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BRIAN AZZARELLO,
EDUARDO RISSO
100 nábojů 12: Špinavci

Náhlá smrt

Nastává závěrečná bitva mezi přeživšími
rody Trustu a agentem Gravesem, jejich
někdejším zmocněncem. Vše nasvědčuje
tomu, že počty padlých na obou stranách
budou vysoké. V této válce se však stírá
hranice mezi vojáky a civilisty a na
přidružené ztráty nikdo příliš nebere ohledy.
Ale stejně jako žádný plán útoku nepřečká
první kontakt s nepřítelem, dějiny nás též
učí, že nejvíc rozhodující bývají nečekané
okolnosti a že obě strany jsou stejně
zranitelné.

KOMIKS KOMIKS

KOMIKS KOMIKS

ED BRUBAKER, GREG RUCKA 
Gotham Central: Šašci
a blázni

Gotham ovládl chaos

Sloužit u sboru v Netopýrově městě vážně
není hračka. Nejenže se musíte vypořádat
s násilím a korupcí ve městě, které je světově
nejproslulejším semeništěm zločinu
a domovem nejšílenějších a nejvražednějších
kriminálníků – ještě se na každém kroku
potýkáte s následky činnosti samozvaného
strážce spravedlnosti hrajícího výhradně dle
svých pravidel. A na Vánoce se město
rozhodl terorizovat Joker – náhodně
popravuje oběti odstřelovací puškou a nikdo
od starosty až po obyčejné občany před ním
není v bezpečí! 

ADAM GLASS, FERNANDO
DAGNINO 
Sebevražedný oddíl 2:
Vzestup Baziliška

Kdo je vrah sebevrahů?

Přežívající členové Operační skupiny X se
pokouší zotavit ze své katastrofální mise
v Gothamu a na světlo se dostává temné
tajemství – jeden z nich je zradil! Sabotér,
jehož přetvořil a vycvičil sám Regulus, vůdce
organizace Bazilišek, má za úkol zavraždit
Amandu Wallerovou a odhalit existenci
oddílu celému světu. Je to snad Harley
Quinn, která už i tak znamená pro tým
hrozbu a neustále se potácí mezi svými
osobnostmi? Nebo snad Deadshot, jehož
touha zemřít mohla Regulovi posloužit jako
vhodná páka k jeho ovládnutí?

AMANDA CONNEROVÁ,
JIMMY PALMIOTTI 
Harley Quinn 3: Láska na
první ránu

Dvanáct Harley na plný úvazek!

Harley Quinn si toho nabrala vážně trochu
moc. Pracuje jako psychiatrička, stará se
o činžák plný chudých nájemníků a divokých
domácích mazlíčků, zápasí ve Skate Clubu,
snaží se zahájit nový milostný románek…
a k tomu ještě plnit své předsevzetí a měnit
svět k lepšímu. Nestíhá – a tak nastal čas
rozšířit tým o schopné pomocníky! Jenže
šíření Harleyiných životních hodnot cti,
důvěry a neukázněnosti lze svěřit jen těm
nejlepším z nejlepších. Přijímací pohovory
budou ostře konkurenční… a krvavé!

J A R O
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LEE CHILD
Jmenuji se Reacher

Věčný tulák na nekonečné cestě

Jack Reacher je jedním
z nejcharismatičtějších hrdinů naší doby.
Dvanáct povídek v této knize ukazuje, jak
vyrůstal, a napovídá, proč se z něj stal věčný
tulák na nekonečné cestě. Putuje bez
zavazadla, bez cíle, a kdekoli se zastaví,
narazí na potíže. Což je smůla pro ty, kteří je
působí. Jeho otec byl voják, a proto Reacher
i jeho starší bratr Joe vyrůstali na řadě
amerických základen po celém světě. Ano,
Reacher – ačkoli jej pokřtili Jack, nikdo
z rodiny ani z ostatních lidí mu tak neříkal.
Vždycky byl zkrátka Reacher.

