
ED MCBAIN
Postrach

KrvavÈ zloËiny na ûen·ch

Detektivové 87. policejního revíru tentokrát
stojí před dvěma velkými případy zároveň.
Někdo vraždí mladé nadějné sportovkyně
a jejich těla zanechává v ulicích města
kuriózním způsobem umístěná. Jiný zločinec
zase přepadává a znásilňuje mladé ženy
a neváhá je pronásledovat až do bytu. Jde
o zločiny prováděné mimořádným způsobem,
a tak není lehké pachatele dopadnout, ale
detektivové Carella, Kling, Meyer a Hawes
s policistkou Rawlesovou nakonec případy
vyřeší.

DETEKTIVKA HISTORICK› ROM¡N

PRO DÃTI ROM¡N PRO éENY

ROBERT GRAVES
Já, Claudius

ÿÌmskÈ impÈrium oûÌv·

Neobyčejně poutavý, s vtipem a ironií
vyprávěný příběh.
Claudius, kulhavý, nahluchlý a koktavý vnuk
Marka Antonia a prasynovec císaře Augusta,
po léta záměrně zveličoval své tělesné
nedostatky a předstíral hlupáka a díky tomu
– všemi odstrkovaný a opovrhovaný –
neuvázl v záludné spleti vzájemných vztahů
zpupné, morálně rozvrácené římské nobility
a v roce 41 našeho letopočtu ho náhoda
vyvedla z ústraní a byl proti své vůli
prohlášen prétoriánskými gardisty císařem.

CATHY KELLY 
Klub zlomených srdcí

T¯i d˘vody nechat ho odejÌt

Pěkná Izzie Silverová, která poutá pozornost
svou vysokou a vnadnou postavou, opustí
domov a irské městečko Tamarin, aby
hledala štěstí v New Yorku. Hodlá se postavit
na vlastní nohy a založit módní firmu, která
by oblékala plnoštíhlé ženy. Práce jí kvete
pod rukama a život nemůže být lepší…
Dokud neporuší vlastní pravidla a nezamiluje
se do ženatého muže: životní lekce, na jakou
se nezapomíná a kterou si navždy ponese ve
svém srdci. 

JACQUELINE WILSONOV¡ 
Průšvihářky

Jak vyzr·t nad spoluû·ky?

Kimina parta by si měla dát pozor! Linda jim
ukáže! Je teď moje kamarádka. Mandy se ve
škole posmívají snad od prvního dne první
třídy. Proto má takovou radost, když si ji
drzá, suverénní a veselá Linda vybere za
svou kamarádku. Máma z toho není moc
nadšená, protože Linda je podle ní pěkná
průšvihářka a má na Mandy špatný vliv. Zato
Mandy si je jistá, že ji Linda může dostat
jedině z průšvihu, a ne do něj… anebo je to
naopak?
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SESTAVILA LINDA
LANDRIGANOV¡
Recept na vraždu a další
povídky

AlfrÈd Hitchcock uv·dÌÖ

Antologie třiceti čtyř povídek, které vyšly
v uplynulých padesáti letech v měsíčníku
specializujícím se na detektivní příběhy
a žánr mystery. Editorka se při pořádání
sborníku obrátila na samotné čtenáře, aby
vybrali, které povídky by v antologii viděli
nejraději. A ti rozhodli sami o tom, co bylo
v uplynulém půlstoletí na americkém
knižním trhu nejlepší a nejčtivější. Mezi
autory povídek figurují: Donald E. Westlake,
Lawrence Block a Ed McBain.

POVÕDKY LITERATURA FAKTU

ROM¡N PRO éENY

PIERS PAUL READ
Templáři

Vzestup a p·d m˝ty op¯edenÈho ¯·du

Templáři se během pouhých dvou set let ze
skupiny nevzdělaných, chudých rytířů
rozrostli v mocnou bojovou sílu a bohatou
organizaci. Potom však během relativně
krátké doby podlehli politickým intrikám.
Autor dějiny templářského řádu pojal
zeširoka: nejprve čtenáře seznámí s kořeny
všech tří náboženství, jež se dodnes na
Blízkém východě střetávají, následuje geneze
situace, jež vedla k vyhlášení první křížové
výpravy. Dějiny řádu předkládá
vkomponované do běhu událostí v Evropě,
Palestině, Malé Asii, Egyptě a Sýrii. 

JANE GREEN
Výměna 

VymÏnit si na Ëas ûivot?

Možná si myslíme, že jsme šťastné, ať už
žijeme v manželství, ve velkém domě na
předměstí se zbožňujícím mužem a dvěma
nádhernými dětmi, nebo samy v bytečku
v centru města, máme skvělou práci
a spoustu přátel. Ale nehlodá nám přitom
vždycky v duši otázka, jestli na tom ti druzí
nejsou líp? Že mají to, co chceme my? 
Když tedy objeví vdaná Američanka Amber
inzerát, který hledá ženu ochotnou vyměnit
si na čas život se svobodnou novinářkou
Vicky z Londýna, napíše do redakce dopis…
Nečekala, že by ji mohli vybrat…

» E R V E N E C
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ROM¡N PRO éENY MARLENA DE BLASI
Tisíc dnů v Toskánsku

P¯ÌbÏh, kter˝ vonÌ a chutn·

Americká bývalá šéfkuchařka Marlena de
Blasi a její benátský manžel Fernando se
přestěhovali do napůl zrenovovaného
toskánského domu bez telefonu, ústředního
topení i vybavené kuchyně. Usazují se mezi
dvěma stovkami vesničanů a letitými
olivovníkovými háji. V tomto cípku země se
může Marlena oddávat svým dvěma vášním:
jídlu a lásce. Přihlížíme, jak naše dvojice
sklízí víno, vlašské ořechy, jak chodí do lesa
na houby a v prosinci otrhává ze stromů po
jedné olivy. Jejich všední život se nijak neliší
od staletých vesnických tradic.
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MICHAEL ASHER
Zlikvidujte Rommela

Hitler˘v oblÌbenec

Generál Erwin Rommel zastavil v severní
Africe britský postup v Libyi a zatlačil
protivníka zpět do Egypta. Zdálo se, že je
neporazitelný, a tak ho Britové chtěli
zlikvidovat. V předvečer své další ofenzivy,
operace Crusader, vyslali k africkému
pobřeží speciálně vycvičené komando, které
se vylodilo za nepřátelskými liniemi
s úkolem přepadnout Rommelovo velitelství.
Zároveň měly nově vytvořené sabotážní týmy
SAS vyřadit německé letouny na zemi. Autor
objasňuje, že tyto odvážné akce byly od
počátku odsouzeny k neúspěchu.

LITERATURA FAKTU KOMIKS

KOMIKS LITERATURA FAKTU

MARK MILLAR
& BRYAN HITCH
Ultimates 3

BohovÈ a monstra

Uplynul už rok od zastavení mimozemské
invaze a první americký superhrdinský tým
zase už zaplňuje pouze stránky bulváru. Kdo
se rozvedl, kdo se oženil, kdo s kým chodí,
kdo se zbláznil, prostě nic extra zajímavého
– aspoň do chvíle, než se provalí, že Hulk,
který zničil polovinu New Yorku, je ve
skutečnosti člen Ultimates Bruce Banne…
a brzo taky prvním superhrdinou, který
dostane trest smrti. A to je jen začátek
problémů. 
Další sezóna Ultimates je ještě temnější,
cyničtější, akčnější a zábavnější. 

MICHAEL GRANT
Zrození Řecka

DÏjiny zemÏ starovÏkÈho svÏta

Michael Grant zkoumá pozoruhodnou epochu
mezi rokem 1000 a 495 př. Kr., kterou nám
ukazuje jako dobu největšího tvůrčího
vzepětí celých lidských dějin. Za těchto pět
set let dosáhly řecké městské státy
civilizační úrovně, jež je pro nás dodnes
inspirujícím ideálem. Rozebírá politiku
i vládní systém stovek nezávislých
městských států i každodenní život jejich
obyvatel. Čtivě a vědecky fundovaně dokládá,
že skvělé civilizační výdobytky starověkých
Řeků se rozhodně neomezovaly jenom na
takzvaný „zlatý věk“ klasického pátého
století.

GARTH ENNIS
& JOHN MCCREA 
Hitman 5

Tommyho hrdinovÈ

Ennis a McCrea představují pátý svazek
komiksové řady – příběhy profesionálního
zabijáka se superschopnostmi nazvaného
suše Hitman.
Tommy potřebuje na chvíli zmizet
z Gothamu, kde mu začíná být příliš horko.
Takže spolu s ostatními zabijáky přijme
zakázku pracovat někde, kde je horko taky,
ale v tom původním slova smyslu. V Africe.
Jenže zakázka pro místního vladaře se trochu
zvrtne, když se do boje připletou
psychopatičtí superhrdinové a jeden
německý tank Tiger.

» E R V E N E C 35
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SOPHIE KINSELLA
Báječné nakupování do
kočárku

HrozÌ manûelsk˝ troj˙helnÌk?

Becky Brandonová se má úžasně. Pracuje
v novém londýnském obchodním domě,
kupuje s manželem dům svých snů a je
těhotná! Její radost násobí zjištění, že ranní
nevolnosti lze báječně léčit nákupy! A navíc
poprvé v životě nesobecky nakupuje pro
někoho jiného. Všechno pro dítě musí mít
špičkovou kvalitu, od zařízení dětského
pokoje, přes sadu superkočárků, po lékařku,
na niž se v těhotenství obracejí všechny
londýnské filmové hvězdy a supermodelky
a která nabízí senzační holistický porod ve
vodní lázni plné lotosových květů. Ale ouha…!

