s tlumičem. Melissa instinktivně pochopí, že
tu něco nehraje a že by měla zmizet. Ale kam? O incidentu se dočte v novinách i její
bývalá studentská láska, manžel na jeden den, než Melissu rodiče donutili sňatek
s chudým sirotkem anulovat. Dnes je z něj velice úspěšný bankéř, miliardář a k tomu
bývalý tajný agent. Ihned pochopí souvislost mezi nedávným úmrtím Melissina otce,
vědce pracujícího na tajném projektu, a vraždou jejího snoubence. Jeho úkolem nyní je
svou bývalou lásku ochránit a zjistit, proč jí hrozí nebezpečí. 

Louise Bagshawe (1971) se narodila a žije ve Velké Británii. Vystudovala v Oxfordu
anglickou literaturu. Vyšlo jí již třináct románů a sama pomáhala napsat scénáře
k adaptacím svých knih pro Hollywood. Mimo jiné ve společnosti Sony Music spolupracovala
s různými rockovými skupinami. Kromě psaní ji zajímá i politika a věnuje se charitě.

L E D E N 5

01 EP 2010 komplet.qxd  22.3.2010  13:26  StrÆnka 5



ANTHONY HOROWITZ
Nekropole

VÌtejte ve mÏstÏ mrtv˝ch

Patnáctiletá Scarlett Adamsová se stane po
svém podivném zmizení – jež odmítá
vysvětlit – středem pozornosti médií. Ale
Matt Freeman v dalekém Peru tuší pravdu.
Konečně objevil pátého Strážce brány,
posledního z Pětice, která se musí společně
postavit temným silám Starých. Matt však
není jediný, kdo Scarlett hledá. Síly zla jsou
o krok napřed, vylákají dívku do Hongkongu
a uvězní ji v umírajícím městě, kde je
jedovatý i samotný vzduch a z něhož nelze
uniknout. Staří byli už jednou poraženi. Ale
tentokrát mají plán.

PRO ML¡DEé SCI-FI THRILLER

ROM¡N PRO éENY

KAREN DIONNE
Bod mrazu

Tv·¯Ì v tv·¯ vyhlazenÌ lidstva

V nepříliš vzdálené budoucnosti, takřka
v přítomnosti, se lidstvo potýká
s nedostatkem vody. Například řeka Colorado
už prakticky nedotéká do moře, poněvadž je
cestou odčerpána podniky i domácnostmi.
Hrdiny tohoto příběhu jsou převážně
ekologičtí aktivisté, z nichž někteří skončili
u ekoterorismu, jiní byli pod tlakem
okolností nuceni stáhnout se do pasivity,
případně i do služeb gigantického koncernu,
který získává obrovské zásoby pitné vody
pro ty, kdo nejvíc zaplatí, i za cenu zničení
nejjižnějšího kontinentu naší planety.

CHRIS MANBY
Láskou posedlá 

Pro l·sku udÏl· cokoli

Bohatá dědička a celebrita Birdie
Sederburgová byla zvyklá dostat vše, co si
umanula. Tedy do chvíle, kdy narazila na
začínajícího přitažlivého herce Deana
Stevensona. Birdie se domnívá, že našla toho
pravého, Dean nikoliv, vnímá jen její slávu.
Ale Birdie chce získat jeho lásku za každou
cenu. Co kdyby zinscenovala vlastní únos?
To by mohlo pohnout Deanovým srdcem
a probudit v něm lásku. Je to tak šílený
nápad, jak se na první pohled zdá?
V tomto příběhu plném nadsázky se
dozvíme, čeho všeho je člověk schopen kvůli
lásce.

L E D E N
6

PRO ML¡DEé JACQUELINE WILSONOV¡
Můj tajný deník

VlastnÌ ûivot nikdy neomrzÌÖ

V této knize se s námi spisovatelka dělí
prostřednictvím zápisků ze svého skutečného
deníku o své nejtajnější myšlenky a city
z doby, kdy jí bylo čtrnáct. Tehdy nosily
holky naškrobené spodničky a lodičky.
Dneska nosíte džíny a tenisky. Tehdy trávily
celé hodiny posloucháním desek v obchodě,
kde se prodávaly. Dneska trávíte hodiny
posloucháním on-line muziky.
Tehdy se holky učily kroky všech nových
tanců. Dneska tančíte, jak vás napadne.
Holky se ale nikdy nepřestanou zamilovávat,
hádat s rodiči a trávit hodiny před zrcadlem.

Věk: 14+

Věk: 14+
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ED MCBAIN
Jako z lásky

Carella nikdy ned· na prvnÌ dojem

Milostivý Bože, odpusť nám tento strašlivý čin.
Ale hrozně se milujeme a celý svět je proti nám. Nemáme jinou možnost.
Konečně můžeme skoncovat s utrpením naším i těch druhých.
Prosíme, pochop nás.
Tommy a Irene

Zpočátku vše nasvědčuje tomu, že se jedná o sebevraždu milenců, ale
detektivům Carellovi a Hawesovi jejich řemeslo velí na první zdání
nespoléhat.

DETEKTIVKA
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FRANCESCA SIMONOV¡
Darebák David čaruje

S Dareb·kem Davidem se ËlovÏk nenudÌ

Šesté pokračování veselých příběhů
nenapravitelného Darebáka Davida.
Jednoduché a svižné čtení pro nejmenší
čtenáře. 
V zábavném vyprávění se znovu sejdeme
s Darebákem Davidem a jeho kamarády.
V nových příbězích budeme s Davidem stavět
sněhuláka, navštívíme jeho kosmetický
salon, popereme se s jeho bratrem o dálkový
ovladač k televizi, zajdeme do školy
Náladové Nely a zavítáme na oslavu
Vzorného Vítka. S Darebákem Davidem se
člověk nikdy nenudí, tenhle kluk totiž vzbudí
i mrtvého.

PRO DÃTI

ROM¡N PRO éENY MEG CABOTOV¡
Úspěšná smolařka ve
velkoměstě

UpovÌdanÈ Lizzie hrozÌ malÈr

Přítel Lizzie Nicholsové navrhne, aby se
k němu nastěhovala, že si budou „užívat“
a Lizzie ochotně souhlasí a odchází za láskou
svého života do noblesního apartmá na Páté
avenue, které patří jeho matce. Zároveň se jí
podaří najít si dvě zaměstnání, jedno placené
a jedno neplacené. Dopoledne pracuje
v právnické firmě jako telefonistka
a odpoledne se věnuje své zálibě, úpravám
značkových svatebních šatů. Všechno je
v nejlepším pořádku a život nemůže být
růžovější. Jenže Lizzie je mluvka a její
otevřenost ji dostává do potíží…

⁄ N O R
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DETEKTIVKA ROBERT B. PARKER
Noční jestřáb

MusÌ odhalit jejich tajemstvÌ

Když zvěsti o obscénním chování ředitelky
Betsy Ingersollové prosáknou až na policejní
stanici, Jesse Stone musí řešit značně
choulostivou situaci. Ingersollová prohlašuje,
že kontrolováním spodního prádla studentek
chrání jejich mravnost. Ve stejné době místní
ženy ohrožuje vyšinutý voyeur přezdívaný
Noční jestřáb, který se odvažuje do domů, se
zbraní v ruce nutí oběti, aby se svlékly, a pak
si je fotografuje. A podle vzkazů, které posílá,
se chystá k dalšímu kroku. Jesse Stone tedy
musí Nočního jestřába dopadnout, než bude
pozdě.

Francesca Simonová (1955) vyrůstala na kalifornském
pobřeží. Na Yaleské a Oxfordské univerzitě studovala
středověkou historii a literaturu. Dnes žije v Londýně se
svým britským manželem a synem Joshem. Když zrovna
nepíše knihy pro děti, píše divadelní recenze a kritiky
restaurací, nebo honí svého tibetského španěla Shantiho.

Věk: 6-8
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LEE CHILD
Zítra bude po všem

»ty¯i spolucestujÌcÌ jsou v po¯·dku, p·t˝ neÖ

Sebevražední atentátníci se snadno poznají. Vysílají nejrůznější varovné signály. Zejména proto, že jsou nervózní.
Z podstaty věci totiž vyplývá, že to všichni dělají poprvé. Existuje dvanáct věcí, na které si je třeba dávat pozor.
Utkvěly v paměti každému, kdo někdy sloužil v ozbrojených složkách.
New York. Podzemní dráha, dvě hodiny ráno. Jack Reacher si prohlíží spolucestující. Čtyři jsou v pořádku. Pátý není.
Vlak brzdí před Grand Central Station. Zasáhne Reacher, aby zachránil životy? Nebo se mýlí? Bude ten zásah stát
životy – včetně jeho?