POVÍDKY POVÍDKY

HISTORICKÝ ROMÁN

KATHY REICHS
Sbírka kostí

Čtyři případy „sběratelky kostí“

Soubor čtyř různorodých povídek skvěle
doplňuje románovou sérii o soudní
antropoložce Temperance Brennanové.
Dočteme se o jejím úplně prvním případu
z doby, kdy Ameriku začal strašit AIDS, ale
také o zabité studentce v jezeře, vyšetřování
záhadné smrti na Mount Everestu a konečně
o dívce, která lovila hady na Floridě. Knižní
série o doktorce Brennanové je velmi
úspěšná a dočkala se překladů do řady
jazyků. Televizní seriál Sběratelé kostí, jehož
je spisovatelka producentkou, má celkem již
dvanáct sezon.

BERNARD CORNWELL
Blázni a smrtelníci

Svár bratří Shakespearů...

Autor oblíbené Anglosaské kroniky nás
přivádí do alžbětinské éry a přináší intimní
náhled do života tehdejšího divadla. Hrdina,
mladý herec Richard Shakespeare, se snaží
prosadit ve společnosti, v níž dominuje jeho
starší, avšak odcizený bratr William. Divadlo
prosperuje, spolu s tím se však prohlubuje
jejich vzájemná rivalita a sílí konflikty plné
úskočných intrik, až nakonec jde o všechno.
Bernard Cornwell uplatňuje veškeré své
vypravěčské umění a udržuje od začátku až
do konce čtenáře v napětí. 

L E D E N
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THRILLER SIMON SCARROW, 
LEE FRANCIS
Hráči se smrtí

Virtuální svět je lepší než skutečný

Technothriller, oblíbeného autora historické
série ze Starého Říma, začíná jako klasická
záhada zamčeného pokoje. V bytě, který
vyhořel, najdou hasiči mrtvého muže
sedícího u počítače. Někdo ho krutě mučil
a pak zaživa upálil. Místnost byla zamčená
zevnitř, okna nevypáčená a bezpečnostní
kamery na chodbě domu nikoho nezachytily.
Přesto sousedka zaslechla z bytu mužův
zoufalý křik: „Dost… dost, Iris!“. Zdá se, že
půjde o to, zjistit, kdo je Iris, jak se
nepozorovaně dostala do bytu i z něj, a pak ji
dopadnout a usvědčit...
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JACQUELINE WILSONOVÁ 
První láska

Tajemství dospívání

První díl čtyřdílné série pro -náctileté dívky,
které prožívají první lásky, starosti,
problémy a zklamání spojené s dospíváním.
S jejich hlavní hrdinkou, sympatickou Sally,
se dívky snadno ztotožní. Seznámí se navíc
s kamarádkami Naďou i Magdou. Dozví se
spoustu tajemství. Nad jejich příhodami se
mohou smát i plakat, protože v devítce není
nic snadnějšího… A navíc se ještě dozví
spoustu věcí o klukách!

PRO MLÁDEŽ PRO MLÁDEŽ

PRO MLÁDEŽ KOMIKS

JACQUELINE WILSONOVÁ
První starosti

Líbí se vám, jak vypadáte? 

Jen ten, kdo zažil problém zvaný „mentální
anorexie“ na vlastní kůži ví, o jak záludnou
a nebezpečnou nemoc se jedná. Hlavní
hrdinka Sally, která trpí komplexy
méněcennosti pro svou tloušťku, se
rozhodne, že se s ní rychle vypořádá. Pomalu
se ale zaplétá do sítí lží, hádek s rodinou
a roztržek s kamarádkami, z nichž jako by
nebylo úniku… Druhá kniha volné čtyřdílné
řady.

KAREL JERIE
Candide 3: Eldorádo

Iluze jsou pryč

Válka je denní chléb pěkně zhusta
pokmínovaný ztrátou přátel, na který Karel
Jerie pokládá poslední obrazy inspirované
Voltairovým románem. Candide s milovanou
Kunigundou uniká z Evropy zmítané
revolucí. Šéf Ugalské tajné policie Zarco je
Candidovi v patách, a tak hrdinovi nezbývá
než hledat útočiště v Novém světě.
Nečekejme však zázraky. Candide nemá na
růžích ustláno a Nový svět mu přinese jen
další nálož útrap a spoustu otázek. Hledejme
odpovědi mezi obrazy velkolepých
dobrodružství Candida a jeho přátel.