ROM¡N PRO éENY HISTORICK› ROM¡N

PRO DÃTI

ROBERT GRAVES
Claudius Bůh a jeho žena
Messalina

Vlasatec p·t˝, jenû zotroËÌ st·tÖ

Pátý římský císař Claudius se stal vládcem
z donucení, proti svému republikánskému
přesvědčení. A tak se alespoň snažil panovat
moudře a spravedlivě – samozřejmě
v mezích dobového pojetí spravedlnosti –,
napravovat státní aparát, zkorumpovaný
senát a soudnictví, vymycovat zlořády, dbát
o veřejný blahobyt – a leccos se mu dařilo;
jeho bystrost a důvtip se osvědčily i ve
vojenské strategii, například při tažení proti
Británii. Méně už se Claudiovi dařilo
v osobním životě; nakonec ho zradili i ti, jimž
nejvíc věřil.

FRANCESCA SIMONOV¡
Darebák David

Roöù·rny malÈho dareby

Veselé příběhy nenapravitelného rošťáka
Davida, jeho vzorného bratříčka Petra, jejich
zoufalých rodičů a spousty dalších dětí. 
Člověka by nikdy nenapadlo, jaké lumpárny
se dají vyvádět na oslavě narozenin, v hodině
baletu nebo v ordinaci u lékaře. Jednoduché
a svižné čtení pro nejmenší čtenáře.

S R P E N
36

LITERATURA FAKTU ROGER MOORHOUSE
Atentáty na Hitlera

Spiklenci, vrahovÈ a dikt·tor

Fascinující kniha poprvé shrnuje příběhy
četných pokusů o vraždu Hitlera. Spiklenci
i osamělí atentátníci – prostí řemeslníci,
vysocí důstojníci, ideologičtí fanatici,
odbojáři z okupovaných zemí i agenti tajných
služeb – se téměř padesátkrát neúspěšně
snažili zabít muže, který nakonec skončil
sebevraždou v berlínském bunkru.
Dozvídáme se, jak těsně a jak často se dějiny
ocitly na křižovatce, z níž mohly nastoupit
radikálně odlišnou cestu, než po jaké kráčely
v čase mezi Hitlerovým uchopením moci
a jeho hanebnou sebevraždou.

Věk: 6-8
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ROGER MANVELL
A HEINRICH FRAENKEL
Doktor Goebbels

éivot a smrt

Joseph Goebbels byl snad nejnebezpečnější
a nejinteligentnější příslušník nacistické
hierarchie, z čehož netvořil výjimku ani sám
Hitler. Bez Goebbelsovy podnětné
propagandy a nápadité organizace by se
Führer možná nikdy nebyl dostal k moci.
Goebbelsovo praktické a intuitivní chápání
nástrojů veřejné osvěty Hitlerovi umožnilo
zbudovat a udržovat diktaturu. Kniha
vykresluje celou jeho životní dráhu, ukazuje
ho na vrcholku moci i jak obětoval vlastní
život.

éIVOTOPIS éIVOTOPIS

PRO ML¡DEé LITERATURA FAKTU

EDITH PIAF 
Kolo štěstí

VzpomÌnky slavnÈ öansoniÈrky

Pro Edith Piaf se ztělesněním osudu stal
Louis Leplée, který jí nabídl životní šanci,
když umožnil, aby vystupovala v jeho
kabaretu Le Gerny’s, a pokřtil ji jejím prvním
uměleckým jménem Vrabčák. Tak začíná
Kolo štěstí. Píše se rok 1935 a mladé ženě
bude za pár týdnů dvacet let. Dejme slovo
Edith Piaf, ať sama vypráví, co bylo dál…
Tato autobiografie vznikla díky spolupráci
s novinářem Louisem-René Dauvenem, který
pracoval pro Radio-Cité a La Vie Parisienne.
Poprvé vyšla v roce 1958 v Ženevě
s předmluvou Jeana Cocteaua.

MICHAEL GRANT
Klasické Řecko

Vrchol starovÏkÈho svÏta

Zlatý věk městských států starověkého Řecka
trval od roku 490 do roku 336 př. Kr.,
a zahrnoval tedy období od válek proti Persii
a Kartágu až po nástup Alexandra Velikého.
Nikdy se v rámci tak krátkého údobí
nezrodilo tolik vynikajících talentů i géniů.
Autor se soustředí na osobnosti kulturního,
společenského, uměleckého a politického
světa klasického Řecka, jež formovaly svou
i následné civilizace. Dílo Sofoklovo,
Aristofanovo, Herodotovo, Aristotelovo,
tvorbu architekta i sochařů Parthenonu,
Filipa II. Makedonského i mnoha jiných.

JACQUELINE WILSONOV¡ 
První láska

9 d˘vod˘, proË si p¯eËÌst tuhle knÌûku: 

1. Je o třech holkách, které chodí do devítky.
2. Můžete se dozvědět spoustu mých 

tajemství. (Já se jmenuju Sally.)
3. Totéž platí o mé nejlepší kamarádce Nadě. 
4. Totéž platí o mé stejně nejlepší kamarádce 

Magdě. 
5. Můžete se přesvědčit, jestli se vašich devět

nejoblíbenějších hrdinů shoduje s mými. 
6. Můžete se propadat hanbou nad mými 

nejtrapnějšími zážitky. 
7. Můžete zažít spoustu legrace. 
8. Možná si taky trochu popláčete. 
9. A dozvíte se spoustu věcí o klukách!

S R P E N 37

Věk: 15+
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ED SMITH
Klasické věnce

N·pady a v˝roba

Vytvořte si čtyřicet zajímavých věnců pro
každou příležitost.
Věnec je originální dekorační předmět na
stěně i uprostřed stolu. Originální návrhy
z čerstvých, umělých i sušených květin
a jiných materiálů přidají vašemu domovu
půvab. Kuchyň rozjasní například věnec ze
zelených listů a citronů, v jídelně bude
skvěle vypadat kompozice z drobných lastur,
květin a zelených větviček. Od exotického
věnce s orchidejemi až po podzimní věnec si
můžete všechny krásné projekty podle
profesionálních návodů sami zhotovit.

HOBBY DETEKTIVKA

DETEKTIVKA

ED MCBAIN
Smrt ošetřovatelky

Kdyû byla jeötÏ naûivuÖ

Pracovala jako ošetřovatelka u vojenského
námořnictva. Jenomže teď je mrtvá –
uškrcená na lodi U.S.S. Sykes. Z vraždy je
podezřelý jeden z důstojníků, a když přijde
nešťastnou náhodou o život, velitelé mají
pocit, že spravedlnosti už bylo učiněno
zadost. S tím však nesouhlasí poručík Chick
Masters. Je však mariňák, ne detektiv, a tak
všichni ostatní berou jeho pocity s rezervou.
Až na FBI nebo Chuckova nádherná
přítelkyně, která s mrtvou ošetřovatelkou
bydlela. A která se snadno může stát další
obětí vraždícího maniaka. 

ROBERT B. PARKER
Vražda z titulní strany

Vraûda ve¯ejnÏ zn·mÈho ËlovÏka 

Když je na stromě na předměstí Paradisu
nalezena mrtvola kontroverzního moderátora
televizní talk-show Waltona Weekse,
policejní velitel Jesse Stone zjišťuje, že se
ocitl v centru složitého a velmi podrobně
sledovaného případu, který od něj vyžaduje
obratné jednání s místními politiky
i s celostátními médii. O pár dní později je
navíc objevena další mrtvola – tentokrát
mladé ženy – a tlak na vyřešení případu se
stává téměř nesnesitelný.

S R P E N
38

POVÕDKY SESTAVIL JAMES PATTERSON
Thriller

To nejlepöÌ z nejlepöÌho

Kniha je prvním výborem ryze thrillerových
povídek, který byl kdy publikován. V každé
ze třiceti povídek čeká na čtenáře napětí, jež
na sebe bere snad všechny podoby, které si
dokážeme představit.
Zárukou kvality jsou nejen Lee Child, Lincoln
Child, J. A. Konrath, John Lescroart, David
Morrell, Michael Palmer, Douglas Preston
a James Rollins, světově proslulí autoři
a držitelé mnoha literárních ocenění, ale
i mnozí další tvůrci, jejichž tvorba si mezi
čtenáři získává stále větší oblibu.
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LEE CHILD
Výstřel

Zcela nenapadnuteln˝ p¯Ìpad

Osamělý střelec se schová v několikapodlažní
garáži a vystřelí do davu na veřejném
prostranství v malém městě v Indianě. Ve
zbytečném masakru náhodně zemře pět lidí.
Ale střelec po sobě zanechá dokonalou stopu
a policie ho rychle dopadne. Jmenuje se
James Barr. Jedná se o zcela nenapadnutelný
případ. Barr po zatčení odmítá mluvit. Pak
svému právníkovi sdělí jedinou větu:
„Sežeňte mi Jacka Reachera“. Jaká událost
z minulosti spojuje očividného psychopata
a bývalého vojenského policistu?

THRILLER KOMIKS

PRO ML¡DEé HOBBY

CHRIS CLAREMONT A SPOL.
Vetřelci vs. Predátor 2

VÌtejte ve v·leËnÈ zÛnÏ

Bitva mezi dvěma nejnebezpečnějšími rasami
ve vesmíru pokračuje. V mrakodrapu,
tyčícím se vysoko nad vetřelci zamořenou
zemí se snaží Caryn Delacroixová marně
usnout. I v jejím bezpečném hnízdě jí straší
sny o pronásledování, zmrzačení a smrti.
A jak se ukazuje, brzo to nebudou jen sny.
Druhá kniha z válečné řady nabízí především
epický příběh Nejnebezpečnější rasa od
komiksové legendy Chrise Claremonta, ale
podíváme se i do doby, kdy se začne
experimentovat s vetřelčí DNA.

