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SIMON SCARROW
Pretorián

Cato a Macro odhalují spiknutí

Řím roku 50 našeho letopočtu je nebezpečné místo, kde na
každém rohu číhá zrada. Navíc ho sužuje palčivý nedostatek obilí,
který hrozí vzpourou městské lůzy. Největší hrozbu pro císaře
Claudia představují spiklenci, kteří si říkají Osvoboditelé a jejichž
baštou je zřejmě pretoriánská garda. Císařský tajemník Narcissus
proto povolává do města dva osvědčené veterány římské armády,
kteří již bezpočtukrát prokázali svou věrnost panovníkovi:
prefekta Catona a centuriona Macrona. Oba důstojníci mají za úkol
připojit se pod falešnými jmény k pretoriánské gardě a proniknout
do konspiračních plánů…

Simon Scarrow (1962) je britský autor historických románů.
Proslavil se sérií románů, jejichž hlavními hrdiny jsou dva římští
vojáci – zkušený bojovník Lucius Cornelius Macro a jeho zástupce –
nadějný mladý rekrut Quintus Licinius Cato.



KATE FURNIVALLOVÁ
Odvrácená strana slunce

Vášnivý příběh lásky

Bahamské ostrovy díky své věčně modré
obloze, slunci a plážím představují kousek
ráje na Zemi. Píše se však rok 1943, všude
kolem zuří válka, a tak i ráj přestává být
bezpečným místem. Třiadvacetiletá Dodie
Wyattová je přesvědčená, že se jí konečně
podařilo uniknout před rušnou minulostí. Její
situace se změní, když se rozhodne pomoct
cizímu muži, kterého najde ležet pobodaného
v postranní uličce Nassau, hlavního města
ostrova New Providence. A je vtažena do
událostí, jež s narůstající měrou doprovázejí
násilí, klam, chamtivost a smrt.

HISTORICKÝ ROMÁN PRO MLÁDEŽ JONATHAN MERES
Svět podle Norma 2

Může způsobit podráždění 

Je taková nespravedlnost vůbec možná? Je
možné, že mladší bráškové dostanou psa,
zatímco Norm musí žít s mobilem tak
starým, že by ho nechtěli ani v technickém
muzeu? A když ke všemu musí náš chrabrý
hrdina přetrpět to, že jeho úhlavní
nepřítelkyně Chelsea vyvěsila na Facebooku
jeho nahatou batolecí fotku, takže se stal
terčem posměchu všech… pak je rozhodnuto.
Dojde na strašlivou pomstu. 
Prudce srandovní příhody třináctiletého
kluka, proti kterému se očividně spikl celý
svět. Určitě se zalíbí všem, kdo mají rádi
„malého poseroutku“ od Jeffa Kinneyho.

B Ř E Z E N
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PRO MLÁDEŽ SARA SHEPARDOVÁ
Roztomilé malé lhářky: Napálené

Čtyři krásky uprostřed oceánu

Nastaly jarní prázdniny a roztomilé malé lhářky opouštějí Rosewood
a vyplouvají na luxusní výletní lodi vstříc tropickým ostrovům. Už se
skoro nemohly dočkat, protože plavba slibuje, že na jeden nádherný
týden uniknou daleko od svých starostí. Potíž je v tom, že kam se Aria,
Hanna, Spencer a Emily vrtnou, tam je s nimi i A. Ať už se potápějí,
opalují na horní palubě nebo při podmanivé karibské hudbě objevují
krásy místních hospůdek, všude je A – připravená odhalit každé jejich
nové (ale i staré) tajemství.

Sara Shepardová (1978) absolvovala na Newyorské univerzitě a získala
titul MFA z tvůrčího psaní na Brooklyn College. Románová řada Roztomilé
malé lhářky je inspirována jejím dětstvím, které prožila ve Filadelfii.
Úspěšný seriál natočený na motivy série se českým divákům se představuje
pod titulem Prolhané krásky.

336 str. | 299 Kč 224 str. | 249 Kč | Věk 9-13

254 str. | 249 Kč | Věk 14+



DETEKTIVKA

HISTORICKÝ ROMÁN

ED MCBAIN
Deset plus jeden

Série stejně provedených vražd

Steve Carella a jeho spolupracovníci z 87. revíru řeší případ osmi
postupně stejně provedených vražd a dvou zabití, přičemž dosti
pozdě zjišťují, že všichni až dosud zavraždění účinkovali před lety,
v době, kdy se USA chystaly ke vstupu do druhé světové války, na
univerzitním ochotnickém představení a že vrahem by mohl být
někdejší válečný odstřelovač. 
Napínavý, přesvědčivě motivovaný příběh přináší i tentokrát
překvapivé rozřešení.

Ed McBain (1926–2005) napsal více než sto třicet knih, prodalo se
jich sto milionů výtisků. Je oslavován jako nezpochybnitelný mistr
detektivního žánru. Jeho série knih o 87. revíru mu přinesla
nehynoucí oddanost milionů čtenářů po celém světě. Je autorem
scénáře k Hitchcockovu filmu Ptáci.