JACQUELINE WILSONOVÁ
Nečekané prázdniny

Příběh o přátelství, ztrátě a odvaze

Je září 1939 a Londýn se připravuje na
druhou světovou válku. Začínají se narychlo
stavět protiletecké kryty. Desetiletou Shirley
vzbudí maminka nezvykle brzy a řekne jí, že
si musí rychle sbalit. Shirley neví, kam
pojede, ani co se s ní bude dít, až tam
přijede. Dozví se jen to, že jede na „takové
malé prázdniny“. Shirley je evakuována do
poklidného venkovského městečka, které jí
připadá jako na druhém konci světa. Pobyt
ve zvláštním poloprázdném domě s tajuplnou
paní Waverleyovou jim změní život navždy…

J A R O
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JUSTIN GRAY, JIMMY
PALMIOTTI
All Star Western 3: Černý
diamant

Do Gothamu přichází šílenství…

Slavný lovec lidí Jonah Hex se nechal
najmout, aby nalezl ztracený vzorec
propašovaný ze Skotska do Gothamu.
Zmíněná receptura pochází z laboratoře
vyšinutého vědce doktora Henryho Jekylla
a kdosi je rozhodnutý s její pomocí rozpoutat
v ulicích peklo! Zločinnost v Gothamu stoupá
a Hex brzy seznává, že čelí závažnějšímu
problému – jakmile se někde objeví doktor
Jekyll, brzy se zjeví i pan Hyde. A jakmile se
Hyde zmocní karbonátu, černého diamantu,
který je skutečným zdrojem jeho síly, dokáže
Gotham zachránit jedině Hex. 

KOMIKS KOMIKS

KOMIKS

FRANCIS MANAPUL, BRIAN
BUCCELLATO
Batman Detective Comics 6:
Ikarus

Bruce Wayne věří Gotham City

Na zápraží sídla Waynových se objeví
zavražděná žena. Jde o novou obchodní
partnerku Bruce Wayna, a ten se proto stává
předmětem zájmu policejního vyšetřování.
Vydává se tedy pátrat i sám jako Batman
a odhalí záludné spiknutí, jehož se účastní
zkorumpovaní politici spolu se soupeřícími
gangy. Vše se točí kolem nové drogy zvané
ikarus, která zaplavuje gothamské ulice.
Detektiv Harvey Bullock je na případu
osobně zainteresován a jde tvrdě po
dealerech. Dokáže Temný rytíř odhalit
pravdu dříve?

ROB WILLIAMS, JIM LEE 
Sebevražedný oddíl 1: Černá
sféra

Nové začátky slavných postav

Ideální start pro nové čtenáře, to je nová
řada: Znovuzrození hrdinů DC.
Harley Quinn. Deadshot. Killer Croc.
Enchantress. Captain Boomerang. Katana.
Jsou nebezpeční. Smrtící. Vážně duševně
narušení… a představují naši jedinou naději.
Říká se jim Sebevražedný oddíl. Mise, která
je čeká, vypadá poměrně přímočaře: mají
nepřátele připravit o mocnou kosmickou
zbraň nazvanou Černá sféra. Co se však
stane, jakmile půjde do tuhého a naši
antihrdinové zjistí, že jejich cíl brání
Vyhlazovací brigáda?

J A R O
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KOMIKS BRIAN K. VAUGHAN, FIONA
STAPLES
Sága 7

Rodina, to je něco jako lesní požár

Když je válka, míst, kde byste skončili jen
velmi neradi, se najde hodně. Ale kometa
jménem Phang mezi všemi těmi místy vede –
a to s velkým přehledem. Protože o Phang
a o to, co leží pod jeho povrchem, se ke škodě
místních obyvatel bojuje velmi urputně.
Přesto se právě tady Alana a Marko
s rodinou a přáteli ocitnou a musí čelit nejen
zabijákům (kteří jsou poněkud ráznější než
Vůle), ale taky hodně bolestným ztrátám.
Hromadou cen ověnčená série je jedna
z nejlepších původních komiksových sérií
nového tisíciletí.

176 str. | 499 Kč | 699 Kč 176 str. | 499 Kč | 699 Kč

160 str. | 299 Kč | 599 Kč152 str. | 399 Kč

EP 2018_01-13_EP  25.4.2018  18:14  Stránka 4



LEE CHILD
Půlnoční linka

Nepleťte se Reacherovi do cesty!