CLAIRE CROMPTONOV¡
Bible pletení

N·pady, techniky, inspirace

Tušíte, jak se dělá očko hladce a jak obrace,
ale plést si netroufáte? Nebo neumíte ani
tolik, ale rádi byste se někdy pochlubili
vlastním výtvorem z pletařských jehlic?
S touto pletařskou biblí se to snadno naučíte.
Nabídne vám přehled absolutních základů
pletení i vzorník stovky složitějších
ažurových, copánkových nebo třeba
plastických vzorů. Pro naprosté začátečníky
tu nechybí ani povídání o jednotlivých
typech přízí a potřebných náležitostech, jako
jsou vhodné jehlice. I zkušenější pletařky se
dozvědí něco nového.

JACQUELINE WILSONOV¡
Lola Rose

OkouzlujÌcÌ a skoro dospÏl·!

Když se život doma stane opravdu
nesnesitelný, musí se Jayni s maminkou
a malým bráškou Kennym jedné
hrůzostrašné noci rychle sbalit a utéct.
I když mají stále strach, že je otec chytí,
zpočátku se zdá, že by cesta do Londýna
a pobyt v hotelu mohly být vzrušujícím
dobrodružstvím. Musejí si dokonce změnit
jména, a tak se z Jayni stává okouzlující
a skoro dospělá Lola Rose! Nový život Loly
Rose ovšem není zdaleka tak úžasný jako její
nové jméno. 

S R P E N 39

Věk: 14+
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JOHN SANDFORD
Pravidla oběti, Oběť ve
stínu, Oči oběti

V hlavnÌ roli Lucas Davenport

Lucas Davenport musí dodržovat pravidla
jako málokdo druhý. Je členem oddělení
vražd minneapoliského policejního sboru.
Jenže vraždění bez motivu, beze stopy po
pachateli, bez důkazů, přibývá. Lucas
Davenport má co dělat se šílenci a, o to hůř,
se šílenci inteligentními a vynalézavými.
A dochází stále blíž k přesvědčení, že když
protivníci nedodržují pravidla vražedné hry,
jediný způsob, jak je dostat, je začít
porušovat svá vlastní, vnést do řádu hry
chaos.

OMNIBUS ROM¡N PRO éENY

ROM¡N PRO éENY

CATHY KELLY
Jednou za život

éij pro teÔ, ne pro zÌt¯ek

Nevíš, co se stane zítra a včerejšek je pryč –
máš jen tuhle chvíli. 
Ingrid skvěle zvládá rodinu i náročnou
kariéru, stará se o manžela – a pak ve chvíli,
kdy její děti opouštějí hnízdo, zjistí, že
v jejím světě je všechno jinak. Bezdětná
Natalie si celé roky odmítá připustit, že by se
její život neodvíjel přesně tak, jak má. Pak ji
nečekaně potká láska… Charlie zbožňuje
svou rodinu, ale do života jí stále vstupuje
její matka – i když je to možná jen výmluva,
když tvrdí, že je to matka, kdo jí ničí život.

MEG CABOTOV¡
Úspěšná smolařka se (asi)
vdává 

Je to svatba stoletÌ!

Na Lizzie Nicholsovou se přece jen usmála
štěstěna. Má práci, kterou miluje (opravy
starých či poškozených značkových
svatebních šatů) a lásku svého života, Jeana-
-Luka. Ten se konečně vyjádřil a požádal ji
o ruku a Lizzie, zavalená prací, se připravuje
na svou svatbu snů, která se má konat na
snoubencově zámku na jihu Francie. Jen na
ušití vlastní svatební róby jí jaksi nezbývá
čas. Ale ze snu se stává noční můra. Lizzie
začíná uvažovat, zda je ten její pohledný
a šarmantní princ skutečně tak okouzlující,
jak si původně myslela.

Z ¡ ÿ Õ
40

POVÕDKY LOUIS DE BERNIÈRES
Generálova šťastná smrt

P¯ÌbÏhy z anglickÈho venkova

Jeden Francouz kdysi před Louisem de
Bernièresem prohlásil, že Anglie je
nejexotičtější zemí Evropy, a dodal, že je to
„ohromný blázinec“. Autor ve své nové sbírce
vypráví o anglické surreyské vesničce, kde
se dáma mohla oblékat do pumpek jako
chlap a brokovnicí střílet veverky,
penzionovaný generál tam mohl chodit nahý
a lidem třeba připadalo úplně normální
svěřovat se pavoukovi, který žije v zahradní
kůlně. 
Povídky působivě zachycují dávno zaniklou
vesnickou atmosféru, jsou rozmarné,
sentimentální i kruté, zkrátka všechno, jen
ne idylka.
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JOACHIM FRIEDRICH
Čtyři a půl kamaráda – EXTRA – Zachraňte buřt!

Jak to vöechno zaËalo, aneb Sedmikr·skovo prvnÌ dobrodruûstvÌ!

Kdo si zamiloval napínavé i ztřeštěné detektivní pátrání slavné čtveřice detektivů Kalla, Ferdy, Štefky a Ředkvičky,
stejně tak jako jejich tvrdohlavého pejska Sedmikráska, toho jistě potěší nová knížka z této řady. Předchází totiž celé
sérii a vypráví osudy Sedmikráska předtím, než se stal „polovičním“ členem Kallovy detektivní kanceláře. 
Sedmikrásek byl smolař odjakživa, a tak nedopatřením vyslechl rozhovor dvou drsných hafanů, kteří plánují velkou
lumpárnu a teď nebohého Sedmikráska pronásledují po celém městě, aby nic nevyzradil. A ke všemu Sedmikrásek
při útěku ztratí svou nejmilejší snídani – nádherný buřt! Nezbývá mu tedy nic jiného, než snídani najít a také

zabránit velké loupeži…

Kniha je doplněna tajnou mapou a jako vždy veselými obrázky Libora Páva.
Německý autor Joachim Friedrich pokračuje ve své sérii detektivních příběhů, které se staly
oblíbeným čtením dětí u nás, v Polsku, ale kupříkladu i v Číně a byly přeloženy do více než 
40 jazyků.

Joachim Friedrich napsal mimo oblíbenou řadu příběhů Čtyři a půl kamaráda i další série:
záhadné případy neuvěřitelné hospodyně: Amanda a detektivové a Bella a strašidlo, také vyšly dva
díly nerozlučných kamarádů: Klobása 007 a internet a Klobása 007 a sms a detektivní příběh pro
menší čtenáře: Správná trojka s papouškem honí záhadného lupiče.

PRO DÃTI

Věk: 10-12
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LARRY GONICK
Komiksová historie moderního světa 2

Od p·du Bastilly po souËasnost 

Komiksová historie moderního světa, část druhá začíná v éře Osvícenství, provází nás
dvěma a půl stoletími revolucí, společenských a ekonomických inovací, nacionalismu,
kolonialismu, vědeckého pokroku a zrušení otroctví, a končí na začátku
jedenadvacátého století válkami v Iráku a Afghánistánu. Komiksová historie nabízí
čtenáři v podstatě pokročilý kurs dějin moderního světa, který věnuje srovnatelnou
pozornost všem částem zeměkoule. Gonickovo vtipné a poutavé líčení oživuje minulost
a staví staré události do úplně nového světla. Ať už se vám Gonickovy komiksové
dějiny dostávají do ruky poprvé, nebo sledujete kreslený vývoj naší Země od počátků,
tenhle závěr příběhu naší civilizace si nemůžete nechat ujít!

Larry Gonick už přes třicet let tvoří komiksy, které vysvětlují dějiny, vědu a další
významná témata. Studoval žurnalistiku na MIT a nyní je kmenovým kreslířem časopisu
Muse. Vyšel už téměř milion exemplářů jeho komiksových průvodců. Získal ocenění
Inkpot Award za celoživotní zásluhy o komiks. Žije v San Francisku v Kalifornii.

KOMIKS

PRO ML¡DEé ANTHONY HOROWITZ
Krokodýlí slzy

Souboj na ûivot a na smrt

Silvestr ve Skotsku a Alex Rider si pro
jednou užívá normálního života. Jenomže pak
potká Desmonda McCaina, mocného ředitele
mezinárodní charitativní organizace První
pomoc, a to, co začalo jako obyčejná karetní
partie, se nečekaně změní v souboj na život
a na smrt. Alex se náhle ocitne ve větším
nebezpečí než kdykoliv předtím a jeho život
je ohrožen, aniž on sám tuší proč. Situace se
ještě víc zkomplikuje, když je konfrontován
s novinářem, který vyhrožuje, že zveřejní
pravdu o jeho životě špiona. 

Z ¡ ÿ Õ
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THRILLER PAUL CHRISTOPHER
Aztécký kodex

TajemstvÌ z dob öpanÏlskÈ inkvizice

Při pátrání po španělské galeoně v Karibiku
naleznou Finn Ryanová a její partner Lord
Billy Pilgrim důkaz o ztraceném aztéckém
kodexu. V nesmírně cenné knize, sepsané
v šestnáctém století dobyvatelem
obviňovaným z kacířství Hernánem
Cortézem, se údajně uvádělo místo, kde se
nalézá bájné Zlaté město. Finn a Billy záhy
poznají, že se po stopách kodexu nevydali
sami. Pátrá po něm také velitel militantní
náboženské organizace, který je kvůli němu
schopný zabíjet, a vyšinutý miliardář, jehož
ženou za tajnou knihou jeho vlastní nekalé
pohnutky. Věk: 14+
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ROM¡N PRO éENY

THRILLER

SOPHIE KINSELLA
V rytmu charlestonu

Na stopÏ ztracenÈho n·hrdelnÌku

Lara měla odjakživa přebujelou fantazii. Ale teď snad přišla docela
o rozum! Normální děvčata přece nevidí duchy. Jí se ovšem zjevil
duch pratety Sadie – v podobě drzé dvacetileté dívčiny – a nutí
Laru hledat ztracený náhrdelník. Jakoby Lara neměla svých
problémů dost: její nové firmě se nedaří, zkušenější kolegyně
odjela do Indie a nehodlá se hned tak vrátit, a rozešel se s ní
přítel. Ale společné pátrání postupně nabývá na zajímavosti
a romantice. Je snad pratetin duch odpovědí na Lařiny problémy
a mohou se dívky od sebe něco naučit? 