BERNARD CORNWELL
Prázdný trůn

Vládce umírá a začíná boj o trůn

Vládce Mercie Æthelred umírá, aniž po sobě zanechal mužského
potomka, a začíná boj o uvolněný trůn. Největší mercijský
válečník Uhtred z Bebbanburgu vždy podporoval Æthelredovu
manželku Æthelflaed a také teď se snaží prosadit, aby se vlády
nad Mercií ujala ona. Přijmou však mercijští páni jako svého
vůdce ženu, třebaže je dcerou krále Alfreda a sestrou současného
panovníka Wessexu? Zatímco v Mercii panuje nesvornost
znásobená snahou Západosasů přičlenit Mercii ke svému
království, objevuje se na severní hranici země nový nepřítel.
Sasové zoufale potřebují silného vůdce, ale místo toho bojují mezi
sebou o uvolněný trůn a hrozí, že bude zničena jednota Sasů.

Bernard Cornwell (1944) upoutal čtenáře svými thrillery ze
současnosti a proslavil se historickými romány, které zachycují
významné okamžiky anglických a amerických dějin, zejména romány
o Richardu Sharpovi.

D U B E N
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208 str. | 249 Kč

304 str. | 299 Kč



BRIAN K. VAUGHAN 
& FIONA STAPLES
Sága

Magie válčí s vědou, měsíc s planetou

Sledujte osudy Marka a Alany, milenců
a čerstvých rodičů, kteří přestali být vojáky
v dlouhé válce, jež zachvátila skoro celý
vesmír, a stali se dezertéry, které
nemilosrdně pronásledují obě strany
konfliktu. Protože pro mocipány by nebylo
moc příjemné, kdyby se svět dozvěděl, že
zástupci dvou nesmiřitelných ras se mohou
nejen milovat, ale také plodit potomky…
Autoři stvořili svět, který je nesmírně
působivý, ale i pestrý a přes vážné téma
krajně vtipný a zábavný.

KOMIKS THRILLER TOM HARPER
Stanice Zodiak

Kdo vraždí vědce za polárním kruhem?

Vyčerpaný člověk, kterého našla loď
Pobřežní stráže USA na pláních Arktidy, jel
čtyři dny stovky kilometrů na lyžích, aby
živým objasnil, proč zahynuli všichni
obyvatelé vědecké stanice Zodiak a proč ona
sama vyletěla do povětří… Kapitánovi lodi
Terra Nova se na jeho vyprávění něco nezdá.
Je neznámý skutečně tím, za koho se vydává?
Nestihl vědce na polární stanici ještě horší
osud, než jaký zachráněný člověk líčí?
Mohou za řetěz násilných úmrtí v zemi
věčného ledu rozklížené mezilidské vztahy,
nebo záhadná povaha vědeckého výzkumu,
který na Zodiaku probíhal?

D U B E N
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ROMÁN PRO ŽENY SOPHIE KINSELLA AKA

MADELEINE WICKHAMOVÁ
S kým dnes budeš spát?    

Spalující vášně uprostřed španělských hor

Děj se odehrává ve španělských horách, v krásné rozlehlé vile
s bazénem, citronovníky a olivovníkovými hájky, v absolutně
idylickém prostředí. Ve stejný den se tu sjedou dvě rodiny, které
tu chtějí strávit dovolenou, a netuší, že jejich přítel, jemuž vila
patří, je omylem pozval na stejnou dobu. (Nebo to nebyl omyl…?)
Obě rodiny jsou nuceny zůstat celý týden v jednom domě a při
popíjení vína a polehávání pod sálajícím sluncem u bazénu
vyplouvají na povrch staré lásky, zrady a nevyřízené účty…

Sophie Kinsella (1969) je britská spisovatelka, vydávaná po celém
světě. Její nejúspěšnější sérií jsou romány o bláznivých příhodách
Becky Bloomwoodové, která nezvládá vlastní finance, ale miluje
nakupování. 

168 str. | 399 Kč 360 str. | 299 Kč

240 str. | 269 Kč



DETEKTIVKA

PRO MLÁDEŽ

JOHN SANDFORD 
Pohřebiště obětí

Masový hrob uprostřed pole

Je večer čtvrtého července a Laytona Burnse na opuštěné farmě
uprostřed kukuřičného pole zarazí znepokojivý zápach… Zmíní 
se o tom zástupci šerifa a ten po prohlídce pozemku objeví něco
strašného – v zásobníku na vodu je nacpáno tělo. Pak objeví další
a další. Než se případ dostane k Lucasi Davenportovi, najde policie
patnáct mrtvol. A jako by to nestačilo, Lucas učiní při pátrání
zneklidňující nálezy. Oběti byly zabíjeny vždy během léta, každý
rok jedna. Jak to, že je nikdo nepostrádal? Jisté je, že vrah musel
být místní. Možná to byl někdo, koho sousedé vídali každý den.  

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

SARA SHEPARDOVÁ
Hra lží: Spadla klec

Má sestra chce znát pravdu. Ale pravda někdy bolí.