Bývalý vojenský policista Jack Reacher
putuje Spojenými státy, nechává se vést
instinktem i náhodami a užívá si svobody. Za
ni přece v armádě bojoval! V malém městě
na Středozápadě Reacher zahlédne za
výlohou zastavárny absolventský prsten
vojenské akademie ve West Pointu. Je malý,
nejspíš patřil kadetce, která si ho koupila
jako dárek k ukončení studia. Takového
prstenu se přece člověk jen tak nevzdá.
Pochází z pozůstalosti? Nebo neznámá
vojačka žije? Pak musí být ve velkých
nesnázích… a Reacher musí zjistit víc.

THRILLER THRILLER

DETEKTIVKA DETEKTIVKA

JAMES ROLLINS
Koruna démonů

Klíč k tajemství života po životě 

Tým vědců narazí u brazilského pobřeží na
děs, jakému není rovno – na ostrov, kde byl
veškerý život zničen a pohlcen druhem
překonávajícím nejdivočejší představy. Než
vědci stačí svůj objev nahlásit, zaútočí na ně
neznámí ozbrojenci a zabijí všechny členy
týmu kromě jednoho: entomologa
a odborníka na jedovaté živočichy. Hrozba
však souvisí i s děsivým tajemstvím
pohřbeným před sto lety pod národním
parkem National Mall ve Washingtonu:
sbírkou kostí zachovaných v jantaru. Dávná
hrůza je opět vypuštěna v podobě zbraně
nevýslovné síly…

VAL MCDERMIDOVÁ 
Náhradní řešení

Beznadějná situace si žádá řešení

Na odlehlé venkovské silnici se objeví hořící
auto a v něm uškrcená a spálená mladá žena.
Vrah po sobě nezanechává téměř žádné
stopy, a tak se vrchní inspektorka Carol
Jordanová, šéfka nově ustaveného
regionálního týmu pro závažné zločiny, spolu
s tvůrcem psychologických profilů Tonym
Hillem skoro modlí, aby se dočkali další
precizně promyšlené vraždy, která jim snad
o pachateli napoví víc. Za pár týdnů na jiném
odlehlém místě se scéna opakuje. Za nějaký
čas znovu. A pachatel je stále o spoustu
kroků před policií.

JOHN SANDFORD
Zlatá oběť

Ukrást miliony kartelu je špatný nápad

Ve městě Biloxi na jihu Mississippi kdosi
vyloupí počítárnu peněz drogového kartelu.
Zmizí kufry plné hotovosti a na místě
zůstanou mrtvoly šesti lidí včetně šestileté
dívky. Kartel si na pachatele najímá vrahy
včetně „kutilské královny“, která mučí oběti
nářadím. Ti pak s federálním maršálem
Lucasem Davenportem soupeří o to, kdo dřív
najde střelce, kteří počítárnu přepadli.
Situace se rychle vyostří, až stojí navzájem
všichni proti sobě: lupiči z Biloxi, nájemní
vrazi i Lucas Davenport.

J A R O
5

312 str. | 349 Kč 360 str. | 349 Kč

296 str. | 299 Kč 360 str. | 299 Kč

EP 2018_01-13_EP  25.4.2018  18:14  Stránka 5



AMANDA CONNEROVÁ,
JIMMY PALMIOTTI 
Harley Quinn 1: Umřít
s úsměvem

Nové začátky slavných postav

Ideální start pro nové čtenáře, to je nová
řada: Znovuzrození hrdinů DC.
Špička sebevražedného oddílu rozjíždí
sólovou dráhu! Jmenuje se doktorka Harleen
Quinzelová, ale přátelé i nepřátelé jí říkají
prostě Harley Quinn. Její naprosto
a definitivně bývalý přítel Joker je sice
nesporný korunní kašpar zločinu, ale Harley
je zase královna Coney Islandu! A když
existenci jejího malého kousku přímořského
ráje ohrozí zombie apokalypsa, koho jiného
zavoláte, aby nemrtvým ustřelil palici?

KOMIKS KOMIKS

KOMIKS

GEOFF JOHNS, JEFF LEMIRE
Liga spravedlnosti: Válka
velké trojky

Vesmír DC jde do války!