Sophie Kinsella (1969) je oblíbená britská spisovatelka. Vystudovala
v Oxfordu na New College, a než se vydala na spisovatelskou dráhu,
pracovala jako finanční žurnalistka. Proslavila se sérií románů
o bláznivých příhodách Becky Bloomwoodové. Autorka bydlí
v Londýně s manželem a třemi synky, Freddym, Hugem a Oscarem.

DEAN KOONTZ
Tikot

Panenka z hadr˘ nebo dÈmon z pekel?

Ta věc vypadala jako obyčejná, nevzhledná panenka z hadrů, když
ji Tommy našel jedné noci ležet na prahu svého domu. Jenže pak
v ní zatepal život, švy popraskaly a Tommy spatřil něco, co se
vymyká lidskému rozumu a realitě. Hlavně však stanul tváří
v tvář protivníkovi, který si s ním hraje jako kočka s myší a proti
němuž jsou i nejzápornější postavy z románů, které píše, milí
společníci. Tik tak, naskočí mu na monitoru počítače a začne
odpočítávání k… K čemu, to Tommy netuší stejně, jako neví, jaké
síly a proč usilují o jeho život.

Dean Koontz (1945) žije v jižní Kalifornii se svou ženou Gerdou,
zlatým retrívrem Annou a přetrvávajícím duchem její předchůdkyně
Trixie. Je mistrem thrillerů plných paranoidní hrůzy a možná
nejvýznamnějším autorem daného žánru. Napsal více než padesát
románů. Mnoho jeho děl bylo zfilmováno.

Z ¡ ÿ Õ
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JIM SHOOTER & MIKE ZECK
Tajné války

Souboj stoletÌ m˘ûe zaËÌt

Komiks, na který se čeká už od začátku
devadesátých let, od chvíle, kdy byla tato
událost zmíněná v jednom ze sešitů Spider-
-Mana. Jedná se o jeden z prvních obřích
crossoverů, ve kterém se setkávají skoro
všichni slavní hrdinové nakladatelství
Marvel… a stejně tak skoro všichni padouši.
Obě strany se pustí do nelítostného boje –
a na jeho výsledku bude záležet osud světa.
Na jedné straně Spider-Man, Captain
America, Iron Man, Hulk, X-Meni, Avengers,
Fantastic Four, Thor a další – a na straně
druhé Doktor Doom, Doktor Octopus, Lizard,
Ultron a jiní.

KOMIKS HISTORICK› ROM¡N

HISTORICK› ROM¡N

VLADIMÕR NEFF 
Veselá vdova

Zjit¯enÈ ml·dÌ

Ve čtvrtém dílu historie Nedobylů a Bornů
se ke slovu dostává druhá generace, která
nepoznala tvrdé životní podmínky svých
otců, nesdílí ani jejich ideály a jen
lehkomyslně žije z ovoce jejich práce. Osou
tohoto románu je příběh Nedobylovy vdovy
a jejích dospívajících dětí – rodiny důsledně
nevšímavé ke světu rakousko-uherské
monarchie v 90. letech devatenáctého
a v prvním desetiletí dvacátého století.
Rovněž Jan Born, vrstevník starého
Nedobyla, nenachází u svých dědiců
vlastnosti nezbytné k úspěšnému podnikání.

SIMON SCARROW
Vítězství orla

Nesmlouvav˝ nep¯Ìtel ˙toËÌ

Se vstupem na britskou půdu roku 43 našeho
letopočtu si centurion Macro uvědomí, že má
před sebou jedno z nejobtížnějších tažení své
vojenské kariéry, naplněné množstvím bitev.
Během řady krvavých šarvátek musí Macro,
jeho mladý podřízený Cato a římská armáda
najít a zničit nepřítele, než nasbírá dostatek
sil, aby císařské legie zadupal do země.
Macro a Cato však nemusí čelit pouze
Britům. V týlu invazních sil pracuje zrádná
skupina, která se snaží podkopávat moc
císaře a dokonce připravuje atentát na císaře.

Z ¡ ÿ Õ
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OMNIBUS ED MCBAIN
Zlatovláska, Skřet
a královna, Kráska a zvíře

V hlavnÌ roli Matthew Hope

Matthew Hope je zvyklý na zdánlivě
beznadějné případy a je zvyklý i pochybovat
o nevině těch, koho jako advokát hájí.
Floridské město Calusa prožívá nejeden
žhavý případ, protože Matthew Hope se
znovu a znovu mění v akčního soukromého
detektiva a v bahně floridského podsvětí
musí najít vrahy dříve, než oni najdou jeho.
Pomalu dochází k přesvědčení, že v tomto
městě lžou patrně všichni.
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Z ¡ ÿ Õ 45

CECILY VON ZIEGESAROV¡
Gossip Girl: Miluji tě napořád

ÑSex ve mÏstÏì pro teenagery

V téhle výjimečné knize se Serena, Blair, Nate, Chudl a Dan vrátili
z těch nejlepších škol a dalších dobrodružství, aby strávili prázdniny
ve městě. Změnilo nové prostředí některého z nich? Co zajímavého se
odehrálo v jejich milostných životech, zatímco byli jeden bez druhého
v různých koutech světa? A co se asi stane teď, když jsou zase všichni
pohromadě? 
Tato knížka sleduje každý krok těch nejvyhlášenějších dívek a kluků
z Manhattanu. Bude je provázet čtveřicí jejich školních prázdnin
a zprostředkuje vám pohled do světa, ve kterém se z bezstarostných
mladíků stávají dospělí lidé.
Ale ničeho se nebojte, protože Super Drbna si pro sebe nenechá ani
jediné slůvko.

Cecily von Ziegesarová (1970) sama navštěvovala jednu z elitních
středních škol na newyorském Manhattanu, a tak má mnoho příhod
z knih řady Gossip Girl reálný základ v jejích zážitcích. Vystřídala
mnoho zaměstnání a v současné době se plně věnuje práci na dalších
dílech této úspěšné řady i dalších. Americká společnost CW natočila
televizní seriál Gossip Girl, který u nás vysílá TV PRIMA.

PRO ML¡DEé

Věk: 14+
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DOUGLAS PRESTON & LINCOLN CHILD
Hřbitovní tanec

Poh¯ben˝ soused se st·v· dÏsiv˝m ˙toËnÌkem?

Pendergast – nejtajemnější zvláštní agent FBI – se vrací do New Yorku, aby prošetřil zabijácký kult. 
William Smithback Jr., význačný reportér listu New York Times, byl brutálně zavražděn ve svém bytě na Upper West
Side. Jeho manželka Nora Kellyová, archeoložka z Přírodopisného muzea, byla rovněž poraněna. Několik očitých
svědků za útočníka označilo souseda z domu. Colin Fearing byl podle nepotvrzených výpovědí před deseti dny
pohřben. Objevily se neoficiální zprávy o tom, že zvláštní agent FBI Pendergast se o tento případ zajímá…

Douglas Preston (1956), pravidelný přispěvatel listu The New Yorker, pracoval pro Americké přírodopisné muzeum,
vydal čtyři vlastní romány. Je zkušeným jezdcem na koni, na Západě projel tisíce mil.

Lincoln Child (1957) je bývalý knižní redaktor, publikoval čtyři vlastní romány. Je milovník motorek, exotických
papoušků a anglické literatury devatenáctého století.

THRILLER

Z ¡ ÿ Õ
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RICHARD HAVERS & RICHARD EVANS
Marilyn

V textech, fotografiÌch a pÌsnÌch

Mimořádná publikace, která obsahuje životopis, 175 barevných fotografií a CD s 20
písněmi ikony filmového plátna – Marilyn Monroe.

Filmovou hvězdu Marilyn Monroe neustále sžíral pocit, že žije na okraji Hollywoodu
a že ji tamní společnost nikdy nepřijala za svou. Štěstí nenašla ani po boku muže,
který by odpovídal jejím snům. Své partnery však neustále udržovala v takovém napětí
a nejistotě, že jí nikdy nemohli plně důvěřovat. Byla přirozeným talentem, který se
marně pokoušel najít sám sebe. Od jejího předčasného odchodu ze života v roce 1962
se neustále objevují nejrůznější konspirační teorie, které rozebírají pozadí její smrti.
Tyto spekulace však poněkud zapomínají na to, že byla především nesmírně
talentovanou herečkou a přitom velice křehkou ženou. Kniha doplněná dvaceti písněmi
je příběhem chudého děvčátka Normy Jean, z níž vyrostla světově obdivovaná hvězda 

a symbol ženskosti Marilyn Monroe.

éIVOTOPIS
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CANDACE BUSHNELLOV¡
Deníky Carrie B.

Poznejte Carrie p¯ed Sexem ve mÏstÏ

Ti z vás, kdo si oblíbili hlavní hrdinku veleúspěšné prvotiny Candace Bushnellové Sex ve
městě, svéráznou a duchaplnou spisovatelku Carrii Bradshawovou, si zajisté nenechají ujít její
osobní zpověď, která se čtenářům dostává do rukou ve formě deníku. Než Carrie vzala útokem
New York a vstoupila na společenskou scénu, byla nenápadná a docela obyčejná dívka, která
dospívala v menším městě ve státě Connecticut. Carrie líčí zážitky ze svého závěrečního
ročníku na střední škole, rodinné zázemí, vztahy s přáteli, první lásku i tajné sny o budoucí
kariéře. Ona a její nejdůvěrnější přítelkyně tvoří nerozlučnou partu – ovšem pouze do
okamžiku, kdy na scénu vstupuje Sebastian Kydd, nepředvídatelný a okouzlující ničema.
Carrie se vrhá po hlavě do vztahu, o jakém vždycky snila a který v jejích představách ke
studentskému životu neodmyslitelně patří. Poté, co ji zradí její nejlepší přítelkyně, však odloží
pověstné růžové brýle a přestane být důvěřivou naivkou. Jak se školní rok chýlí k závěru,
uvědomí si, že je čas začít usilovat o to, po čem odjakživa toužila. 