Moje znovunalezená sestra-dvojče Emma žila celé měsíce můj život a snažila se vyřešit
mou vraždu. Odkryla ta nejskrytější tajemství mých přátel i rodiny a podařilo se jí
rozplést mou zamotanou minulost. Jen pokud jde o dopadení mého vraha, neustále bloudí
ve slepých uličkách. Pak je v Sabino Canyon nalezeno mé tělo. Najednou všichni vědí, že

existují dvě dívky, co vypadají jako Sutton Mercerová – a že jedna
z nich je mrtvá. Policie nejprve předpokládá, že tělo patří Emmě, ale
jak pokračuje pátrání, Emma musí čelit spoustě otázek a je pro ni čím
dál těžší mě hrát. Je jasné, že už brzy vyjde najevo pravda, a jakmile
k tomu dojde, Emma se stane podezřelou číslo jedna. Jestli se jí
nepodaří odhalit vraha včas, skončí za mřížemi… nebo ještě hůř. 

Hra lží, strhující šestidílná série o tajemstvích, lžích a děsivých
následcích od Sary Shepardové, autorky úspěšné řady Roztomilé
malé lhářky, je u konce. Podle obou knižních předloh se také natáčejí
televizní seriály.

D U B E N
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304 str. | 299 Kč

248 str. | 249 Kč | Věk 14+



LEE CHILD
Pomsta

Jack Reacher stále sám a sám

Z kdysi obávaného vojenského policisty se stal tulák bez domova
a bez adresy. Armáda si ho však přesto najde. Potřebuje ho,
protože kdosi vystřelil z neuvěřitelně velké vzdálenosti na
francouzského prezidenta. To by dokázal pouze jediný člověk.
A Reacher je jediný člověk, který by ho dokázal najít.
Lee Child ve své další napínavé knize z návykové řady o Jacku
Reacherovi posílá svého hrdinu přes Atlantský oceán do Paříže –
a pak dál do Londýna. Musí najít zabijáka, který prahne po
pomstě. Ještě nikdy nebylo tolik ve hře… Jelikož tentokrát je to
osobní záležitost.

Lee Child (1954) patří k světově nejúspěšnějším spisovatelům
thrillerů. Svou první knihu Jatka napsal poté, co ho po reorganizaci
propustili jako přebytečného z televize v Manchesteru.

THRILLER

K V Ě T E N
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THRILLER JAMES ROLLINS
Šestý zánik

Život si vždycky najde cestu…

Vojenská výzkumná stanice v odlehlém pohoří Sierra Nevada
v severní Kalifornii vyšle nouzové volání zakončené mrazivou
žádostí: „Tady je sierra, vítěz, whisky. Došlo k prolomení
bezpečnosti. Aktivována pojistka. Bez ohledu na výsledek: Zabijte
nás… všechny nás zabijte.“ Když na místo dorazí pomoc, nenajde
nikoho živého – a mrtví nejsou jen výzkumníci, ale všechny živé
organizmy v okruhu sta čtverečních kilometrů: zvířata, rostliny
a dokonce i bakterie. Půda je dokonale sterilní – a zkáza se šíří.
Jen jeden tým na světě má potřebné vědecké znalosti a vojenské
zkušenosti, aby zvládl takovou misi: velitel Gray Pierce a Sigma…

James Rollins (1961) je americký spisovatel, jenž se na vysoké
škole zaměřil na studium evoluční biologie a později získal doktorát
veterinárního lékařství a otevřel si vlastní veterinární praxi. 

304 str. | 349 Kč

392 str. | 349 Kč



TASMINA PERRY
Zásnuby

Očekávaná, ale nevyřčená nabídka

Přítel Amy Carrellové ukončí jejich vztah
těsně před Vánocemi a nechá ji, aby si se
zlomeným srdcem poradila sama. Nemá co
ztratit, a tak odpoví na inzerát, v němž
neznámá osoba hledá společnici pro tajemné
„dobrodružství na Manhattanu“. Společně
s britskou aristokratkou Georgiou
Hamiltonovou se Amy v mžiku ocitne v New
Yorku a na vlastní kůži tam zažívá svěžest
a šarm velkoměsta. Georgia Hamiltonová ale
ukrývá bolestné tajemství. Tajemství, které
otřáslo jejím životem. Příběh lásky a zrady,
jehož následky může napravit pouze Amy…

ROMÁN PRO ŽENY KOMIKS

DETEKTIVKA

ED BRUBAKER 
& SEAN PHILLIPS
Criminal

Poslední z nevinných

Každý příběh má svého zločince. Jenže
v noiru to bývá tak, že ne vždy je jasné, kdo
tím zločincem vlastně je… CRIMINAL,
nejoceňovanější kriminální komiks
jedenadvacátého století konečně vychází
v další luxusní vázané knize. Vítěz několika
Eisnerových i Harveyho cen, včetně té za
Nejlepší novou sérii za rok 2007 a pěti pro
Nejlepšího scenáristu. Kniha obsahuje tři
samostatné příběhy – Zlou noc, Hříšníky
a přelomový díl Poslední z nevinných –
v jednom balení spolu s mnoha bonusy,
články, kresbami.