Lee Child (1954) se narodil ve Velké Británii, když ho však přestali potřebovat v televizi, přestěhoval se s rodinou
z Cumbrie do Spojených států, kde započal úspěšnou dráhu spisovatele thrillerů. Nyní žije se svou ženou Jane, dcerou
Ruth a pejskem Jenny střídavě ve Francii a New Yorku. Ve všech jeho čtrnácti knihách vystupuje tulák a bývalý vojenský
policista Jack Reacher. Píše také povídky.

THRILLER
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CANDACE BUSHNELLOV¡
Džungle rtěnek

Sex se vracÌ do mÏsta, New York se zmÏnil na Dûungli rtÏnek

Hrdinkami románu jsou opět úspěšné ženy, s jakými jsme se již setkali v autorčiných
předešlých románech. Pro tyto čtyřicetileté dámy, nerozlučné přítelkyně, kterým
Bushnellová přisoudila tradiční mužské role, je nejdůležitější, aby se ve svém oboru
udržely na vrcholu. A protože kariéra je pro ně nadevše, zdánlivě bezvýchodné situace
vyřeší a tvrdě jdou za svým cílem.
Nico O’Neillyová je šéfredaktorka časopisu. Má hvězdnou budoucnost, ale z manželství
se už dávno vytratila romantika. Wendy Healyová je ředitelka filmové společnosti.
Manžel se doma stará o jejich tři děti, ale zničehonic požádá o rozvod. Victory Fordová
je módní návrhářka a snílek, sotva dokáže držet krok se svými ideály. Ale jednoho dne
začne zpochybňovat existenci pravé lásky.

Candace Bushnellová (1958) pochází z Connecticutu, vystudovala Riceovu univerzitu
a Newyorskou univerzitu a je bývalá redaktorka časopisu Vogue a přispěvatelka týdeníku
New York Observer. Žije v New Yorku. 

ROM¡N PRO éENY

⁄ N O R
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DETEKTIVKA CAROL HIGGINS CLARKOV¡
Prokletá

M· öanci nÏkdo narozen˝ v p·tek t¯in·ctÈho?

Regan Reillyová pomáhá kamarádce v nelehké životní situaci, ale postupně nabývá
pocitu, že její smůla je nakažlivá a začíná zasahovat i ji.
Kamarádka Regan Reillyové Abigail je zoufalá. Od dětství se na ni lepí smůla, až si
připadá prokletá. Teď má zlomenou ruku, je bez práce, podezřelá z vraždy, a navíc má
za ní do Los Angeles přijet babička. Ta bude chtít vědět, kam se podělo jejích sto tisíc
dolarů. Abigail přivolá na pomoc Regan Reillyovou, která úspěšně vede svou detektivní
kancelář, a beznadějnou situaci řeší spolu.

Carol Higgins Clarková (1956) je u nás známá řadou detektivek s hlavní hrdinkou Regan
Reillyovou: Červené oči, Na palubě, Na pódiu, Mrtvá na pláži, Případ pro dva, Krajka,
Horká noc, v Americe proslula i svými rolemi v divadle, filmu a televizi. Několik románů
napsala společně se svou matkou Mary Higgins Clarkovou, proslulou autorkou detektivek
vydávaných i v češtině a dobře známých z filmového zpracování. U nás jim zatím vyšly dva
romány z vánoční série: Únos a Vánoční zloděj. Žije střídavě v New Yorku a v Los Angeles.
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JAMES ROLLINS 
Klíč soudného dne 

Sigma Force ËelÌ nejvÏtöÌ hrozbÏ lidstvu

Na Princetonské univerzitě umírá v laboratoři, kde se pracuje
s nebezpečným biologickým materiálem, úspěšný genetik.
V římské bazilice sv. Petra je nalezen mrtvý vatikánský
archeolog. V africkém táboře Červeného kříže je zavražděn
syn amerického senátora. Tři vraždy na třech kontinentech
spojuje děsivý detail: všechny oběti jsou označeny druidským
pohanským symbolem, který jim někdo vypálil do kůže.
Bizarní úmrtí přinutí velitele Graye Pierce a Sigma Force
závodit s časem: musejí vyluštit záhadu, jejíž kořeny sahají 
do dávné minulosti k šokujícímu zločinu proti lidskosti
zakódovanému v tajemném středověkém rukopisu. První
vodítko se objeví v mumifikovaném těle pohřbeném na
anglickém rašeliništi – a jedná se o hrůzné tajemství, které
ohrožuje celý svět.

James Rollins (1961) se narodil v Chicagu v Illinois jako jedno
ze sedmi dětí. Je autorem čtrnácti napínavých dobrodružných
románů, včetně deseti, které vyšly v češtině. Vystudoval
veterinární lékařství a poté si zřídil praxi v kalifornském
Sacramentu. Jako amatérský potapěč a nadšený jeskyňář tráví
většinu volného času pod zemí nebo pod vodou.

THRILLER
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JEREMY ROBINSON
Kronos

Hon na lidoûravÈho mo¯skÈho hada

Román líčí fiktivní příběh otce oceánografa
Attika Younga a jeho dcery, které při
potápění napadl obrovitý mořský had. Pozřel
dceru, a podobně jako činil bájný Kronos, ji
po několika dnech živou vyvrhl na pobřeží;
námět naráží na biblický příběh Jonáše
a velryby. Napínavý děj popisuje snahu otce,
přesvědčeného, že dcera je mrtvá, mořského
netvora najít a zabít ho. Pomáhá mu při tom
majitel soukromé přepychové jachty, jenž
s ním má ale ještě jiné, nekalé úmysly,
kterým Young musí čelit.

SCI-FI THRILLER TECHNO-THRILLER

KOMIKS

JEFF CARLSON
Rok pandemie

Poda¯Ì se zastavit niËiv˝ virus?

Nanotechnologie měla sloužit k léčebným
účelům. Nanoboti měli ničit rakovinné
buňky. Lidská chyba ale způsobila, že
zlikvidovali všechny buňky teplokrevných
živočichů. Pandemie zabila skoro pět miliard
lidí a navždy změnila život na Zemi.
Nanoboti ale mají jedno slabé místo –
v nadmořské výšce zhruba tří tisíc metrů se
sami ničí. Na nejvyšších světových horách
tedy bojují o život ti, kterým se podařilo před
nákazou uniknout. Je to i boj s časem. Není
co jíst, válčí se, životní prostředí je
nenávratně narušené. Lidstvo ale ještě má
naději…

JOHN ARCUDI & SPOL.
Vetřelci 2

Mimozemsk· civilizace opÏt ˙toËÌ

Spáry vetřelců si od lidstva vybraly krvavou
daň a za očištění svého světa od bestiálních
zrůd jsme zaplatili děsivým zpustošením
povrchu Země. Nicméně, komerční přínos
této pohromy nikdy nebyl zpochybňován –
zvláště poté, co došlo k objevu
neuvěřitelných vlastností krmné šťávy
vetřeleckých královen. Hodlá lidstvo opět
riskovat samotnou svou existenci, jen aby
díky vetřelcům ukojilo své choutky? 
Prostředí kultovního filmu lze působivě oživit
i díky komiksovému zpracování.

⁄ N O R
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éIVOTOPIS SHAWN LEVY
Paul Newman

P¯ÌbÏh filmovÈ hvÏzdy

Paul Newman se nesmazatelně zapsal do
historie filmu a právem patří mezi největší
hollywoodské legendy. Shawn Levy sleduje
ve své knize Newmanovu cestu od začátků
na divadelních prknech až na výsluní, kde ho
čekali velcí partneři jako Elizabeth Taylorová
nebo Robert Redford, a také řada oscarových
nominací; nevyhýbá se však ani temnějším
zákoutím života modrookého lamače srdcí.
Z úspěchů i neúspěchů herce,
automobilového závodníka, filantropa a otce
sestavuje strhující příběh filmové hvězdy.
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ARI FOLMAN
& DAVID POLONSKY
Valčík s Bašírem

P¯ÌbÏh o v·lce v Libanonu

Začalo to psy, každou noc se přeženou
městem a štěkají Boazovi pod okny. Alespoň
v jeho snu. Boaz se nakonec s touhle noční
můrou i s událostmi, které za ní stojí, svěří
svému spolubojovníku z libanonské války
Arimu Folmanovi. A protože si Ari válku už
nijak nevybavuje, rozhodne se svoje
vzpomínky s pomocí kolegů veteránů poctivě
rekonstruovat… Převést tuto zkušenost na
filmové plátno bylo jistě náročné,
stejnojmenný animovaný dokumentární film
získal Zlatou palmu i nominaci na Oskara,
ovšem převod z filmu do komiksové podoby
je zcela bezchybný.