PRO ML¡DEé

LITERATURA FAKTU MARTY BECKER 
& GINA SPADAFORIOV¡
Pes: proč zahrabává kosti?

Protoûe je to zkr·tka pesÖ

Proto zahrabává kosti. Proto štěká, když
telefonujete, může se zbláznit, když vidí
pošťáka, zvedá nohu při čurání a válí se ve
smradlavých věcech. Všechno, co pes dělá,
dává dokonalý smysl, když jste pes. A až si
přečtete tuto knížku, bude to dávat smysl
i vám. Na jejích stránkách vás odborníci na
slovo vzatí, ověnčení mnoha cenami, berou
na výpravu za poznáním psí duše. Nebojte,
nic děsivého vás tam nečeká…
Máte plnou hlavu otázek? Přečtěte si tuhle
knížku.

ÿ Õ J E N
48

KOMIKS JOHN ARCUDI A SPOL.
Vetřelci 3

Mimozemsk· n·kaza se öÌ¯Ì

Snad u žádného komiksu tak neplatí „do
třetice toho nejlepšího“. U třetího dílu
omnibusu Vetřelců narazíte na jména jako
Simon Bisley, John Arcudi, Kilian Plunkett či
Mike Mignola. Jejich téma je podobné –
lidská pýcha, která prostě nedovolí člověku
nechat mimozemskou morovou nákazu na
pokoji. Další a další lidé se jí snaží ovládnout,
využít a zotročit. Jenže obchody s ďáblem
končí obvykle dobře jen pro ďábla. Ti, co
pokouší osud, obvykle hynou… a s nimi
i všichni ti, kteří se ocitnou poblíž. Vetřelci
nedávají druhou šanci. 

Věk: 14+
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STEVE ALTEN
MEG: Zajatci z pravěkého
moře

éivoËichovÈ prad·vn˝ch vod

Tváří v tvář nejnebezpečnějšímu tvoru, jaký
kdy na zemi existoval.
Pod Filipínskou tektonickou deskou leží
pravěké moře Panthalassa s původními
obyvateli – ohromnými predátory.
Megalodon, jeden z nich, je chován v zajetí
v mořském akváriu v Monterey, jeho
mláďata v akváriu v Dubaji. Čtenář může
sledovat hrůzné epizody spojené s chovem
nebezpečného dravce, a napínavou cestu
ponorky do hlubin Panthalassy s úkolem
objevit a chytat další dosud neznámé
exempláře z „pradávných vod“.

THRILLER HISTORICK› ROM¡N

SCI-FI THRILLER HISTORICK› ROM¡N

STEPHEN BAXTER
Tkadlec

NaplnÌ se chmurnÈ proroctvÌ?

Poslední díl Baxterovy volné tetralogie
nazvané Plátno tkané časem je spíše virtuální
historií, neboť Británie v jeho podání čelí za
druhé světové války invazi německých vojsk.
Wehrmacht se vyloďuje v jižní Anglii
a Britové se zoufale a z posledních sil snaží
tuto invazi zadržet. Británie zažívá hrůzy
mechanizované války a propadá se do
chaosu. Tomu, kdo tkal plátno času, se
konečně podařilo splést nitky historie do
nové podoby.

LINDSEY DAVISOV¡
Zločin nemá dovolenou

Neproniknuteln· pir·tsk· sÌù

V rychle se rozvíjejícím městě Ostia tráví
konečně Marcus Didius Falco s rodinkou
zaslouženou dovolenou. Tu mu však naruší
zpráva, že jeden z autorů, který psával
sloupky ze společnosti, je nezvěstný. Ostatní
kolegové Falcona pověří, aby ho našel.
V pátrání mu bude pomáhat Lucius Petronius
z aventinského sboru vigilů. Brzy však
narazí na případy dalších pohřešovaných
osob, vyloženě unesených. Dávno se mělo za
to, že říše byla očištěná od pirátů, ale
ukazuje se, že řádí znovu.

JEFF CARLSON
Válka s pandemií

Odv·ûn· pouù zdevastovanou pustinou

Odbornice na nanotechnologie Ruth
Goldmanová vyvinula vakcínu, kterou by
bylo možné naočkovat proti infekci všechny,
co pandemii unikli. Rozklížená vláda
Spojených států se ale nezastaví před ničím,
jen aby si vakcínu udržela pro sebe. Ruth
a Cam Najarro, který s mimořádným
osobním nasazením přežil pandemii
v kalifornských horách, jsou odhodlaní se
o vakcínu podělit. Vydávají se spolu na
odvážnou pouť zdevastovanou pustinou
rozvrácených Spojených států a setkávají se
s oběma krajnostmi lidských povah. Netuší,
že se schyluje k ještě větší hrůze…

ÿ Õ J E N 49

02 EP 2010 komplet.qxd  22.3.2010  17:07  StrÆnka 49



CLIVE CUSSLER & PAUL KEMPRECOS
Medúza

T˝m NUMA Ëek· nebezpeËn· mise

Už v sedmi románech seznámili Clive Cussler a Paul Kemprecos své čtenáře s napínavými dobrodružstvími Kurta
Austina, Joea Zavala a ostatních členů týmu zvláštního určení NUMA, ale v Medúze čeká tým NUMA
nejnebezpečnější mise, jaké se kdy zúčastnila.

V Mikronésii náhle zmizí přísně tajná
podmořská laboratoř zkoumající vzácnou
modrou medúzu. Ve stejné době zaútočí na
batysféru jakási ponorka a nechá ji bez pomoci
tři čtvrtě kilometru pod hladinou, kde její
posádce včetně Zavaly hrozí jistá smrt, které
uniknou jen díky hrdinskému zásahu Kurta
Austina. Ten pojme podezření a pověří NUMA
vyšetřením případu, aniž by věděl, do jakého
nebezpečí všechny uvrhne. Série tajných
medicínských experimentů… mimořádně
ambiciózní čínská zločinecká organizace… tajný
nový virus, jenž by mohl způsobit celosvětovou
pandemii. Austin a Zavala se už dříve ocitli
v úzkých, ale tentokrát se nesnaží zachránit jen
svou kůži – jde o miliony životů.

DOBRODRUéN› ROM¡N

ÿ Õ J E N
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ANTHONY HOROWITZ
Horory na dobrou noc 2

SvÏt se mÏnÌ, strach z˘st·v·

Další soubor hororových povídek Anthonyho
Horowitze, v nichž jsou hlavními
(a nechtěnými) hrdiny děti, určených pro
mladé čtenáře a pochopitelně i pro jejich
rodiče. Čeká na ně stopař, který není tím, kým
se zdá být, strašidelná vesnice ukrývající
hrůzné tajemství, mobil, kterým se dá dovolat
mrtvým i vražedný výtah. Můžete se těšit na
šokující pointy i notnou dávku černého
humoru. Varování: Nevhodné pro osoby
úzkostné či se slabými nervy.
Sbírku děsivých příběhů, které vám naženou
husí kůži, napsal uznávaný autor a scenárista.

PRO ML¡DEé ROM¡N PRO éENY

PRO ML¡DEé THRILLER

LEONIE FOX 
Jen pro členy

Sexy hr·tky v klubu Sv. Benedikta

Čtyři krásné golfové paničky jsou zpět…
nechte se od Cindy, Laury, Keeley
a Marianne vtáhnout do jejich rozpustilého
světa, kde ve vířivce na povrch vybublávají
intriky, vydírání a zvrácenosti. Všechny čtyři
ženy jsou zvědavostí bez sebe, když
pohasínající seriálová hvězda Amber
Solomonová přistihne svého manžela,
miliardáře a hoteliéra, in flagranti
s hospodyní, čímž začne nechutný rozvod.
V lázních také loví roztoužená americká
dívka a fotbalové manželky si vymění své
manžely.

TOM HARPER
Kniha tajemství

PÏt set let star· z·hada

V zasněžené vesnici německých hor objeví
mladá žena pozoruhodné tajemství. Než je
stačí komukoliv prozradit, beze stopy zmizí.
Jediné, co po ní zůstalo, je obrázek záhadné
středověké karty, která již po staletí mate
učence. Nick Ash pracuje v New Yorku pro
FBI. Před šesti měsíci ho opustila jeho
přítelkyně Gillian a zlomila mu srdce. Teď je
Nick jedinou osobou, která ji může zachránit
– pokud už není příliš pozdě. Několik hodin
poté, co obdrží její zprávu, je na útěku
a snaží se odkrýt minulost, než ho dostihnou
protivníci.

SUE LIMB
Dívky, 16 a vypráskaný
prázdniny

LÈto u mo¯e se blÌûÌ

Kamarádky Zoe a Chloe se chystají na svůj
vysněný prázdninový pobyt v přímořském
letovisku Newquay. Už se nemůžou dočkat,
až se budou celé dny vyvalovat na
prosluněné pláži a po večerech randit s těmi
nejúžasnějšími kluky na světě. Má to ale pár
zádrhelů. Kde na to vzít a nekrást? A hlavně
jak přesvědčit rodiče, aby je pustili na týden
k moři samotné? Z nádherného snu se tak
pomalu stává noční můra. Ale to by nebyly
Zoe a Chloe, aby na něco nepřišly…
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EDWARD RUTHERFURD
New York

Rozs·hl· s·ga a historie americkÈho mÏsta

V poutavě napsaném románu líčí autor tři a půl století vývoje New Yorku od
holandské kolonie Nový Amsterdam, obchodující s místními Indiány, přes ovládnutí
Angličany, osamostatnění Spojených států až po dnešní světovou metropoli. Jak má ve
zvyku, rozvíjí na pozadí dějin města strhující i tklivé historie příslušníků několika
rodin, jež jsou New Yorkem po celá pokolení spojeny, a ilustruje velké historické
události osobními příběhy postav skutečných i smyšlených.