VAL MCDERMIDOVÁ 
Cesta kostlivců

Zlo nezná hranice

Ve zdánlivě nepřístupné věžičce na střeše
zchátralé školy v Edinburghu je nalezena
kostra s otvorem uprostřed lebky. Detektiv
vrchní inspektorka Karen Pirieová musí
nejprve zjistit, kdo byl zavražděný, jenže
vodítek mnoho není. Napomůže pátrání
plastová kartička, kterou měl zřejmě mrtvý
u sebe? Zjistí něco z kostí a chrupu forenzní
antropologové? Vyšetřování pokračuje
a šéfka jednotky starých případů Pirieová
i její kolega Murray pronikají stále hlouběji
do světa intrik a násilí, v němž se
zavražděný pohyboval. Jedna ze stop je
zavede do vesnice v Chorvatsku.

K V Ě T E N
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344 str. | 299 Kč

344 str. | 299 Kč 432 str. | 990 Kč

Val McDermidová (1955) je skotskou autorkou několika řad detektivních
thrillerů, jejichž hrdiny jsou policejní profiler Tony Hill, soukromá
vyšetřovatelka Kate Branniganová a novinářka Lindsay Gordonová. Za svoji
literární tvorbu získala řadu mezinárodních ocenění včetně Zlaté a Diamantové
dýky. 



JACQUELINE WILSONOVÁ
Sladké časy

Opal život zhořkl. Dokáže si ho zase osladit?

Opal Plumsteadová možná není žádná krasavice, ale zato je
velmi inteligentní. Je stipendistkou na soukromé střední škole
a sní o studiu na univerzitě. Její sny se však náhle rozplynou,
když jejího otce zavřou do vězení. Čtrnáctiletá Opal musí
začít pracovat v továrně Fairy Glen, kde se vyrábějí sladkosti
– ale zdaleka neprožívá sladké časy. Snaží se vyjít s ostatními
dělnicemi, které si o ní myslí, že je namyšlená intelektuálka.
Je zde však jeden člověk, kterého Opal bezmezně obdivuje:
krásná a velmi důstojná majitelka továrny paní Robertsová,
která Opal seznámí s legendární paní Pankhurstovou a jejími
sufražetkami, bojovnicemi za volební právo pro ženy. A když
se Opal sblíží s Morganem, synem paní Robertsové a dědicem
továrny, zdá se, že se sladké časy konečně vracejí. Ale blíží se
první světová válka, která její život navždy změní.

Jacqueline Wilsonová (1945) 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. Její knihy
kresbou doplňuje ilustrátor Nick Sharratt.

Věk: 9-13

PRO MLÁDEŽ

Č E R V E N
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DOUGLAS PRESTON,
LINCOLN CHILD 
Ztracený ostrov

Geniální zloděj Gideon Crew

Douglas Preston a Lincoln Child přicházejí
s třetím dobrodružstvím sympatického
Gideona Crewa. Gideon dobře ví, že trpí
nevyléčitelnou chorobou a zbývá mu
posledních deset měsíců života. Nemá proto
chuť vyhovět podivínskému Elimu Glinnovi,
který pro něj má další zakázku – aby ukradl
jedinečný pergamen, středověký Evangeliář
z Kellsu. A v něm se skrývá mapa cesty
k ostrovu, kde roste lotos. Mytická rostlina,
jež je lékem na všechny nemoci. Mohla by
tedy Gideonovi zachránit život?

THRILLER PRO MLÁDEŽ

DETEKTIVKA

SARA SHEPARDOVÁ
Roztomilé malé lhářky:
Poblázněné

Proč mluvit pravdu?

Roztomilé malé lhářky zjistily, že A nepracuje
sama, a odhodlaly se konečně jednat. Hanna
se stará o jednu z obětí, které po sobě
A zanechala. Emily v psychiatrické léčebně
pátrá po Alisonině minulosti. Spencer si
najala soukromé očko, aby stopovalo její
stalkerku. Do toho se provalilo Ariino temné
islandské tajemství. A k jejímu překvapení se
ukazuje, že jediný člověk, před kterým chtěla
Aria pravdu navždy skrývat, zřejmě od
začátku o všem věděl. 

KATHY REICHS
Kosti nikdy nelžou

Sběratelé kostí na stopě psychopatky

Na doktorku Temperance Brennanovou se s prosbou o pomoc
nečekaně obrací detektiv z oddělení odložených případů
v Charlotte. Dvě vraždy dětí sice dělí tisíce kilometrů, ale jedno
mají společné – pachatele. Před lety Anique Pomerleauová
v Kanadě unesla a zabila několik dívek a jen o vlásek unikla
zatčení. Pro Tempe i detektiva Andrewa Ryana, kteří případ
vyšetřovali, to tehdy byla zdrcující porážka. Nyní se Pomerleauová
jako noční můra znovu objevuje ve Spojených státech a vše svědčí
o tom, že je zapletená do vražd ve Vermontu a Severní Karolíně.
Vzápětí zmizí další dívka a hrůzovláda Pomerleauové pokračuje. 