KOMIKS HISTORICK› ROM¡N

THRILLER

KATE FURNIVALLOV¡
Rudý šál

StalinistickÈ Rusko oûÌv·

Přátelství Sofie Morozovové a Anny
Fedorinové se začne aktem přátelské pomoci
a podpory, když si Sofie v roce 1933
v sibiřském pracovním táboře zraní ruku. Od
té chvíle se obě mladé ženy vzájemně
podporují v každodenním zápase o přežití.
Jen dvě věci dodávají Sofii sílu přežít – touha
po svobodě a Annina vyprávění o kouzelném
dospívání v předrevolučním Petrohradě. Na
stránkách tohoto románu ožívá stalinistické
Rusko rozervané vnitřním konfliktem.
Autorka nedovolí čtenáři odložit knihu dřív,
než se doví, jaký osud čeká hlavní
protagonisty románu.

DEAN KOONTZ
Bezmoc

NejtemnÏjöÌ momenty lidskÈho bytÌ

Autor bestsellerů Cullen „Cubby“ Greenwich je šťastný muž a je si toho dobře vědom.
Vede spokojený život se ženou Penny, autorkou a ilustrátorkou dětských knih, kterou
nade vše miluje. Mají spolu šestiletého chlapce Mila stiženého genialitou a jejich
domácnost doplňuje ještě psí kříženec Lassie.
Cubby ví, že nesmí dopustit, aby si svůj šťastný domov nechal zničit jednou negativní
recenzí, i když jejím autorem je obávaný a trochu obskurní kritik Shearman Waxx.
Přesto to však udělá. Následuje zoufalý nelítostný souboj s psychopatem, který usiluje
o víc než jen o to, aby mu zničil život. 

Dean Koontz (1945) je kritikou nazýván „pánem našich nejtemnějších snů“, ale rovněž
připomíná, že si v oblasti thrillerů vybudoval bezmála svůj vlastní žánr. Jeho kvality, jež
se za více než třicet let vybrousily i do literárního mistrovství, oceňují vedle odborníků
i čtenáři, kteří každý jeho nový román pravidelně vysílají na přední místa žebříčků
bestsellerů. Mnoho jeho děl bylo zfilmováno. Spisovatel žije v jižní Kalifornii se svou
ženou Gerdou a zlatým retrívrem Annou.

B ÿ E Z E N 13
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PIP VAUGHAN-HUGHES
Malováno krví

Ve vÌru k¯ÌûovÈ v˝pravy proti katar˘m

Třetí pokračování série s Petrokem z Aunefordu. Petroc obchodem
s relikviemi neskutečně zbohatl, ale místo toho, aby si užíval nově
nabytého bohatství, vrhá se se svými druhy z lodi Kormorán do víru
křížové výpravy proti katarům, které se francouzský král Ludvík IX.
rozhodl ohněm a mečem vyhladit. Do boje si berou i svoji nejcennější
relikvii – plátno s posmrtným otiskem těla ukřižovaného Ježíše.
Petrokův přítel a rádce, kapitán de Montalhac, se spolu se zbývajícími
obránci stahují do pevnosti Montségur, kde se chtějí do posledního muže
bránit útokům armády křižáků, kterou proti nim král Ludvík vyslal.
Mezitím po celé jižní Francii hoří hranice s katarskými kacíři a ta největší
se chystá na úpatí Montséguru. Podaří se Petrokovi zachránit přítele před
jistou smrtí?

HISTORICK› ROM¡N

HISTORICK› ROM¡N KATHARINE MCMAHONOV¡
Alchymistova dcera

Anglie na poË·tku 18. stoletÌ

Emilie Seldenová vyrůstá jako osamocené
dítě ve starobylém sídle v anglickém
Buckinghamshire, opředeném mnoha
tajemstvími. Žije pouze se svým asketickým
otcem Johnem, přírodovědcem a alchymistou,
který z ní chce vychovat svou následovnici.
A tak ačkoliv se Emilie vyzná v přírodních
vědách jako žádná jiná dívka v zemi, do tajů
lidské duše nikdy nepronikla, protože nemá
nikoho, kdo by ji k tomuto poznání zavedl.
Na jaře roku 1725 naruší jejich zatím
nejodvážnější experiment – pokus vdechnout
život mrtvé hmotě – příjezd dvou zajímavých
mužů.

B ÿ E Z E N
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HISTORICK› ROM¡N VLADIMÕR NEFF 
Císařské fialky

Kr·sky bez vÏna

Šedesátá léta 19. století – doba prvního
rozběhu emancipačního hnutí i vyhlášení
dogmatu o papežské neomylnosti, doba války
prusko-francouzské, pověstného krachu na
vídeňské burze a bourání pražských
městských hradeb – promítají se ve druhém
díle Neffova románového cyklu do osudu
Bornů a Nedobylů, ovlivňují jejich citové
i majetkové vztahy. Pokrokáře a vlastence
Jana Borna tu zastihujeme na vrcholu
společenského vzestupu, zbohatlého
odvážnou burzovní spekulací i pohotovým
prodejním nápadem s francouzským
parfémem.

Pip Vaughan-Hughes (1964) vyrostl v jižním
Devonu a studoval středověkou historii na
Londýnské univerzitě. Po škole pracoval jako
redaktor v literární agentuře. V současnosti žije se
ženou a dcerou ve Vermontu.
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SIMON SCARROW 
Pod znakem orla

Star˝ ÿÌm chyst· spiknutÌ

Píše se rok 42 našeho letopočtu a ke Druhé
legii, nejzocelenější jednotce celé římské
armády, právě dorazil nový rekrut Quintus
Licinius Cato. Coby zástupce Macrona,
neohroženého centuriona a zkušeného
bojovníka, musí v nadcházejícím
dobrodružství prokázat mnohem více
schopností než všichni ostatní vojáci. Ti
zjišťují, že další tažení je zavádí do země,
které se v divokosti žádná jiná nevyrovná –
do Británie. Po dlouhém pochodu na západ
musí Cato a Macro splnit zvláštní úkol, díky
němuž proniknou do nejhlubších tajů
spiknutí.

HISTORICK› ROM¡N KOMIKS

DOBRODRUéN› ROM¡N

BRIAN K. VAUGHAN
& PIA GUERRA
Y: Poslední z mužů 2

Cykly

Poslední muž světa, tajemná agentka 355,
doktorka Allison Mannová a opičák
Ampersand dál putují postkatastrofickým
světem. Cesta není jednoduchá a občas je
něco svede z cesty – třeba zrovna do podivně
idylického města, které ovládají trestankyně.
I když je město plné vražedkyň, zlodějek
a drogových dealerek, to, co stojí před jeho
branami, je mnohem horší – armáda Dcer
Amazonek, zuřivá feministická skupina,
která neustane, dokud bude naživu jediný
muž. A ten jediný muž je právě ve městě.

CLIVE CUSSLER
& JACK DU BRUL
Korzár

Cabrillo ËelÌ novodob˝m pir·t˘m

Korzáři jsou piráti a jako takoví se vyskytují
v mnoha podobách. Například jako piráti,
kteří na konci osmnáctého století a na
začátku devatenáctého dobyli Berberské
pobřeží, současní piráti, kteří zamořují vody
Afriky a Asie, a piráti… kteří jsou ve
skutečnosti něčím jiným.
Když se cestou na summit v Libyi zřítí
letadlo ministryně zahraničních věcí
Spojených států, CIA, která Libyjcům
nedůvěřuje, najme Juana Cabrilla, aby
pohřešovanou ministryni našel… Oregon
a jeho posádka čelí další nebezpečné výzvě.

B ÿ E Z E N 15

Clive Cussler (1931) už v pěti románech přivedl své
čtenáře na palubu Oregon, na první pohled zchátralého
plavidla plného supermoderního vybavení, jemuž velí
odvážný jednonohý kapitán Juan Cabrillo.