Kdo se jednou začte do pohnutých, navzájem propletených životních příběhů
Rutherfurdových postav a jejich rodin, jejichž osudy vytvářejí živoucí mozaiky dějin
měst a těžce zkoušených zemí, ten se od nich jen tak neodtrhne.

Edward Rutherfurd (1948) se narodil ve Velké Británii ve městě Salisbury. Vystudoval
univerzitu v Cambridgi a Stanfordovu univerzitu v USA. Část svého života prožil v New
Yorku, ale vrátil se do svého rodného města, aby zde mohl začít psát historické romány,
inspirované dějinami velkolepých měst.

HISTORICK› ROM¡N

KOMIKS BRIAN K. VAUGHAN
& PIA GUERRA
Y: Poslední z mužů 3

Mal˝ krok pro lidstvo

Yorick je poslední muž na Zemi. To ale
neznamená, že je to poslední muž ve
vesmíru. Na oběžné dráze kolem planety se
pohybuje ruská kosmická stanice, na jejíž
palubě je jedna žena… a dva muži. Stanice se
právě chystá k nouzovém přistání a její
obsah se stává cílem všech možných
organizací a spolků. Zabít či zachránit, toť je
to, oč tu běží. 
Masivní postkatastrofický příběh, který
dokazuje, že svět bez mužů by ani náhodou
nebyl tak idylický, jak se nám feministky
snaží namluvit.

ÿ Õ J E N
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PRO ML¡DEé JAMES ROLLINS 
Stín krále lebek

Dech beroucÌho dobrodruûstvÌ

Když Jake Ransom obdrží záhadnou obálku,
ocitá se i se svou sestrou ve strhujícím víru
událostí. Artefakt, který objevili jeho rodiče
na výpravě, z níž se nikdy nevrátili, vede
Jakea a Kady do zvláštního světa obývaného
podivnou směsí dávno ztracených civilizací,
do světa, v němž mohou objasnit zmizení
svých rodičů. Jakmile však vkročí bránou na
toto pozoruhodné místo, z oblohy na ně
zaútočí divocí ptáci. Jakeovi noví kamarádi,
krásná mayská dívka Marika a Říman
Pindor, vysvětlují, že tyto ptáky stvořil zlý
alchymista – Král lebek. 

Věk: 14+
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JOHN SANDFORD
Hříšná oběť

Chyst· se krut· pomstaÖ

Republikáni přijíždějí do St. Paulu na
předvolební sjezd strany. Konference má být
velkolepá, ale naruší ji několik případů,
z nichž policie nemá vůbec radost.
Nejnebezpečnější je skupina profesionálních
lupičů, kteří vycítili několik lukrativních
příležitostí k obohacení se. Chystají se na
politické představitele s kufříky plnými
peněz a zajímá je i hotel, v němž se sjezd
koná a jehož bezpečnostní systém má
slabiny. To vše působí starosti detektivovi
Lucasi Davenportovi, ale to, co ho postihne
vzápětí, je mnohem horší.

DETEKTIVKA DETEKTIVKA

ROM¡N PRO éENY

ED MCBAIN
Vrahův žold

Rom·n z 87. revÌru

Byl pohledný, elegantní, zazobaný – ale
mrtvý! Vyděrač Sy Kramer, který zašel příliš
daleko, vyfasoval svůj poslední žold – kulku
do hlavy. Která z jeho obětí měla tolik co
ztratit, že musela vraždit? Je to politikova
přitažlivá manželka? Nebo majitel podniku
na limonády? Nebo je to ona neznámá oběť,
která zajistila Kramerovi tučné vklady na
spořitelní knížce? Třeba je to jiný vyděrač,
který převzal Kramerovy „zákazníky“.

CECELIA AHERNOV¡
Vzpomínky na zítřek

TajemstvÌ psanÈ v denÌku

Tamara Goodwynová měla odmalička všechno, čeho se jí zachtělo.
Narodila se v bohaté rodině, vyrůstala v honosném sídle s vlastní
pláží a její šatník překypoval modely předních světových značek.
Mohla si dovolit všechno, co pro jiné dívky zůstává nesplnitelným
snem. Odjakživa žila přítomností a příliš ji nezajímalo, co se může
stát zítra. Náhle však Tamara přichází o otce a její i matčin život
se ocitá v troskách. Musí prodat majetek, aby umořily dluhy,
a odstěhovat se na venkov, kde pro Tamaru začíná nový život.

Cecelia Ahernová (1981) žije v irském Dublinu. Vystudovala obor
žurnalistika a mediální komunikace. V jedenadvaceti letech vydala
svůj první román PS: Miluju tě, který začala psát už ve svých
čtrnácti letech. Okamžitě po uveřejnění se stal mezinárodním
bestsellerem a dosáhl na první příčku v žebříčku nejprodávanějších
knih v několika zemí světa. 
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STEVE SEAGLE A SPOL.
Predátor 3

Smrt m· mnoho tv·¯Ì

Smrt nemá svůj oblíbený rajón. Navštěvuje
všechna místa, ať už jsou to bažiny, lesy
nebo hluboké moře. Má mnoho tváří –
a jedna z nich se skryvá za mimozemskou
maskou. Za kovovou maskou vesmírného
lovce, nelítostného zabijáka, pro kterého je
naše planeta jen snadným zdrojem trofejí.
Tedy, pokud nenarazí na někoho, kdo je
odhodlaný se bránit. A můžou to být stejně
tak žoldáci a policisté jako potapěči
a vesničtí burani.

KOMIKS LITERATURA FAKTU

LITERATURA FAKTU

PETER ACKROYD
Benátky

V˝voj mÏsta od zaloûenÌ ke dneöku

Benátky, snad nejkrásnější
a nejromantičtější město na světě,
každoročně přitahují miliony turistů. Peter
Ackroyd je povýšil na hrdinu svého díla,
v němž fascinujícím způsobem sleduje vývoj
města na 118 ostrovech od založení až
k dnešku. Díky tomu máme jedinečnou
příležitost vidět Benátky očima nad jiné
povolanýma: jak je zevrubně poznal tento
anglický prozaik a básník, novinář, literární
historik a kritik, známý životopisy osobností
jako Shakespeare, Wilde, More či Blake
a zejména knihou o životě svého milovaného
města Londýna.

MARTY BECKER
& GINA SPADAFORIOV¡
Kočka: dopadne vždy na
všechny čtyři?

Je moje koËka öÌlen·?

Kéž by to bylo tak jednoduché! Vaše kočka je
nejspíš úplně normální – v kočičím slova
smyslu. Vaše chytrá kočička vás má velice
dobře přečtené. Ale jak dobře ji znáte vy? Po
přečtení této příručky budete vědět, proč se
o nás kočka otírá, jak správně držet kočku
v náručí, jak dokáže kočka vyskočit na
kuchyňskou linku, aniž by potřebovala
sebemenší rozběh, a proč nám kouše svetry.
Odpovědi na ty nejzáludnější otázky
z kočičího světa, rozluštění největších
kočičích lékařských záhad a pochopení jejich
matoucího chování.

ÿ Õ J E N
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OMNIBUS JEFF LINDSAY
Drasticky děsivý Dexter,
Drasticky dojemný Dexter,
Dexter v temnotách

V hlavnÌ roli Dexter Morgan

Dexter Morgan není právě typ člověka,
kterého byste si přivedli domů a představili
ho své matce. I když je zábavný a má
nádherně ironický smysl pro humor, jedna
z jeho charakterových vad působí dost
odrazujícím dojmem. Ale v jádru je
dokonalým gentlemanem. Seznamte se
s Dexterem, uhlazeným vlkem v rouše
beránčím… s netvorem, kterého děsí pohled
na krev… se sériovým vrahem, který je díky
jednomu ze svých zlatých pravidel
neodolatelně sympatický: zabíjí jen zlé lidi.
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L I S T O P A D 55

JACQUELINE WILSONOV¡
Vzdušné zámky

NadÏje umÌr· poslednÌ 

Londýn 1876. Hetty Featherová je docela malé miminko, když ji její matka odloží do
špitálu pro nalezence. Ve špitálu je takových dětí mnoho – ale než začne Hetty chodit
do školy, musí žít u opatrovnické rodiny.
Hetty je chudá, ale šťastná. Žije na venkově se svými „bratry“ Jemem a Gideonem.
Pomáhá na poli a vymýšlí nejrůznější hry. Jednoho dne děti tajně navštíví cirkusové
vystoupení a Hetty uchvátí vystoupení madam Adeliny a jejích koní.
Hettyino štěstí ale ohrozí návrat do špitálu, kde teď vládne velmi přísný režim. V den
Zlatého jubilea královny Viktorie Hetty opět dostane šanci vidět madam Adelinu –
a možná i najít svou pravou matku.

Jacqueline Wilsonová píše jako dítě, a děti se také v jejích postavách neustále
poznávají. Způsob podání je bezchybný, námětem jsou problémy, jimž musí čelit
mnoho dětí, a zápletky se rozuzlují s klasickou jednoduchostí… křehké umění skrývá
nátěr nevyumělkovanosti, a někdo tomu může říkat genialita.