Smrt jednoho hrdiny zažehne divoký konflikt
mezi členy Ligy spravedlnosti, Temné ligy
spravedlnosti a Americké ligy spravedlnosti.
Zatímco spolu superhrdinské týmy bojují, na
světlo vychází tajemství Hříšné trojky,
záhadné Pandory a její skříňky ve tvaru
lebky.
Kniha obsahuje kompletní ságu VÁLKA
VELKÉ TROJKY, složenou ze sešitů Liga
spravedlnosti 22–23, Temná liga
spravedlnosti 22–23, Americká liga
spravedlnosti 6–7, Pandora 1–3, Constantine
5, Phantom Stranger 11 a The New 52 Free
Comic Book Day Special 2012.

BENJAMIN PERCY, OTTO
SCHMIDT
Green Arrow 1: Smrt a život
Olivera Queena

Nové začátky slavných postav

Ideální start pro nové čtenáře, to je nová
řada: Znovuzrození hrdinů DC.
Ve dne je Oliver Queen, playboy z lepší
společnosti, ředitel Queen Industries,
mecenáš a filantrop. Ale v noci stráží ulice
Seattlu, kde se rve za práva utlačovaných
jako skutečný bojovník za sociální
spravedlnost. Stává se z něj Green Arrow.
Ale jak můžete bojovat s elitou, když k ní
sami patříte? Právě tuhle otázku obdrží
Oliver po jiskrami nabitém setkání s Black
Canary. Rocková superhrdinka ho nutí
pochybovat o všem, co ví o chránění
nevinných…

J A R O
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KOMIKS JAMES TYNION IV, EDDY
BARROWS
Batman: Detective Comics 1:
Ve stínu netopýrů

Nové začátky slavných postav

Ideální start pro nové čtenáře, to je nová
řada: Znovuzrození hrdinů DC.
Do gothamských ulic vtrhla elitní bojová
jednotka, která Temného rytíře napodobuje.
Její vybavení, technologie i taktika jsou
odpozorované od Batmana, jsou však
propracovanější a na vyšší úrovni. Motivy
této armády zůstávají záhadou, její cíle jsou
však zřejmé – tihle „Batmanové“ mají
spadeno na gothamské maskované strážce
pořádku. Temnému rytíři je jasné, že takové
armádě sám čelit nemůže a z nové generace
gothamských hrdinů vytvoří vlastní armádu.

168 str. | 299 Kč | 599 Kč 320 str. | 699 Kč
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HARRY SIDEBOTTOM
Trůn Caesarů 3: Oheň a meč

Tyran Maximinus se nevzdá trůnu

Impériem zmítá chaos. Oba Gordianové, otec
i syn, jsou po smrti a tyran Maximinus se
nehodlá vzdát trůnu. Senátoři v Římě se
postavili na stranu vzbouřenců a nyní musí
rychle jednat, aby od sebe odvrátili
Maximinovu pomstu. Zvolí si ze svého středu
dva ctihodné muže a nabídnou jim císařský
purpur. V ulicích města vypukne násilí
a noví imperátoři se zoufale snaží obnovit
pořádek, neboť situace je více než kritická.
Jedno z největších obléhání v dějinách země
se stane místem rozhodujícího boje
a rozhodne o dalším osudu říše.

HISTORICKÝ ROMÁN THRILLER

HISTORICKÝ ROMÁN HISTORICKÝ ROMÁN

DOUGLAS PRESTON, 
LINCOLN CHILD
Město nekonečné noci

Cílem je zbavit město zla

Když se začne pohřešovat Grace Ozmianová,
dcera proslulého miliardáře, policie se
nejprve domnívá, že jednoduše vyrazila za
dalším dobrodružstvím. Jenže pak se
v opuštěné garáži v Queensu najde její
mrtvola a navíc není jasné, zda ji má na
svědomí jeden vrah nebo dva pachatelé.
Případu se ujme poručík Vincent D’Agosta
a zvláštní agent FBI A. X. L. Pendergast.
Nejsou ale připraveni na to, co je čeká.
V New Yorku se pohybuje záhadný zločinec,
který vraždí jako na běžícím pásu.

COLIN FALCONER
Velká láska malých rozměrů

Láska za časů reconquisty

Píše se rok 1489, Španěly od vítězství nad
Maury dělí už jen krůček a inkvizice se živě
zajímá o všechny, kdo by se snad mohli
odklánět od víry pravé. A v téhle neklidné
době se setkávají velký malíř malé postavy
a jeho krásná múza a začíná drama lásky,
přátelství, nenávisti a zrady. Jejich příběh se
odehrává na sklonku reconquisty a zavede
nás do sevillských krčem a kostelů, do kobek
inkvizice, ale i do emírova paláce v Granadě
a jeho harému. Dostane nakonec tahle
nesourodá dvojice vůbec šanci být spolu?