Kathy Reichs (1950) je soudní antropoložkou. Pracuje střídavě
v Charlotte a Montrealu a často spolupracuje jako soudní znalkyně
při soudních líčeních. Televizní seriál Sběratelé kostí se natáčí již
osmou sezonu. V říjnu 2012 autorka navštívila na pár dnů Prahu.

Č E R V E N
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SIMON SCARROW
Krvaví havrani

Cato a Macro jsou terčem barbarů

Římská říše již téměř deset let bojuje
o prosazení nadvlády nad Británií. Nelítostný
odpor vedený fanatickým králem Caratacem
již připravil legie a jejich muže o mnoho sil.
Do provincie se nyní po letech vracejí dva
nejodvážnější vojáci – prefekt Cato
a centurion Macro – aby legiím pomohli při
jejich tažení. V pevnosti je však čeká
mnohem krvežíznivější protivník než místní
ustavičně útočící barbarské kmeny. Nejdřív
totiž musejí vyrvat pevnost z rukou
centuriona Querta – legionáře, který vede
v odlehlých západních horách krvavou
osobní válku.

HISTORICKÝ ROMÁN DETEKTIVKA JAMES CAROL
Polámané panenky

Vyšetřovatel má vraždění v genech…

My dva jsme stejní… Jefferson Winter
nedokáže na tato slova zapomenout. Pošeptal
mu je jeho otec krátce předtím, než injekce
ukončila jeho život sériového vraha
s patnácti mrtvými ženami na kontě. Winter
se zoufale snaží dokázat sobě i okolí, že
zákony genetiky někdy neplatí. Jako
osvědčený policejní profilista je nyní pozván
do Anglie, kde Scotland Yard hledá
zákeřného vraha. I ten je jiný. Oběti, které si
vybírá mezi ženami, měsíce mučí a zohavuje,
pak je však pustí na svobodu. Najde Winter
maniakálního šílence a překoná osudovou
předurčenost?

Z Á Ř Í
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DETEKTIVKA CHRIS CARTER
Jeden za druhým

Díváš se. Hlasuješ. Zemřou.

Detektiv Robert Hunter ze Speciální sekce vražd Losangeleského policejního sboru
přijme anonymní telefonát, který ho žádá, aby se připojil na jistou webovou adresu –
jde o soukromé televizní vysílání, určené jen pro jeho oči. Jenže volající nechce, aby 
se detektiv jen díval – chce, aby se zúčastnil, a odmítnutí nepřipadá v úvahu. Hunter
musí sedět a dívat se, jak je neznámá oběť mučena a zavražděna v přímém přenosu
přes internet. Losangeleský policejní sbor spolu s FBI využije vše, co má k dispozici,
aby elektronickou cestou vysílání vystopoval, ale tenhle zabiják není žádný amatér
a na tohle byl dokonale připraven.

Chris Carter se narodil v Brazílii, v rodině italského původu. Vystudoval psychologii
a soudní psychologii. Jako člen týmu soudních psychologů zkoumal a vyšetřoval mnoho
zločinců, včetně pachatelů sériových a mnohonásobných vražd, odsouzených k doživotním
trestům odnětí svobody. Žije v Londýně a věnuje se práci spisovatele na plný úvazek.



SARA SHEPARDOVÁ
Roztomilé malé lhářky:
Smrtelné

Každá hra je legrační…

Spencer, Hanna, Emily a Aria mohou jen
přihlížet, jak se jejich tajemství derou na
světlo světa – od těch nejmenších přešlapů
po hrůzné zločiny. Teď se jejich životy bortí
jeden po druhém. Spencer vyhodili
z Princetonu. Hanna ztratila místo v tátově
kampani – i v jeho srdci. Emily se ocitla na
chodníku. A Aria? Tu možná čeká vyhoštění
ze země. Díky tajemné A. přišly holky úplně
o všechno – kromě holých životů. Přesto
s nimi ještě neskončila. Pokud její smrtelný
plán vyjde, vyzradí nám roztomilé malé
lhářky svou poslední lež…

PRO MLÁDEŽ THRILLER

ROMÁN PRO ŽENY

SOPHIE KINSELLA
Audrey se vrací

Neobyčejný příběh obyčejné dívky… 

Čtrnáctiletá Audrey zažije šikanu, a tak ji
strach uvězní doma, skrytou za černými
brýlemi. Vyhlídky na uzdravení se radikálně
zlepší, až když se seznámí s bratrovým
kamarádem Linusem, protože právě s ním
dokáže mluvit o všem možném, dokonce
i o své sociální fobii. Zůstane však pouze
u přátelství?
Úžasný příběh – trochu smutný, hodně
veselý, a hlavně plný romantiky – napsala
(tentokrát pro mládež) oblíbená britská
autorka bestselerů, kterou v celém světě
i u nás proslavila zejména série knih Báječné
nakupování.