PRO ML¡DEé

Věk: 10-12
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COLIN FALCONER
Zmizelí

NepohodlnÌ mizejÌ beze stopy

Další román Colina Falconera, kterého znají čeští čtenáři především
jako autora poutavých a napínavých historických románů, se odehrává
v současné Argentině. Na počátku příběhu nás děj zavede do Bueonos
Aires a atmosféry plné strachu. Dlouholetý vůdce země Juan Perón
zemřel a po jeho smrti se moci v zemi chopila vojenská junta. Guerra
sucia, špinavá válka, je obdobím, na které se Argentina snaží
zapomenout, ale vymazat z historie ji nelze. Nepohodlní a ti, kteří se
pouze ocitli v nesprávné chvíli na nesprávném místě, mizejí beze
stopy. Je jich přes 30 000. Patří k nim i krásná Rosa, mladá matka
dvojčat, holčiček, které čeká odloučení a každou jiný osud.
Doba plná bezpráví a těžko představitelných hrůz je živnou půdou pro
ty nejhorší stránky lidské povahy, ale tu a tam přece jen probleskne to
lepší v člověku jako mihotavé světýlko naděje, které se jen pomalu
rozhořívá. Do špinavé politické hry, která se odehrává na pozadí osudů
obou holčiček, jsou zapojeny tajné služby i vlivná katolická církev.

Colin Falconer (1953) původně pracoval jako novinář na volné noze
a dodnes přispívá do renomovaných britských a australských časopisů
a deníků. Rovněž píše pro rozhlas a televizi. Narodil se a žil v Londýně,
ale má trvalé bydliště v jihoaustralském Adelaide a velice často cestuje
a sbírá materiál pro své knihy.
Falconerovy romány nejsou jen lacinými příběhy zasazenými do
barevných a exotických kulis, protože prostřednictvím svých literárních
hrdinů nastavuje zrcadlo negativním společenským jevům a odvráceným
stránkám lidské povahy.

THRILLER

L I S T O P A D
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DON DELILLO
Bod Omega

Jen muû proti zdi

Richard Elster, nyní třiasedmdesátiletý, byl
vědec, když ho vládní váleční stratégové
najali aby vytvořil intelektuální rámec pro
rozmísťování vojáků, zatýkací rozkazy apod.
Dva roky četl tajné dokumenty a navštěvoval
tajné schůzky. Po skončení služby se Elster
stáhne do pouště, kde se k němu připojí
filmař, rozhodnutý zdokumentovat jeho
zkušenost. Jim Finley natáčí snímek, v němž
bude Elster jedinou postavou. Ale pak přijede
na návštěvu Elsterova dcera Jessie –
Newyorčanka „z jiného světa“ – která
dramaticky změní dynamiku příběhu. 

ROM¡N KOMIKS

THRILLER DETEKTIVKA

WARREN ELLIS
& DARICK ROBERTSON
Transmetropolitan 3

Rok parchanta

Spider Jerusalem praštil s novinařinou,
uprchl ze světa budoucnosti a žil ve srubu
v lesích. Jen s tím, co opravdu potřeboval
k životu – což jsou drogy, alkohol, cigarety
a munice. Jenže i tam ho jeho minulost
dohnala… Spider se znovu pouští do politiky.
Na krk je mu hozená další asistentka
a kolem zuří volební klání. Jenže pro koho
hlasovat, když bojuje parchant proti
parchantovi? A když se v rámci volební
propagace zabíjejí lidé?

MARY & CAROL
HIGGINS CLARKOVY
Vánoční plavba

Odkr˝v· stopy nebezpeËn˝ch zloËinc˘

Komodor Randolph Weed uspořádá Vánoční
plavbu zdarma pro vybranou skupinku lidí.
Ve skutečnosti mu ale jde hlavně o publicitu.
Neví však, že jeho nezdárný synovec Eric
propašoval na palubu dva uprchlé zločince.
Alvira Meehanová vyhrála Vánoční plavbu
na dobročinné aukci a přesvědčila Regan
Reillyovou, aby plula s ní a jejím manželem
Willym. Všichni doufají, že prožijí poklidný
výlet. To se však změní, když ze skladiště
zmizí dva kostýmy Santa Clause a na
ošetřovně se kdosi pokusí připravit o život
zdánlivě chorého pacienta.

JONATHAN MABERRY
Pacient nula

PrvnÌ pacient nakaûen˝ virem HIV

Detektiv Joe Ledger se má stát agentem FBI.
Několik týdnů před nástupem k výcviku ho
však s cílem navázat spolupráci kontaktuje
jistá tajná organizace. Aby prověřila jeho
schopnosti, svěří Ledgerovi zdánlivě
jednoduchý úkol: spoutat zadrženého muže…
který byl ovšem ještě před nedávnem
prokazatelně mrtev. Události několika
dalších hektických dní odhalí hrůznou
skutečnost: v rukou teroristů se skrývá
mocná biologická zbraň, která by během
jediného dne dokázala rozpoutat pandemii
a krvavé peklo na Zemi.

L I S T O P A D 57
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KATE FURNIVALLOV¡
Tajemství konkubíny

P·tr·nÌ po pravdÏ

Další osudy mladé hrdinky z románu Ruská konkubína. Na konci prvního
románu se sedmnáctiletá ruská emigrantka Lydie dovídá, že její otec žije,
i když je uvězněný v pracovním táboře. Lydie se rozhodne, že se pro něho
vrátí a osvobodí ho. Přitom se neohlíží na fakt, že se píše rok 1930
a v zemi vládne Stalin.
Lydie se neohlíží ani na to, že musí opustit svou lásku, mladého Čanga,
který bojuje za svobodu Číny na straně komunistů. Vydá se na dalekou
a nebezpečnou cestu za doprovodu nevlastního bratra Alexeje a věrného
přítele Lva Popkova. Když Alexej nečekaně zmizí, Lydie se ocitne téměř
bez peněz v neznámé a donašeči prošpikované Moskvě. Tato dívka
s ohnivě rudými vlasy se rozhodne hrát vabank a brzy se zaplete do
nebezpečné hry se záhadným sovětským důstojníkem. 

HISTORICK› ROM¡N

L I S T O P A D
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ROM¡N PRO éENY MARIAN KEYESOV¡
Nejjasnější hvězda na obloze

Skr˝v· se pod povrchem nep¯ÌjemnÈ tajemstvÌ?

V jednom obyčejném domě uprostřed Dublinu se zničehonic usídlí jakási
tajemná bytost, která dokáže vyčíst myšlenky i vzpomínky, bez problémů
prochází zdmi, umí podle záchvěvů srdce odhadnout, jaké emoce lidé
prožívají a jestli jsou ve vztahu naladěni na podobnou frekvenci. Pro
normální smrtelníky je sice neviditelná, nicméně někteří citlivější jedinci
jsou schopni ve chvílích, kdy se k nim dostane opravdu blízko, vycítit její
přítomnost. Zřejmě má v domě nějaké poslání, jen zatím ještě netuší, ke
kterému ze zdejších obyvatel se to poslání váže. Pro začátek tedy všechny
jenom pozorně sleduje a snaží se přijít na to, za kým sem vlastně přišla.
A my se jejím prostřednictvím postupně seznámíme se všemi, kdo v domě
bydlí, i s jejich osudy a problémy. 
Osudy jednotlivých obyvatel domu i jejich blízkých se různě proplétají,
a ona záhadná neviditelná bytost pořád ještě netuší, za kým to sem
vlastně přišla. Ví jenom, že už začíná mít tak trochu naspěch, protože její
poslání je časově omezené. 

Kate Furnivallová má dva syny a žije s manželem
Normanem v přímořské vesničce v hrabství Devon,
jen pět minut od domu Agathy Christie.
Autorčina románová prvotina Ruská konkubína je
inspirovaná příběhem její matky Lily, která se
narodila v Rusku, dětství strávila v Indii a Číně.

Marian Keyesová (1963) je jednou
z nejúspěšnějších irských autorek. Upovídaný,
hovorový styl a irský humor oslovily všechny věkové
skupiny čtenářek. Spisovatelka žije s manželem
Tonym v Irsku a pravidelně navštěvuje Českou
republiku, neboť tu žije její bratr Niall s rodinou.
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HISTORICK› ROM¡N

KOMIKS

C. J. SANSOM 
Zjevení

DetektivnÌ rom·n z doby Jind¯icha VIII.

C. J. Sansom ve své čtvrté knize o osudech
středověkého právníka a detektiva Matthewa
Shardlaka, rozhodně nezklame své věrné
četnáře ani ty, kdo se s tímto hrdinou
setkávají poprvé. Tentokrát jde o pátrání po
sériovém vrahovi, který ve svém šíleném
počínání postupuje podle biblického
evangelia – knihy Zjevení. Napínavý příběh
se odehrává v Londýně v době vlády krále
Jindřicha VIII. Obrazy, náboženské půtky
i politické pletichy středověkého města díky
Sansomovu mistrovskému popisu ožívají
opravdu věrohodně, takže se čtenář cítí, jako
by byl jejich přímým účastníkem. 

JOE SACCO
Gaza

Pozn·mky pod Ëarou dÏjin

V roce 1956 zastřelili izraelští vojáci
v Rafahu 111 Palestinců, což by zdánlivě
mohla být jen poznámka pod čarou v dlouhé
a krvavé historii izraelsko-palestinského
konfliktu. Šlo o chladnokrevný masakr, nebo
hroznou chybu? Právě na to se padesát let
poté Joe Sacco snaží přijít v rozhovorech
s uprchlíky, vdovami i šejky. 
Tak jako v Palestině a Bezpečné zóně Goražde
se Saccovi i tentokrát podařilo objektivně
přiblížit čtenáři jeden z klíčových konfliktů
našeho věku. Tento grafický román je jeho
zatím nejambicióznější dílo, je esencí
tragédie.

L I S T O P A D
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C. J. Sansom studoval historii na univerzitě v Birminghamu. Měl řadu
zaměstnání, přeškolil se na právníka a vedl advokátní praxi v Sussexu.
Nakonec se stal spisovatelem na plný úvazek. Je autorem pěti knih, z nichž čtyři
romány spadají do série se středověkým detektivem a právníkem Matthewem
Shardlakem, jehož si britští čtenáři velmi oblíbili. Jeho pátý román je rozsáhlá
a strhující Zima v Madridu.