Jack Du Brul (1968) je velký dobrodruh, sbírá
memorabilia o vzducholodích, a pokud zrovna nepíše nebo
necestuje, sedí ve svém oblíbeném křesle s knihou
a sklenkou brandy.
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JOHN SANDFORD 
Tajuplná oběť

NebezpeËnÈ uctÌv·nÌ smrti

Vdova, žijící ve velkém domě v exkluzivní čtvrti, spatří po příchodu domů
na stěnách krev a zjistí, že její mladá dcera zmizela. Věděla vždycky, že
dívka se stýká se špatnými lidmi. Jak jim říkala – Gotici? Policie dívku
nemůže najít a matka podlehne panice. Zná doktorku Weather
Davenportovou, jejíž muž je velmi dobrý detektiv a poprosí ji, aby se
manžel o případ zajímal. Lucas Davenport váhá, ale pak zemře
v Minneapolisu další dívka ze společenství Gotiků a detektiv se pouští 
do pátrání. Má vážné podezření, že tady jde o něco velice nebezpečného.

John Sandford je pseudonym novináře Johna Campa (1944), držitele
Pulitzerovy ceny. Napsal již devatenáct knih ze série o obětech, které spojuje
postava kriminalisty Lucase Davenporta.

DETEKTIVKA

B ÿ E Z E N
16
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JOSEPH HELLER
Hlava XXII 

VzpomÌnky na v·lku

Fenomenální úspěch si tato kniha vydobyla
groteskně absurdním popisem osudů
hlavního hrdiny Yossariana a jeho
bombardovací letky, napadající se střídavým
úspěchem různá italská města, a především
nelítostně kritickým zobrazením vojenské
mašinérie, představované cynickými, ale o to
ctižádostivějšími a bezohlednějšími
představiteli velitelského sboru. Heller
vychází ze svých vlastních válečných
zkušeností a v této próze předznamenal
pacifistické postoje, jež o pár let později
naplno probudila vietnamská válka.

V¡LE»N› ROM¡N KOMIKS

PRO ML¡DEé OMNIBUS

JOHN ARCUDI & SPOL.
Predátor 2

Radost z lovu

Druhá kniha o lovcích z vesmíru, kteří jsou
přitahováni teplem a válkami. Jsou silní,
brutální, nelítostní, vedeni zvířecími
instinkty a vybaveni špičkovou technologií.
Jde jim jen o jedno. O radost z lovu. Ať už
jsou jejich lovištěm vyprahlé pláně
amerického Jihu, hluboké lesy, džungle, nebo
betonem obehnaná věznice, predátoři si
nenechávají ujít jedinou příležitost k lovu na
to nejnebezpečnější stvoření. Na člověka.

REX STOUT
Před půlnocí, Gambit,
Rodinná záležitost

V hlavnÌ roli Nero Wolfe

Romány Rexe Stouta se vyznačují bravurní
zápletkou a vtipnými dialogy i postřehy, díky
nimž se jeho detektivky vyčlenily z běžného
spotřebního čtiva a aspirovaly na literaturu.
Jeho slavný detektiv Nero Wolfe čeká až vrah
udělá chybu, někdy si dává na čas, ale Wolfe
neztrácí naději i zvýšené množství
ironického humoru.

CECILY VON ZIEGESAROV¡
To je ona 3 – Bezstarostná

Kaûd· dÌvka o tom snÌ

Když Jenny Humphreyová přijela na Waverly
Academy, všichni studenti a studentky si
o ní okamžitě začali špitat. Ihned si jí všimli
také tři největší školní krasavci. Se dvěma
z nich se zanedlouho líbala a jeden po pár
týdnech dokonce povýšil na hodnost přítele:
okouzlující Easy Walsh. Byl v tom ovšem
háček. Easy v raném stadiu jejich vztahu
patřil jiné dívce – Jennyině spolubydlící,
Callie Vernonové. A tak začala dívčí válka.
Studenti i učitelé s očima na stopkách
sledují, co se bude dít, a šeptem se dohadují,
jak to všechno bude dál.

B ÿ E Z E N 17

Věk: 14+
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FREYA NORTH
Tajnosti

Navz·jem se doh·nÏjÌ k öÌlenstvÌ

Sympatická Tess vězí až po uši v problémech. A tak není divu, že když v novinách
náhodou narazí na inzerát, že se hledá někdo, kdo by v době nepřítomnosti majitele
dohlížel na dům v jednom přímořském městečku, vidí v tom vítanou příležitost zmizet
i se svou malou dcerkou Em z Londýna a začít znovu. Joe je úspěšný stavitel mostů,
a protože ho jeho práce často odvádí z domova, potřebuje někoho, kdo by udržoval
jeho dům „zabydlený“ a postaral se mu o psa. Jinak má svůj život už dávno
uspořádaný tak, jak mu to vyhovuje, a nehodlá na tom nic měnit. Nelze však popřít, že
kdykoli se Tess a Joe setkají, ve vzduchu to začne jiskřit – ať už v dobrém, nebo ve
zlém. Podaří se jim hodit nepříliš šťastnou minulost za hlavu, a zajistit si tak slibnější
přítomnost a budoucnost? 

Freya North (1967) v roce 1991 rezignovala na doktorandské studium, protože se
rozhodla napsat svůj první román Sally. Přitom byla na podpoře, přispívala do
nejrůznějších časopisů a vystřídala řadu krátkodobých zaměstnání. Nakonec měla úspěch,
o její první knihu usilovalo hned pět nakladatelství. Dosud napsala deset románů.

ROM¡N PRO éENY

KOMIKS ELLEN FORNEYOV¡
Miluju Led Zeppelin

Zt¯eötÏn· jÌzda Ëasem

Knížka Miluju Led Zeppelin obsahuje ty
nejlepší práce Ellen Forneyové, které se
objevily v nejrůznějších komiksových
sbornících, časopisech a alternativních
týdenících. Velkoformátový komiksový výbor
byl nominovaný na ceny Harvey a Eisner
Award. Najdete zde potrhle návodné i zcela
smyšlené kusy, autobiografické příhody
a legrační hříčky. Autorka rozdává rady
nejen ryze praktické („Jak kouřit trávu
a neskončit ve vězení“), ale i dojemně
nepoužitelné („Jak si přišít zpátky
amputovaný prst“). 

D U B E N
18

KOMIKS WARREN ELLIS 
& DARICK ROBERTSON
Transmetropolitan 2

éivot je pes

Spider Jerusalem se pouští dále do výzkumu
světa budoucnosti. Pouť ho zavede do
technosekty, mezi rozmražence z minulosti,
i do historické rezervace, kde se snaží najít
kořeny lidstva a sehnat ženskou. Ovšem čeká
ho i první velký protivník – jeho 
ex-manželka. Respektive hibernovaná hlava
jeho ex-manželky a sekta zabijáků. A taky
znetvořená bytost, tvrdící, že je jeho syn
a naštvaný mluvící policejní pes. Novináři to
prostě nemají lehké. 
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THRILLERROBERT MASELLO 
Krev a led

Ledovec v AntarktidÏ odhaluje svÈ d·vnÈ obÏti

Robert Masello nás provádí příběhem přesahujícím kontinenty i staletí – z viktoriánské Anglie až na kraj
světa do výzkumné stanice v Antarktidě, kde ledovec vydá své dávné oběti.
Novinář Michael Wilde, který se musí vyrovnat s čerstvou ztrátou, doufá, že výprava do Antarktidy ho
přivede na jiné myšlenky. Při focení pod vodou však narazí na něco zcela nečekaného. V ledovci spatří
zmrzlý pár svázaný řetězy.
V nezvyklé krajině plné ledových hor a propastí, kde stále svítí slunce, Michael pomalu odhaluje tajemný
příběh zmrzlého páru. A led svírající oba milence postupně odtává…

Autor se ve svých knihách často věnuje tematice okultních věd; byly přeloženy do mnoha jazyků. V češtině
již vyšly jeho napínavý thriller Vigilie, na který volně navazuje román Bestiář.

Robert Masello je význačný americký novinář, autor několika románů, knih literatury faktu a scénářů
televizních seriálů. Jeho články, eseje a recenze vycházely v mnoha časopisech.

D U B E N
19

HISTORICK› ROM¡NBERNARD CORNWELL
Hořící země

PoslednÌ ˙toky Viking˘

Děj páté knihy ságy z ranných dob
anglických království se odehrává
v posledních letech devátého století. Dědic
trůnu umírajícího krále Alfreda, syn Edward,
je ještě příliš mladý a nezkušený a dánští
vůdci, kteří tolikrát neuspěli v pokusech
o dobytí Wessexu, cítí novou příležitost. Jako
první z nich vtrhne do země Harald Krvavý
vlas, podněcovaný svou milenkou Skade.
Alfredovi však stále věrně slouží válečník
Uhtred z Bebbanburgu, který zavede Haralda
do pasti a u dnešního Farnhamu v hrabství
Surrey uštědří Dánům jednu z nejtěžších
porážek. 