LINDSEY KELKOVÁ
O jedné holce

Mezi námi děvčaty

Tess Brookesová měla vždycky jasný plán.
Ale jednou plán krachne a Tess je nucena
přemýšlet, co dál. Když se připlete
k telefonátu pro spolubydlící Vanessu,
usoudí, že být Tess teď zrovna není žádná
sláva, tak proč si chvíli nezahrát na Vanessu?
Přijímá nabídku na focení na Havaji – přece
po amatérsku fotila ráda, jak může být těžké
vyblejsknout pár obrázků? Jenže vzápětí se
Tess ocitá ve velkém maléru. Daleko od
domova, v kůži (a nejen to, i v botách)
někoho jiného se Tess musí rozhodnout,
jestli dál bojovat, nebo to zabalit a zdrhnout… 

Z Á Ř Í
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Věk: 14+

Lindsey Kelková (1980) pracovala jako redaktorka knih pro děti, v současné
době píše pro časopisy, blog a je autorkou několika úspěšných knih. Pokud zrovna
nepíše, nečte, neposlouchá hudbu nebo nesledeju telku víc než je zdrávo, ráda nosí
boty, nakupuje boty a soudí boty ostatních. 



C. J. SANSOM
Lamentace

Královna skrývá tajemství…

Je léto roku 1546, král Jindřich VIII. pomalu a v bolestech umírá.
Členové královské rady bojují o moc. Strana, která zvítězí, bude
určovat charakter vlády Jindřichova následníka, osmiletého prince
Eduarda. Londýnem otřásá hon na kacíře, radikální protestantka
Anne Askewová je upálena a katolíci u dvora soustřeďují svůj
útok na šestou Jindřichovu manželku, Kateřinu Parrovou. Matthew
Shardlake se ještě nestačil zcela vzpamatovat z loňských událostí
na palubě lodi Mary Rose a zastupuje jednu ze stran
v nesmiřitelném sporu mezi sourozenci o matčinu poslední vůli.
Náhle je předvolán do Whitehallu, kde ho žádá o pomoc jeho
dávná ochránkyně a klientka, nyní zoufalá královna plná obav.

Christopher John „C. J.“ Sansom je britský autor historických
a detektivních románů. 

HISTORICKÝ ROMÁN

Ř Í J E N
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KOMIKS KAREL JERIE
Candide 2: Velký inkvizitor

Barokní-SteamPunk-SpaceOpera

Válečné bojiště prvního dílu zbavilo Candida mnoha iluzí. V druhé části trilogie se
opětovně setká s profesorem Panglosem a dopije do dna šálek hořké reality.
Nýdrlandské pěstírny ušlechtilého konopí stočí běh Candidova osudu na obchodní loď,
která ovšem ztroskotá u pobřeží Port Ugalu. Pevnina hrdinovi nabídne mnohem
záludnější nesnáze. Všudypřítomné blaho Velkého Inkvizitora, šibenice, revoluce
a nevěstince se pokusí rozptýlit poslední kapky naděje. Je možné uprchnout? A pokud
ano, pak kam a komu je ještě možno věřit? Candidovi nečekaně pomohou dvě
pozoruhodné ženy slečna Kunigunda a divoká Octobriana. 
První kniha Candide získala dvě ceny MURIEL za nejlepší lettering + nejlepší původní
kresbu.

Karel Jerie (1977) je malíř, ilustrátor a zabývá se tvorbou komiksů. Publikuje kresby
v novinách a časopisech. Zároveň ilustruje knihy pro mládež a kreslí stripy pro různá
periodika. Je členem SVU Mánes a jedním ze zakladatelů občanského sdružení Seqence
zaměřeného na podporu komiksu v České republice.

64 str. | 299 Kč



COLIN FALCONER
Kolos

Syrový starověk bez příkras ožívá…

Píše se rok 323 př. n. l. a Alexandr
Makedonský ovládá téměř celý Řekům tehdy
známý svět. Po návratu z Indie se jeho vojska
chystají k dalším dobyvatelským tažením,
vyzbrojena nejdrtivější a nejhrozivější zbraní
starověku: válečnými slony. Kolos, jehož
dokáže zkrotit pouze jeho ctižádostivý
mahút, patří k největším. Je to právě Kolos,
jenž propojuje hluboce lidské osudy hlavních
hrdinů, které se odehrávají na pozadí válkou
rozvráceného Středomoří. Na stránkách
nového románu Colina Falconera před očima
čtenářů ožívá syrový starověk bez příkras. 

HISTORICKÝ ROMÁN THRILLER

HISTORICKÝ ROMÁN

JAMES ROLLINS A REBECCA
CANTRELLOVÁ
Pekelná krev

Vše se rozhodne v branách pekla

Trilogie o Sangvinistech končí, ale opět
spojuje vědu, mytologii a náboženství do
atraktivního a čtivého celku. Erin Grangerová
pokračuje v hledání Luciferových pout aby se
zbývajícími členy Trojice mohli vyrobit
magický Kalich, který ho navrátí do věčné
temnoty. Avšak proti ní stojí démon Legie
a armáda obzvláště smrtících nemrtvých.
Opět se rozhoří boj odehrávající se na
různých místech světa – ve Vatikánu,
Benátkách, Egyptě, Praze, Pyrenejích
a Nepálu, a do hry vstupují kromě Alžběty
Báthoryové a Tommyho i nové síly.