Joe Sacco (1960) se narodil na Maltě. Nejdřív se s ním rodiče přestěhovali do
Austrálie a nakonec se roku 1972 usadili v Los Angeles. Živě si pamatuje, jak si
jako dítě kupoval válečné komiksy a reprinty časopisu Mad z padesátých let.
Pracoval jako karikaturista a redaktor pro různá nakladatelství. Saccovo dílo bylo
vystavováno v galeriích a na univerzitách po celém světě. Autor rovněž uspořádal
řadu přednášek o politických konfliktech, novinářství a komiksovém umění.  
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KATE MOSSE
Zimní přízraky

Hrobka poslednÌch katar˘

Kate Mosse, autorka v celé Evropě mimořádně úspěšného románu Labyrint, posílá tentokrát svého hrdinu
k hranici mezi Španělskem a Francií.
Nešťastný mladý Angličan projíždí za sněhové vánice po silničce v Pyrenejích, havaruje, pomoc nachází ve
smutné vesnici jakoby bez života. Na večerní slavnosti se setká s dívkou do níž se zamiluje a ona mu
vypráví o minulosti vesnice. Autorka čerpá opět z dějin katarů, a to z poslední etapy – kataři zahnaní
vysoko do horských vesnic a stále pronásledovaní vojáky, uchylují se do jeskyň a vojáci je v nich zazdívají.
Ráno se ukáže, že mladý muž na žádné slavnosti nebyl. V duchu veden dívkou vypraví se druhého dne do
hor a skutečně v jedné jeskyni najde hromadný hrob posledních katarů, včetně krásné vypravěčky.
Vesnice ožije, zbavena prokletí minulosti, a mladý muž, vyléčený ze svému smutku, se s láskou v srdci
k mrtvé dívce vrací rád mezi lidi.

Kate Mosse uvádí na čtvrtém kulturním kanálu BBC pořad Readers and Writers Roadshow, v němž se
pravidelně scházejí a debatují autoři se svými čtenáři. Je spoluzakladatelkou a čestnou ředitelkou Orange
Prize, ceny pro autorky kvalitních románů. Za svůj přínos umělecké tvorbě byla jmenována Evropskou ženou
úspěchu. Autorka žije s manželem a dětmi střídavě v Sussexu v Anglii a ve francouzském Carcassonne. 

ROM¡N

KOMIKS GARTH ENNIS
& LEANDRO FERNANDEZ 
Punisher MAX 2

Irsk· kuchynÏ

Druhá kniha z dospělé punisherovské řady,
ve které se spíš než se superhrdiny potkává
nelítostný mstitel s obyčejným, ale o to
nebezpečnějším lidským zlem. Všechno
začíná explozí bomby v irském baru a končí
Punisherem, stojícím proti dvěma
znepřáteleným gangům. A ani jedna strana
se nehodlá krotit a bojovat v rukavičkách.
Každý úder je dovolený, každý způsob
mučení a zabíjení schválený. Tenhle komiks
opravdu není pro slabé povahy – taky má
scénář na svědomí sám Garth Ennis
(Preacher, Hitman), který se v řadě MAX
konečně nemusel s Punisherem krotit. 
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OMNIBUS KATHY REICHS
Svaté kosti, Kosti v písku,
Kosti na popel

V hlavnÌ roli Temperance Brennanov·

Poutavé příběhy od mezinárodně uznávané
a oblíbené autorky Kathy Reichs, která
přivádí na scénu soudní antropoložku
Temperance Brennanovou a detektiva
Andrewa Ryana. Nejdříve je vyšetřování
vraždy dovede až k dávnému biblickému
tajemství. Potom zpracovávají další závažné
a mediálně sledované téma a staví se do
samého středu hrozivého mezinárodního
komplotu. A nakonec Temperance
Brennanová stojí tváří v tvář záhadě z vlastní
minulosti.
Knihy Kathy Reichs se staly předlohou pro
úspěšný televizní seriál Sběratelé kostí.
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ROBERT MUCHAMORE 
Cherub – Gangy

DrsnÈ prost¯edÌ drogovÈho podsvÏtÌ

Tentokrát se agenti CHERUB opět zúčastní
mise, která má zlikvidovat drogové gangy,
mezi kterými však zuří vzájemná válka kvůli
rozdělení drogového trhu. James Adams
dostane za úkol infiltrovat do
nejnebezpečnějšího z těchto gangů, což jsou
Vzteklí psi. Nelítostné řádění gangu
drogových dealerů a zabijáků ohrožuje životy
mnoha nevinných lidí, ale policie nemá šanci
jeho organizaci narušit a dokázat jí všechny
zločiny, kterých se dopouští jako na běžícím
pásu.

PRO ML¡DEé HISTORICK› ROM¡N

DETEKTIVKA

VLADIMÕR NEFF 
Královský vozataj

RozdrcenÈ okovy

Královským vozatajem Vladimír Neff svou
pětidílnou románovou epopej o nástupu,
rozmachu a úpadku pražské buržoazie
uzavírá. Tomuto poslednímu svazku zbylo
překlenout velký časový oblouk, sahající od
prvních dnů národní samostatnosti
v osmnáctém roce až do květnového povstání
roku pětačtyřicátého dvacátého století. Léta,
jež v tomto mezidobí uplynula, a pohnuté
události, které je naplňovaly, učinily konec
někdejšímu vdovskému veselí Marie
Nedobylové. Zároveň se tu i končí dlouholetý
svár mezi Nedobyly a Pecoldy, živený po tři
generace.

KAREN ROSEOV¡
Zabíjej!

Z·hadnÈ ˙nosy mlad˝ch dÌvek

Susannah Vartanianová se vrátila domů do Duttonu, kde kdysi zažila věci, které ji poznamenaly na celý
život. Uvědomila si, že je v sobě nemůže potlačovat, že se s nimi musí vyrovnat. Setká se s kamarádem
svého bratra Lukem Papadopoulosem, který se zabývá vyšetřováním zločinů souvisejících s dětskou
pornografií. Došlo k vraždě pěti mladých dívek, jedna přežila a právě ona by mohla rozplést záhady únosů
a obchodu s děvčaty. Lidé, kteří jsou do toho zapleteni, se ze všech sil snaží jí v tom zabránit.
Luke a Susannah se při vyšetřování sblíží, ale oba musí překonat řadu zábran, které si nesou z minulosti.
Když se Susannah ocitne v nebezpečí, Luke je ochotný podniknout cokoli, aby milovanou ženu zachránil.
Příběh volně navazuje na romány Zemři! a Křič!

Karen Roseová je úspěšná spisovatelka, která se do knih zamilovala ve chvíli, kdy se naučila číst. Jejími
nejlepšími kamarádkami v dětství byly Jo z knihy Malé ženy a Nancy Drewová. Je inženýrkou chemie,
původním povoláním středoškolská učitelka chemie a fyziky. Žije na slunné Floridě s manželem, náruživým
rybářem, a dvěma dcerami, které rovněž rády čtou – a píší!
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STEVE PERRY & SPOL. 
Star Wars: Stíny impéria

Legenda se vracÌ

Luke Skywalker, princezna Leia a Chewbaca
jsou odhodláni překazit předání v karbonitu
zmraženého Hana Sola do rukou Jabba Hutta.
Jenže v cestě jim nestojí jen Boba Fett. Po
Lukovi usilovně pátrá Darth Vader, který
doufá, že ho přivede na temnou stranu Síly.
A je tu i nové nebezpečí: Xizor, nelítostný
vůdce zločinecké organizace Černé slunce,
který chce získat přízeň císaře tím, že zabije
Skywalkera a svrhne Vadera! To je ale jen
jeden z příběhů. Následuje Evoluce a příběh
Mara Jade: Císařovou rukou.

KOMIKS HISTORICK› ROM¡N

HISTORICK› ROM¡N

ALEX RUTHERFORD
Říše Mughalů:
Nájezdníci ze severu

Vzestup i p·d asijskÈ dynastie

První díl ze série pěti samostatných
historických románů, které poutavou formou
mapují vzestup i pád mocné asijské dynastie.
Hlavním tématem Nájezdníků ze severu jsou
osudy mladého krále Bábura, dobyvatele
severní Indie. Ačkoli se jedná o historickou
postavu, Bábur ožívá před očima čtenáře jako
plnokrevný hrdina napínavého příběhu
plného bitev a romantických situací. Autor
projevuje výjimečnou schopnost přetavit
suché dějiny do čtivé románové podoby.

WILLIAM RYAN
Zbožný Zloděj

MoskevskÈ podsvÏtÌ vl·dne tvrdÏ

Tento román se odehrá v Moskvě v roce
1936, v období pětiletek, výstavby metra
a začínajícího Velkého teroru. Úspěšný
a svědomitý vyšetřovatel moskevské
kriminálky, kapitán Alexej Dimitrijevič
Koroljov, se jednoho dne po příchodu do
služby dozví, že mu byl svěřen případ
mimořádně brutální vraždy: na oltáři
odsvěceného kostela byla nalezena mrtvola
zavražděné a příšerně zohavené nahé dívky.
Postupně vyjde najevo, že jde o americkou
občanku, dceru ruských emigrantů, která
přijela do země ze zatím neznámých důvodů.
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DETEKTIVKA ROBERT B. PARKER 
Město neřesti

Spenser nehled· vydÏraËe, n˝brû vraha

Soukromý detektiv Spenser se tentokrát
dostane k případu, jenž navenek stojí na
samých nelogičnostech. Obrátí se na něho
místní advokátka se zajímavým podezřením.
Elizabeth Shawová se u bostonské právnické
firmy specializuje na sepisování posledních
vůlí a svěřeneckých fondů, a v průběhu let se
spřátelila s řadou manželek zámožných
postarších magnátů, pro které pracuje.
A všechny tyto manželky mají společné
jedno tajemství: jejich milencem je jistý Gary
Eisenhower, který je nyní vydírá a chce
peníze.
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