Bernard Cornwell (1944) se narodil v Londýně, vyrůstal
v Essexu a nyní žije většinou ve Spojených státech
amerických. Upoutal čtenáře svými thrillery ze současnosti
a proslavil se historickými romány, většinou již
přeloženými do češtiny, které zachycují významné
okamžiky anglických a amerických dějin.
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JOHN CONNOLLY 
Milenci

éivot pln˝ lûÌ

Když mu pozastaví licenci soukromého
detektiva, vezme Parker práci barmana
v Portlandu. Nedobrovolný odchod do ústraní
se snaží využít k soukromému vyšetřování:
zkoumání vlastní minulosti včetně smrti
svého otce, který spáchal sebevraždu chvíli
poté, co zastřelil dva neozbrojené teenagery.
Toto pátrání odhalí skutečnosti týkající se
Parkerova původu.
Mezitím se mladá dívka snaží uniknout před
neviditelnou hrozbou, která pravděpodobně
způsobila i smrt jejího přítele. A Charlie
Parker se má stát hlavním hrdinou nové
knihy.

DETEKTIVKA

PRO DÃTI JACQUELINE WILSONOV¡
Zlaté srdce Tracy Beakerové

ZaËalo to na Valent˝na

Na Skládce, tedy v dětském domově, slaví
všichni svátek svatého Valentýna, ale Tracy
Beakerové připadají všechna ta přáníčka
a dárečky sentimentální a trapná… dokud
sama také nedostane dárek! Malý Péťa by
s ní totiž rád chodil, a proto se rozhodne, že
jí dá velmi drahocenný přívěšek po babičce –
zlaté srdce. Tracy je nadšená – musí mít
obrovskou cenu! Třeba by ho mohla prodat
za spoustu peněz nebo ho vyměnit za něco
ještě lepšího! Může se stát, že se i Tracy
Beakerová zamiluje?

D U B E N
20

OMNIBUS ED MCBAIN
Provokatér, Poldové, Není
hluchý jako hluchý

V hlavnÌ roli 87. revÌr a Hluch˝

Postavu zdánlivě nepolapitelného zločince
Hluchého představil Ed McBain celkem
třikrát. Stalo se tak v době, kdy jím smyšlené
zločiny a bezmocná neohrabanost policie
nápadně připomínaly skutečnost: americká
veřejnost byla traumatizována atentáty na
vysoce postavené státní úředníky a politiky
a popularita policie se pohybovala hluboko
pod bodem mrazu. McBain vytvořil postavu
velkého protivníka zákona, netuctového
plánovače netuctových zločinů. Jeho pravé
jméno nepadlo, autor mu říká „Hluchý“.

John Connolly (1968) se narodil v Dublinu. V různých
etapách svého života pracoval jako novinář, barman,
úředník místní správy, číšník i poslíček v londýnském
obchodním domě Harrods. Studoval angličtinu
a žurnalistiku v Dublinu. Přispívá do deníku The Irish
Times.

Věk: 10-12

01 EP 2010 komplet.qxd  22.3.2010  13:27  StrÆnka 20



HENRI CHARRIÈRE
Motýlek

⁄nik z vÏzeÚskÈho pekla

Francouz Henri Charrière strávil dvanáct let
v trestanecké kolonii na Ďábelských
ostrovech ve Francouzské Guayaně. Dvacet
let po svém úspěšném útěku sedl a napsal
o svém životě knihu. O obvinění z vraždy,
kterou nespáchal, o odsouzení k doživotí,
o deportaci do tropického pekla, kde se ocitl
roku 1931, o dvou letech strávených na
samotce, o příteli roztrhaném žraloky při
pokusu o útěk, o sedmi dalších nezdařených
pokusech i o tom posledním, úspěšném,
kterým se ve 40. letech dopravil do úkrytu ve
Venezuele.

ROM¡N KOMIKS

THRILLER

JOE KUBERT
Tarzan

P·n africkÈ dûungle oûÌv· 

Do kategorie „totální klasika“ patří
komiksová kniha, vzniklá ze spojení dvou
slavných jmen: Edgara Rice Burroughse,
legendárního autora příběhů opičího muže
a neméně legendárního komiksového
kreslíře, experta na dynamický pohyb, Joe
Kuberta. Ten Burroughsovy původní romány
převyprávěl a překreslil pro komiksovou
formu – a vzniklo dodnes uznávané dílo,
které by nemělo ujít ani příznivcům
komiksu, ani příznivcům svalnatého Tarzana.
Romantické výjevy střídá Tarzanovo divoké
škádlení s přerostlými opicemi
i neukázněnými návštěvníky džungle.

STEVE ALTEN
Vzkříšení

Co se s n·mi stane po smrti?

Existuje skutečně posmrtný život? Máme
duši? Existuje Bůh? Pro Michaela Gabriela
leží odpovědi na tyto otázky v jiné dimenzi,
v oblasti věčnosti, kde neexistuje čas, pouze
čirá životní síla… čirá existence. A čiré zlo.
V naší současnosti, přesně jak bylo
předpovězeno v pět set let starém mayském
kodexu Popol Vuh, se narodí dva chlapci –
Michaelovi synové. Ale ke vzkříšení jejich
statečného otce a záchraně lidské rasy před
věčně se opakujícím sebezničením je
potřeba, aby obě dvojčata spojila svoje síly.

D U B E N 21

Steve Alten (1959), rodák z Filadelfie, získal bakalářský titul na univerzitě
Penn State, magisterský titul na University of Delaware a doktorát na Temple
University. Je autorem deseti knih. Nyní žije na jižní Floridě.
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SUE GRAFTONOV¡
U… jako Utrpení

Komu zvonÌ umÌr·Ëek?

Kinsey Millhoneová sedí sama ve své detektivní kanceláři, když se
nečekaně objeví zvláštní mladík. V novinách si přečetl o únosu
děvčátka, k němuž došlo již před více než dvaceti lety, a to v něm
vyvolá řadu vzpomínek. Stal se totiž podle všeho svědkem tichého,
utajeného pohřbu té holčičky. A od Kinsey žádá, aby mu pomohla
najít její tělo a také člověka, který ji zabil. Stalo se to už hodně
dávno a stop už mnoho nezbývá, ale Michael Sutton – jak se
mladík jmenuje – platí hotově, takže Kinsey souhlasí, že mu dá
jeden den…

Sue Graftonová (1940) získala v roce 2008 „Démantovou dýku od
Cartiera“, což je prestižní cena Asociace spisovatelů detektivek
a ocenění za již jednadvacet románů úspěšné abecední série.

DETEKTIVKA

K V Ã T E N
22

HISTORICK› ROM¡N STEPHEN BAXTER
Mořeplavec

Pl·tno tkanÈ Ëasem

Středozemní moře se stává klíčovou oblastí pro zdánlivě nekonečnou
válku mezi islámem a křesťanstvím. Křižáci bojují proti muslimům na
Iberském poloostrově i ve Svaté zemi. Španělská inkvizice čistí zemi od
vyznavačů Alláha i Židů a někteří inkvizitoři sní o naplnění strašlivého
proroctví, jež by znamenalo definitivní vítězství křesťanů. K němu jim má
dopomoci jeden mořeplavec. Kam se obrátí, na západ nebo na východ?
Stane se objevitelem nových kontinentů nebo s pomocí Božích strojů
zaútočí na islámské země?
Třetí díl historické epopeje Stephena Baxtera nás zavádí na Iberský
poloostrov, kde se odehrává boj na život a na smrt mezi Maury
a kastilskými králi, jejichž armády postupují na jih ke Středozemnímu
moři pomalu, ale s nemilosrdnou neodvratností.

Stephen Baxter (1957) získal řadu literárních cen,
vyrostl v Liverpoolu a vystudoval matematiku na
Cambridgeské univerzitě. Na Southamptonské
univerzitě získal doktorát. Je ženatý a žije
v Northumberlandu. Píše romány i literaturu faktu. 
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ED MCBAIN
Zemřela jako Sadie

Rom·n z 87. revÌru

Detektiv Steve Carella si nebyl jistý, jestli
správně slyšel, co ten člověk řekl. Od muže,
jehož žena leží rozpáraná na podlaze ložnice
v kaluži vlastní krve, by člověk něco
takového nečekal. Stál vedle nočního stolku.
Oči měl jasné a modré a v žádném případě se
v nich nezračila bolest ani zármutek. Jako
kdyby se chtěl ujistit, že mu Carella rozuměl,
opakoval úryvek svého předešlého výroku,
tentokrát s ještě větším důrazem. „Strašně
rád, že je mrtvá,“ řekl.