ALISON WEIROVÁ
Královna Alžběta

Zlaté časy vlády největší z anglických panovnic

V roce 1558 nastupuje na anglický trůn Alžběta I. Málokdo tehdy
tuší, že na dobu její vlády budou jednou lidé v její zemi vzpomínat
jako na „zlatý věk“. Doma se Alžběta I. stylizuje do role panenské
královny, ale celá Evropa si šušká o jejím skandálním flirtování
s ženatým dvořanem Robertem Dudleym. V příběhu, který
překlenuje dlouhých čtyřicet let Alžbětiny vlády, nahlížíme 
za oponu jednoho z nejpodivuhodnějších milostných příběhů
odehrávajícího se v kulisách nádherymilovného tudorovského
dvora a na pozadí velkých událostí své doby. Příběhu nenaplněné
lásky velké královny, jež se snaží skloubit své city s veřejným
životem a panovnickými povinnostmi. 

Alison Weirová (1951) je známa především jako historička, která
má na svém kontě celou řadu obsáhlých publikací literatury faktu
a napsala i pět historických románů. 

Ř Í J E N
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KATHY REICHS A BRENDAN REICHS
Zúčtování

Viráti bojují s dalším supervirem

Viráti jsou zpět, jenomže už nejsou jedinou smečkou ve městě. V posledním
pokračování úspěšné série musí Tory se svou smečkou z Morrisu vypátrat Trojici –
skupinu zákeřných protivníků, kteří se nakazili supervirem díky Chancei
Claybourneovi. Rudoocí viráti vyhlásili Toryině smečce otevřenou válku a pro konečné
vítězství udělají cokoli. Navíc se o tajemství superschopností začala zajímat tajná
organizace vybavená nejmodernější technikou. Jak to všechno přežít? Tory, Ben, Hiram
i Shelton si budou muset tentokrát sáhnout až na samé dno.

Kathy Reichs (1950) je soudní antropoložkou. Pracuje střídavě v Charlotte a Montrealu
a často spolupracuje jako soudní znalkyně při soudních líčeních. V říjnu 2012 autorka
navštívila na pár dnů Prahu. Spolu se svým synem Brendanem napsala sérii pro mládež
o dobrodružstvích dospívající Tory, blízké příbuzné doktorky Brennanové.

PRO MLÁDEŽ

HISTORICKÝ ROMÁN ANTHONY RICHES
Římané: Císařovi zabijáci

Planoucí touhou pomstít se nepřátelům

Mladý centurio Marcus Valerius Aquila se
v rodném Římě snaží pomstít vyvraždění své
rodiny. Při tomto úsilí mu hrozí smrtelné
nebezpečí od čtveřice spiklenců, kteří ve
prospěch svůj i hrabivého císaře osnují
vraždy bohatých římských patricijů. Řím na
konci prvního století je plný intrik, podvodů
a tajných spolků, takže autor udržuje své
čtenáře v trvalém napětí. A v tomto sedmém
svazku série Římané poznáváme mnoho
nových postav, k jakým patří významní
senátoři, vůdce městského gangu nebo
slavný gladiátor Mortiferum.

L I S T O P A D
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THRILLER LINCOLN CHILD 
Zapomenutý pokoj

Přísně tajný projekt

Jeremy Logan je „záhadolog“ – vyšetřovatel,
který se specializuje na analyzování jevů,
které nemají zjevné vysvětlení. Logan se
ocitne na pobřeží Newportu, na Rhode
Islandu, kam ho pozval Lux, jedna
z nejuznávanějších expertních skupin
v Americe. Jen o pár dní dříve v sídle
organizace se jeden z doktorů začne chovat
nevypočitatelně. Skupina najme Logana, aby
diskrétně vypátral, co přivedlo toho
vzdělaného muže k šílenství. Vyšetřování ho
dovede k nečekanému objevu. V dávno
opuštěném křídle sídla najde Logan
důmyslně ukrytý tajný pokoj…

Věk 14+



JONATHAN MERES
Svět podle Norma 3

Může způsobit plynatost

Celý svět se nejspíš zbláznil… tedy kromě
Norma, samozřejmě. To Normovi došlo ve
chvíli, kdy ho obvinili, že způsobil globální
oteplování. Jeho táta je najednou různými
plyny vysloveně posedlý, s jeho nejlepším
kamarádem začaly usilovně cloumat
hormony, jeden z jeho brášků nutně
potřebuje deodorant, jestli ne i něco horšího.
A další osoby a obsazení, co mu přičinlivě
komplikovaly život doteď, samozřejmě taky
přijdou se svojí troškou do mlýna. Kdepak,
pro Norma na tomhle světě není ani kousek
spravedlnosti…