DETEKTIVKA ROM¡N

POVÕDKY

NICK HORNBY
Julie, demoverze

Co chyst· osud?

Annie a Duncan se přirozeně doplňují, jako
dva dílky skládačky, třebaže Duncanovi kvůli
vášnivému zaujetí samotářským a geniálním
písničkářem Tuckerem Crowem prakticky
nezbývá čas na nic dalšího – na manželství,
na děti ani na hovory o čemkoli jiném než
o Tuckeru Crowovi a jeho zmizení po
záhadné události na toaletě jednoho nočního
klubu před dvaceti lety. Annie se začíná ptát
sama sebe, jestli nepromarnila patnáct let
života v neperspektivním vztahu
a neustrnula v nudné práci v ospalém městě
na pochmurném východoanglickém pobřeží.

SESTAVIL JEFFERY DEAVER
Nejlepší americké detektivní povídky 3

OËek·vejte neËekanÈ a p¯ipravte se

Jeffery Deaver vybral dvacet nejlepších amerických povídek detektivního
žánru jak od slavných autorů (Joyce Carol Oatesová, Michael Connelly,
Alafair Burkeová, či James Lee Burke), tak méně známých a do češtiny
zatím nepřekládaných, ovšem o nic hůře čtivých. 
Setkáme se s klasickými povídkami obvyklé struktury, ale
i s nejrůznějšími originálními gramatickými či syntaktickými formami,
a stejně tak s různorodou tematikou – počínaje typickými „policajtskými“
povídkami, přes zajímavá pojetí popisů vyšetřovacího procesu, až po
klasicky pojaté příběhy o „sexy ženské a chlápkovi, který se do ní
zblázní“. Nechybějí ani povídky, které se vůbec neodehrávají ve
Spojených státech, což přispívá k příjemnému zpestření tohoto souboru.
Výběr je určitě příslibem toho nejlepšího a nejoriginálnějšího, a tedy
lákadlem pro každého milovníka detektivek i beletrie vůbec.

K V Ã T E N 23

Otto Penzler (1942), hlavní editor těchto
povídkových výborů je zakladatelem knihkupectví
Mysterious Bookshops a nakladatelství Mysterious
Press a je držitelem ceny Edgar Award. Žije v New
Yorku.
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PATRICIA SCANLAN
Šťastní až navěky? 

Kdyû skonËÌ lÌb·nky, zaËÌn· realita skuteËnÈho ûivota

Novomanželka Debbie si neví rady: jejich dluhy neustále rostou, ale Bryan
se podle všeho nehodlá vzdát života na vysoké noze a stát se spořádaným
mužíčkem. 
A její táta se dozvídá, že jeho druhá manželka Aimee, posedlá prací, je
znovu těhotná. Jeho samotného to nesmírně těší, ale Aimee se ani trochu
neraduje. Vydrží jim manželství? 
Debbiina máma Connie se seznámila se skvělým mužským a hodlá si
užívat života po svém. Ale rodina ji zrovna teď potřebuje víc než kdy dřív.
Dá jako vždycky přednost svým blízkým, nebo se od nich dokáže
odtrhnout a začít konečně znovu žít? 
Budou všichni šťastní až navěky? 

ROM¡N PRO éENY

HISTORICK› ROM¡N C. J. SANSOM 
Vladař

Tr˘n Tudorovc˘ je ohroûen

Na podzim roku 1541 zamířil anglický král
Jindřich VIII. na velkolepou královskou
vizitaci do Yorku, aby zde zastrašil vzpurné
poddané. Cestuje s ním i právník Matthew
Shardlake se svým pomocníkem Jackem
Barakem. Vražda yorského skláře spustí
řetězec událostí, jimiž se právník zaplétá do
tajemných souvislostí, sahajících nejen
k vězni na hradě, ale i k samotné královské
rodině. Právě v době vladařovy návštěvy ve
městě narazí Shardlake na tajné dokumenty,
které by v konečném důsledku mohly otřást
i samotným trůnem Tudorovců…

K V Ã T E N
24

ROM¡N PRO éENY TILLY BAGSHAWE
Dokonalá

Nabl˝skanÌ, dokonalÌ, k nezaplacenÌ

Scarlett Drummond Murrayová žije
v Londýně a věnuje se navrhování šperků.
Začíná být úspěšná, ale život se jí změní ve
chvíli, kdy se začne zajímat o podmínky
horníků v diamantových dolech. Hlavní
hrdinka se pohybuje mezi Londýnem,
rodným Skotskem a Los Angeles, čtenář se
podívá mezi smetánku, do diamantových
dolů i mezi překupníky drahých kamenů.
Pokušení je velké, nechá se Scarlett oslnit
pozlátkem kolem sebe, nebo si zachová své
zásady a zůstane bez poskvrny?

Patricia Scanlan (1956) se narodila v Dublinu,
kde stále bydlí. Je autorkou několika úspěšných
knih. Pracuje jako editorka seriálů a autorsky
přispívá do seriálu Open Doors. 
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TIM TZOULIADIS
Opuštění

Z velkÈ krize do gulagu

V knize Opuštění rekonstruuje britský
novinář Tim Tzouliadis zapomenutý příběh
mnoha tisíc Američanů, kteří za velké krize
ve třicátých letech emigrovali ze Spojených
států do Sovětského svazu. Zpočátku to
vypadalo krásně, Rusové propadli kouzlu
baseballu, který přistěhovalci přinesli,
Američané měli vlastní školu a noviny –
a hlavně práci, která se v USA sehnat nedala.
Jenže v příštích letech Stalinův režim ukázal
zuby a Američané téměř do jednoho zmizeli
ve služebnách KGB nebo v táborech gulagu.

LITERATURA FAKTU KOMIKS

HISTORICK› ROM¡N

JAMES ROBINSON & SPOL.
Terminátor 2

V·lka o budoucnost zaËÌn·

Terminátoři nepotřebují spát. Nepotřebují ani
jídlo nebo vodu. Nepotřebují světlo, nevadí
jim tma a žár pouště nezbrzdí jejich
nelítostný pochod. Kulky je nezraní, meč
neprobodne. Nemůžete je prosit o milost
a apelovat na jejich lidskost – žádnou nemají.
Jsou to jen stroje, vyslané z budoucnosti, aby
zlikvidovali všechny, kteří by jim mohli
zabránit v ovládnutí světa. Ale to, co člověk
stvořil, dokáže i zničit. A válka o budoucnost
začíná už dnes.

BEVERLY SWERLINGOV¡
Město naděje

O v·öni a divech ve starÈm New Yorku

Poslední část poutavé ságy ze starého New Yorku zavádí čtenáře do
hlučných manhattanských ulic v časech, kdy se ještě americký národ
pokouší najít přijatelný kompromis mezi otroctvím a svobodou, ale
v uších mu už začínají znít bubny nadcházející občanské války. Je to 
New York, ve kterém jediná synagoga dávno nestačí potřebám tisíců
židovských přistěhovalců, kde noví evangelikáni svým fundamentalismem
narušují lhostejný klid stávajících protestantských denominací a kdy se
v Americe prvním katolickým jeptiškám nadává do děvek satanových. Je
to město, k jehož břehům přivážejí obchodní koráby pohádkové poklady
celého světa, zatímco o kus dál se znepřátelené gangy divoce rvou
s použitím rozbitých lahví a mosazných boxerů. 
Autorka strhujícího příběhu lásky a zrady uvádí čtenáře do samého
ohniska divokých bojů a změn.

K V Ã T E N 25

Beverly Swerlingová je autorkou kritikou
oceňovaných románů o zrození Ameriky. Působí
jako poradkyně dalším spisovatelům a je horlivou
amatérskou historičkou. Žije s manželem v New
Yorku. 
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CAROL HIGGINS CLARKOV¡
Mrtvá na pláži, Případ pro
dva, Krajka

V hlavnÌ roli Regan Reillyov·

Regan Reillyová úspěšně vede v Los Angeles
svou detektivní kancelář a nemá nouzi
o zvláštní případy, které ji zavádějí do
zajímavých míst. Vypraví se do exotického
prostředí Havajských ostrovů, kde se na
pozadí drinků u bazénů, surfování a večírků
náhle odvíjí drama. Hledání ztracených
svatebních šatů ji zavede do Las Vegas
a nevšední svatební cestu prožije na
romantickém místě v Irsku.

OMNIBUS ROM¡N JOSEPH HELLER
Zavíráme

Novodob· v·leËn· maöinÈrie

Po třiatřiceti letech, po explozivním vstupu
románu Hlava XXII do světového kulturního
povědomí vyhověl Heller prosbám čtenářů
a napsal obsáhlé volné pokračování své
nejslavnější první práce, kterou nazval
Zavíráme. 
Yossarian, který šťastně přežil válku, se tu
po desetiletích dosti pestrého života znovu
vyrovnává se strachem ze smrti, tentokrát už
ovšem neodvratnou, protože se blíží konec
jeho života; spolu s ním ovšem končí i celý
jeho svět, svět generace hluboce
poznamenané druhou světovou válkou.

K V Ã T E N  -  » E R V E N
26

DETEKTIVKA KEN BRUEN
Padlé mučednice 

S·m proti vlastnÌm dÈmon˘m

Soukromý detektiv Jack Taylor klesá do
nových hlubin alkoholické propasti. Celé dny
se Jack utápí v depresích a v noci je spánek
nepoznaný luxus. Ovšem když se dozví
o pohřešované dívce jménem Rita Monroe,
jeho policajtský mozek se probere z letargie
a přinutí tělo k činnosti. Rita byla jednou
z Magdalének, takzvaný „Padlých žen“,
svobodných matek, odsouzených k otrocké
práci v prádelně pod dohledem jeptišek.
Instinkt a schopnost hledat na správných
místech vedou Jacka po její stopě.

PRO ML¡DEé ROBERT MUCHAMORE
Cherub – Pád

DÏti v roli tajn˝ch agent˘

Tentokrát agent CHERUB, dětské jednotky
britské tajné služby, působí na misi v Rusku,
ale od začátku ho pronásleduje smůla. Když
jeho dva spoluagenti zavraždí hlavního
podezřelého, James uvízne bez kontaktu
s vedením CHERUB ve vnitrozemí Ruska.
Navíc ho krutě zmlátí parta ranařů, jež chce
dostat odměnu za jeho dopadení. Zatím
netuší, že jeho mise rozpoutala skandál,
který bude mít dopady na státní
i mezinárodní úrovni.

Věk: 14+
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GARTH ENNIS
& STEVE DILLON
Preacher 6

V·lka na slunci

Šílenství vrcholí, přátelství se rozpadá a krize
narůstá. A divných lidí je kolem čím dál víc.
Třeba kosmonaut, který v poušti buduje
podivnou stavbu či skupina buranů se
zvláštním jídelníčkem. Nemůžeme
zapomenout ani na Herr Starra, který při své
cestě za pomstou riskuje více než ztrátu další
části těla. A možná přijde i Svatý všech
zabijáků. 
Garth Ennis a Steve Dillon jsou opět ve
formě. A ani v této části svého brutálně
popkulturního náboženského road westernu
vás nehodlají šetřit.

KOMIKS DOBRODRUéN› ROM¡NCLIVE CUSSLER
& GRANT BLACKWOOD
Spartský poklad

Honba za ztracen˝m zlatem

Úvodní kniha nové série, nabitá akcí
a dobrodružstvím, nenechá čtenáře ani chvíli
vydechnout.
Manželé a lovci pokladů Sam a Remi
Fargoovi při pátrání na řece Pocomoke
v Marylandu naleznou německou trpasličí
ponorku z druhé světové války. Uvnitř objeví
lahev z Napoleonovy sbírky a zjistí, že nález
je klíčem k fantastickému zlatému pokladu
starých Řeků. Rozhodnou se pátrat dál.
V patách jim je Hadeon Bondaruk, milionář
napůl ruského, napůl perského původu,
a chce se zmocnit pokladu za každou cenu.

» E R V E N 27

DETEKTIVKADAN SIMMONS 
Krutý osud

Detektiv bez licence

Čtenáře, kteří nabyli dojmu, že si Joe Kurtz v předchozích dvou detektivních románech Dana Simmonse
stačil protrpět víc, než by jakýkoli smrtelník zasluhoval, vyvede autor z omylu hned v první kapitole
třetího pokračování, kdy Kurtz jen o vlásek unikne smrti a poranění hlavy mu přivodí trvalé migrény.
Hlava by ho ale nejspíš rozbolela tak jako tak, protože ho tentokrát kromě pátrání po útočníkovi, který mu
usiluje o život, čeká práce hned pro dva mafiánské bosse, jimž někdo začal vraždit drogové dealery…
Dan Simmons nijak nepolevuje v tempu, které nastolil v předchozích příbězích, a svého hrdinu tentokrát
skutečně nenechá ani na chvíli vydechnout.

Dan Simmons (1948) se narodil v Peorii ve státě Illinois, patří dnes již ke starší generaci renomovaných
autorů science fiction, jeho tvorba se ale pouze na SF neomezuje. Největšího úspěchu dosáhl s cyklem epických
SF románů Hyperion, Pád Hyperionu, Endymion a Vzestup Endymionu. Kritikou je pozitivně hodnocena
i zatím třídílná série detektivních románů drsné školy, spojených postavou soukromého očka Joea Kurtze.
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HISTORICK› ROM¡N

» E R V E N
28

LINDSEY DAVISOV¡
Žalobci

ÿÌmsk· ¯Ìöe na vrcholu moci

Další díl poutavé falconovské série se odehrává opět v Římě.
Informátor Marcus Didius Falco se po náročném vyšetřování
v odlehlé Británii vrátil domů a čeká na něj tvrdý oříšek:
sebevražda váženého senátora. Rubirius Metellus, hlava
vážené patricijské rodiny, se neodebral do Hádovy říše zcela
dobrovolně. Jeho sebevražda by zbavila potomky povinnosti
platit pokutu vyměřenou soudem. V případě vraždy by
ovšem nejen notoricky šetřivý císař ale i hamižní žalobci
shrábli tučnou odměnu. Falco postupně rozplétá zapeklitý
případ s taktem a razancí detektiva drsné školy. A opět
zjišťuje, že zločiny ve vysokých kruzích císařského Říma
jsou stejně bezohledné jako ty, k nimž dochází v zapadlých
uličkách.
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C. J. BOX
Sběratel trofejí, Otevřená
sezóna, Mimo dosah

V hlavnÌ roli Joe Pickett

C. J. Box je dobře obeznámen s divokou
přírodou amerického Wyomingu a má úžasný
cit pro autenticitu místa. A co víc, dokáže
stvořit nezapomenutelného hrdinu revírníka
Joea Picketta: muže plného chyb, přesto
silného a čestného. Ve wyomingském okresu
Twelve Sleep, kde se téměř všichni obyvatelé
věnují lovu, nepatří osoba revírníka
k nejpopulárnějším. A zejména takový, jako
je Pickett, který odmítá přijímat úplatky
a přimhouřit oko, má k oblíbenosti daleko.
Musí řešit spletité případy chamtivosti, touhy
po moci, vraždy.

OMNIBUS ROM¡N PRO éENY

PRO ML¡DEé

JANE GREEN
Druhá sezóna

Je vöe tak dokonalÈ jak se zd·?

Kit s Adamem se po patnácti letech
manželství rozešli. Kit ztratila svou lásku,
nejlepšího kamaráda i vlastní identitu. Ale
rok po rozvodu se zdá, že se její život zase
dostal do správných kolejí – má příjemnou
práci, dvě báječné děti i čas na jógu
s kamarádkami. A pak ji její instruktorka
jógy Tracy seznámí se Stevem – mužem
přímo dokonalým. Jenomže je opravdu tak
skvělý? A dá se Tracy vůbec věřit?
Další kniha od Jane Green nabízí čtivý
příběh, který vypovídá o životě s humorem,
i když vždycky všechno k smíchu není.