PRO MLÁDEŽ ROMÁN PRO ŽENY

THRILLER

SOPHIE KINSELLA
Báječné nakupování
v Hollywoodu

Becky Brandonová mezi hvězdami

Becky Brandonová (rozená Bloomwoodová) je
v Hollywoodu! Jako by celý její dosavadní
život směřoval k této chvíli. Přátelí se
s filmovými hvězdami… nebo určitě bude, až
se konečně setká se slavnou filmovou
hvězdou Sage Seymourovou, o jejíž PR se
bude starat Beckyin manžel Luke. Becky se
s veškerou vervou pouští do vysněné kariéry
– být stylistkou nějaké hvězdy. Jenomže se
ukáže, že v Tinseltownu není nic tak snadné.
Naštěstí jí přijíždí na pomoc kamarádka
Suze,… ale tak snadno, jak obě doufaly, to
nejde…

DOUGLAS PRESTON A LINCOLN CHILD
Modrý labyrint 

Z minulosti vystupují přízraky…

Na prahu domu zvláštního agenta FBI Aloysia Pendergasta se
objeví mrtvola jeho zapřisáhlého nepřítele – oběť vraždy. Kdo je
pachatel, jaký měl motiv a co se pokouší Pendergastovi sdělit?
Jedinou stopu představuje kousek tyrkysu, nalezený v těle
zavražděného. Ten zavede Pendergasta až k opuštěnému dolu na
břehu Saltonského moře, slaného jezera v Kalifornii; odtud pak
směřuje pátrání hluboko do neblahé minulosti agentovy rodiny.
Kromě přízračné epizody z rodinné historie však číhají na
Pendergasta i další nástrahy: sleduje ho totiž vrah, který se chce
pomstít za dávný prohřešek. Zanedlouho se agent ocitá ve spleti
ďábelských plánů, které ho zraňují na duši i na těle… 

Douglas Preston (1956) pracoval pro Americké přírodopisné
muzeum a je zkušeným jezdcem na koni. Lincoln Child (1957) 
býval knižním redaktorem a je milovník motorek a papoušků.

L I S T O P A D
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Věk 9-13



JACQUELINE WILSONOVÁ
Motýlí klub

Jaké to je být trojčetem…

Ačkoli je Tina trojče, liší se od svých dvou
sester skoro ve všem – i v tom, že v ničem
není tak dobrá jako Phil a Maddie. Ty se však
naštěstí o Tinu starají a pomáhají jí. Když
ovšem dostanou novou třídní učitelku, jsou
od sebe poprvé odděleny. Tina se zděsí, když
ji třídní posadí vedle zlé a škodolibé Selmy.
Potom je ale paní učitelka požádá, aby jí na
školním pozemku pomohly vytvořit motýlí
zahradu. Tina zjistí, že své sestry
nepotřebuje v jednom kuse – a že Selma je
mnohem zajímavější, než se na první pohled
zdá.

PRO DĚTI PRO MLÁDEŽ SARA SHEPARDOVÁ
Roztomilé malé lhářky:
Ohrožené

Žádný zloduch si nezaslouží klid

V pensylvánském Rosewoodu konečně začalo
léto, a s ním odpoledne u bazénu, maturity,
a konec skandálu, který městečkem otřásal
celé roky. Jak alespoň všichni věří. Už je to
pár týdnů, co policie zatkla stalkerku
a vražedkyni známou jako A. Jen Hanna,
Aria, Emily a Spencer vědí, že pravá A je
stále na svobodě. Dokud to tak bude, nic se
nevrátí do svých kolejí… Roztomilé malé
lhářky by si měly hlídat záda. Tentokrát je
A rozhodnutá, poslat čtyři krásky ke dnu –
jednou pro vždy.

L I S T O P A D
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DETEKTIVKA JEFF LINDSAY
Dexter je mrtvý 

Pád do nejtemnějších hlubin

Dexter mnoho let pokoušel osud a žil dvojím životem – jako
policejní analytik krevních stop, manžel a otec, a na druhé straně
jako sériový vrah specializující se na jiné sériové vrahy. Ale nic
netrvá věčně. Je paradoxně obviněn z vraždy, kterou nespáchal,
a skončí ve vězení. Nyní ztratil vše – svou ženu,
děti i důvěru sestry Debory. Jeho poslední nadějí
je bratr Brian, který jej dostane z vězení a začne
uskutečňovat temný plán, aby Dextera očistil
a zachránil před fanatickým detektivem
Andersonem. Zpočátku vše vypadá slibně a do
případu se vloží i agenti FBI. Ale pak se věci
zvrtnou a rozpoutají se přímo krvavá jatka. 

Věk 7-10 Věk: 14+





Nakladatelství BB/art s.r.o.,
Bořivojova 75, 130 00  Praha 3,

tel.: +420 222 721 538, +420 222 721 194,
e-mail: bbart@bbart.cz, www.bbart.cz c
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