SUE LIMB
Dívky, 15, absolutní šílenkyně

Hled· se mlad˝ muûÖ

Sehnat kluka, který by s vámi šel na ples, může být někdy pěkná fuška, zvlášť když
chcete báječného společníka, a ne nějakého ňoumu. Kamarádky Zoe a Chloe se
rozhodly tenhle problém vyřešit po svém. Prostě si dají inzerát. Ale pozor! Nikoli do
rubriky seznámení – to by vypadaly jako nějaké chudinky, o které nikdo nestojí.
Napíšou, že hledají mladé muže na skvělou víkendovou práci. Zájemci se určitě jen
pohrnou a pak už stačí vybrat dva nejlepší. Jenže všechno vždycky neprobíhá tak
hladce, jak by si člověk přál…

Sue Limb (1946) je britská spisovatelka, vystudovala anglickou literaturu na univerzitě
v Cambridge a pak tři roky učila na střední škole. V té době se stala náruživou čtenářkou
časopisů pro teenagery, které s oblibou zabavovala svým studentům. Dnes má na kontě
celou řadu knih pro děti i dospělé, ale nejradši píše o životě teenagerů. 
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VAL MCDERMIDOV¡ 
Horečka nenávisti 

Vrah mÏnÌ tv·¯e jako chameleon

Šestý detektivní román, jehož zápletku řeší
tvůrce psychologických profilů Tony Hill
a vrchní inspektorka Jordanová. Autorka opět
dovedně spojuje nejmodernější techniku
s tradičními policejními metodami. Zároveň
ukazuje, jak krutou daň si i na tom
nejtvrdším policejním důstojníkovi vybírá
blízkost brutality, protože Hill a Jordanová
tentokrát vyrážejí po stopách sériového
vraha, který se zaměřuje na mladé lidi, mezi
nimiž zdánlivě neexistuje žádná souvislost.
Seznamte se s nejvyšinutějším protivníkem
Tonyho Hilla.

DETEKTIVKA

» E R V E N
30

DETEKTIVKA KATHY REICHS
206 kostí

P¯Ìpad mrtvÈ dÏdiËky

Soudní antropoložka Temperance
Brennanová převážela s poručíkem Ryanem
ostatky pohřešované dědičky velkého jmění
z Montrealu do Chicaga, kde ji obvinili, že
špatně provedla pitvu a poškodila tak
vyšetřování případu. Kdosi tvrdil, že to může
dokázat. Během pár hodin umírá člověk,
který měl jako jediný o záhadném volajícím
nějaké informace, a doktorka se nemá čeho
chytit. Kdo si přeje její smrt? Kdo ji chce
odstranit z cesty? Proč? 
Autorka hladce proplétá příběh mrtvé
dědičky s dalším případem. Je mezi nimi
nějaká souvislost?

Val McDermidová (1955) vyrůstala v prostředí hornické
komunity ve Skotsku, později studovala angličtinu
v Oxfordu. Šestnáct let pracovala jako novinářka, z toho
poslední tři roky jako šéfredaktorka celonárodního
bulvárního nedělníku pro severní Anglii. V současné době
se plně věnuje spisovatelské dráze. Žije v Cheshiru.

Kathy Reichs (1950) je uznávanou autorkou detektivních
příběhů z prostředí soudní vědy. Díky dokonalému popisu
prostředí a napínavé zápletce se její knihy drží na seznamu
nejprodávanějších titulů nejen ve Spojených státech, ale
i v ostatních koutech světa.
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JOHN ARCUDI
& DOUG MAHNKE
Maska

Muû se zelenou tv·¯Ì

Na český trh útočí jedna z nejšílenějších
komiksových postav. Přichází antihrdina,
který s vyceněným úsměvem na zelené tváři
šíří destrukci a zkázu. Stačí si jen nasadit
magickou masku a dokážete zhmotnit i své
nejšílenější nápady. Jen se rozlučte se svým
zdravým rozumem. 
První sborník o nositelích tajemné masky
obsahuje tři nejslavnější příběhy: Maska,
Návrat Masky a Maska vrací úder. První
příběh inspiroval úspěšný film s Jimem
Carreyem… ale počítejte s tím, že originál je
mnohem temnější (ale stejně zábavný).

KOMIKS KOMIKS

V¡LE»N› ROM¡N HISTORICK› ROM¡N

BRIAN AZZARELLO
& EDUARDO RISSO
100 nábojů 3

PovÏste ho nÌû

Loopa opustil otec ještě před narozením
a nikdy se mu neozval. Ale teď ho má mladík
šanci znovu najít. Díky agentu Gravesovi
a jeho kufříku s pistolí a sto náboji. Ale
pokud čekáte idylku s objímáním a výměnou
dárků k Vánocům, čekáte marně. Vztah mezi
otcem a synem nabere docela jiné obrátky.
Brzo se příběh setkání změní v nelítostný
příběh pomsty.
Smrt, moc, sex, prachy, tajemství a náboje: to
jsou jediné věci, o kterých stojí za to mluvit.

VLADIMÕR NEFF 
Zlá krev

Kdyû se ruka k ruce vine

Třetí knize pětidílné rodové ságy Bornů
a Nedobylů dal Vladimír Neff nadobyčej
dramatický půdorys. Vyvstávají z něho
tragicky se naplňující životní příběhy trojice
postav, známých čtenářům už z předchozích
dvou dílů: Martina Nedobyla, Míši Borna
a Karla Pecolda, kteří jsou tu zároveň nositeli
hlavních dějových linií, časově probíhajících
osmdesátými lety i prvními roky rušných let
devadesátých devatenáctého století.
Z kritického nadhledu poznáváme morální
podobu českého měšťáctva v další jeho
vývojové epoše.

RAY RIGBY
Pahorek

P¯ich·zejÌ jako muûi, konËÌ jako zvÌ¯ata!

Ray Rigby sloužil za druhé světové války
a dvakrát se na určitý čas ocitl ve vězeňském
internačním táboře. Zážitky a zkušenosti mu
poskytly inspiraci i látku pro román Pahorek.
Když během druhé světové války dobyla
britská armáda Tripolis, změnil se italský
blázinec v Královskou vojenskou věznici.
Nikdo tady nemá šanci na spravedlnost,
naději na milost – a to dokonce ani v hrobě.
Pahorek z písku navršený vězni je pro ně tím
nejstrašnějším trestem. Zaliti potem
s neskutečnou námahou pochodují nahoru
a dolů pod nemilosrdným africkým sluncem.
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TIM COCKEY 
Vražda prvního stupně, Nůž
v zádech, Červený pohřebák

V hlavnÌ roli Hitchcock Sewell

Hitchcock Sewell je majitel pohřebního
ústavu. Jeho úkolem je lidi důstojně
pohřbívat, ne pátrat, proč skončili na jeho
pracovním stole. Kdyby ale nestrkal nos kam
nemá, nebyl by to Hitch Sewell – a čtenáři by
přišli o sérii nejpopulárnějších detektivek,
jaká se za posledních pár let na americkém
trhu objevila. Dík osvědčené kombinaci
šťavnatého humoru, vykreslení postav,
a svižnému spádu vyprávění vás příběhy
Tima Cockeyho chytí a donutí se pořádně
zakousnout. 

OMNIBUS ROM¡N PRO éENY

éIVOTOPIS

CECELIA AHERNOV¡
Cesta ze ztracena 

Hled· poh¯eöovanÈ, najde sama sebe?

Sandy Shorttová přišla před dvaceti lety,
ještě jako malé děvčátko, o spolužačku. Malá
Jenny-May Buttlerová se zčistajasna ztratila
a nikdy nikdo nenašel ani její tělo, ani
sebemenší stopu, která by aspoň
naznačovala, co se jí přihodilo. Tato událost
obrátila Sandy Shorttové život vzhůru
nohama. Od té doby se nedokáže smířit
s jakoukoliv ztrátou, která ji v životě
postihla. Její snaha najít všechno, co kdy
ztratila, u ní přerůstá v posedlost a přivádí ji
ke službě u policie, kde se věnuje hledání
pohřešovaných lidí…

ROGER MANVELL 
& HEINRICH FRAENKEL
Göring

éivot a smrt

Jeden z nejodpornějších pohlavárů
nacistického Německa, vylupovač
uměleckých sbírek, domýšlivý tlučhuba,
tvůrce a vůdce luftwaffe, která drtila cíle
v napadeném Polsku, Francii nebo Jugoslávii
a zničila Coventry. Takový je běžný obraz,
který se nám při vyslovení jména Göring
vybaví. Vzpomeneme si ještě, že při
norimberském procesu hrál při
nepřítomnosti ostatních úlohu nejvýše
postaveného obžalovaného a rozsudku unikl
sebevraždou. To vše jsou fakta, ale ani
zdaleka to není celá skutečnost…

» E R V E N E C
32

éIVOTOPIS LESLEY-ANN JONESOV¡
Freddie Mercury

BohÈmsk· rapsodie jednoho ûivota

Zdá se, že všichni víme, kdo to byl Freddie
Mercury. Bohem nadaný zpěvák skupiny
Queen. Interpret a autor nezapomenutelných
skladeb – od Bohemian Rhapsody přes We
Are The Champions až po Innuendo.
Extravagantní jedinec, libující si v okázalosti
hudební i módní. A přece se nám bude zdát,
že se o Freddiem Mercurym sotva můžeme
dozvědět něco nového a neznámého, ovšem
jen do chvíle, než se začteme do jeho
rozsáhlé biografie.
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