ROBERT FABBRI 
Vespasián: Padlý římský orel

…prozradím, že jsi zavraždil císaře

Na počátku roku 41 se Řím zmítá
v nepokojích. Sabinus a členové pretoriánské
gardy vedení Sabinovým švagrem
Clementem zavraždili Caligulu a císařem
prohlásili Claudia. Aby nevypukl chaos, snaží
se Claudiovi propuštěnci Narcissus, Pallas
a Callistus co nejrychleji znovu nastolit
pořádek. Jenže slintající a kulhající Claudius
je pouhou karikaturou svých statečných
předků Caesara, Tiberia a Germanika
a nemůže se odvolávat na své válečnické
úspěchy. Proto se pro něj jeho propuštěnci
snaží zajistit nějaké rychlé vítězství.

L É T O
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LINDSEY KELKOVÁ
Zbožňuju navždycky

Zimní Manhattan a někdo tu něco tají 

V den, kdy manžel Alex popadne batoh
a vyrazí na cesty, Angela Clarková slibuje, že
se bude vyhýbat malérům a zůstane oběma
střevíčkami pevně na zemi. Takže když přítel
její nejlepší kamarádky svěří Angele své
úmysly, přece mu může pomoct s vybíráním
prstýnku u Tiffanyho, no ne? Čemu to
uškodí? Pak najednou Angela zjistí, že je tu
další velká věc, kterou musí tajit – a její
milovaný muž je daleko, předaleko. Svatba
roku se blíží, Angelu čekají převratné věci
a bude potřebovat kamarádky po svém boku.

ROMÁN PRO ŽENY KOMIKS

KOMIKS

BRIAN AZZARELLO, CLIFF
CHIANG
Wonder Woman 3: Vůle

Příchod nových bohů

Wonder Woman odhalila svůj skutečný
původ – že je dcerou královny Amazonek
a Dia, krále bohů – a ihned dostává další
drsnou lekci: že jí prakticky každý člen její
nové rodiny jde po krku. Celý zástup
Olympanů počínaje žárlivou manželkou
jejího otce, bohyní Hérou, a zdaleka nekonče
jeho marnotratným synem Apollónem, by rád
viděl mrtvou nejen ji, ale i nevinné,
potenciálně všemocné nemluvně, které Zeus
zplodil s lidskou ženou… Diana se záchrany
dítěte – a své vlastní kůže – odhodlaně ujímá
a přijímá spojenectví nesourodé skupinky
bohů a polobohů.

JIMMY PALMIOTTI,
AMANDA CONNEROVÁ 
Harley Quinn 2: Joker miluje
Harley

Nové začátky slavných postav

Ideální start pro nové čtenáře, to je nová
řada: Znovuzrození hrdinů DC.
Být tou nejpsychotičtější psychiatričkou na
světě není snadné, ale už to vypadá, že se
Harley konečně zadaří. Ať už se mistryně
mely a magoření ocitne v nudistické kolonii
nebo v bruslařské aréně smrti, se svým
takřka rodinným coneyislandským gangem
Harlejek a nejlepší kámoškou Poison Ivy po
boku si troufá na naprosto cokoliv.
Jenže kdo se směje naposled… Přesně tak,
přátelé: Korunní kašpar zločinu přilézá zpět. 

L É T O
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KOMIKS ROB WILLIAMS, JIM LEE 
Sebevražedný oddíl 2:
K zbláznění příčetná

Nové začátky slavných postav

Ideální start pro nové čtenáře, to je nová
řada: Znovuzrození hrdinů DC.
Operační skupina X pod velením bezohledné
ředitelky Amandy Wallerové vpadla do
nejlépe hlídaného vězeňského zařízení na
planetě a „osvobodila“ z něj podivuhodnou
Černou sféru, kulovitý objekt pocházející
z jiné dimenze. A co že je tedy uvnitř? Nikdo
jiný než kryptonský diktátor generál Zod
v celé své megalomanské, svět zničující
slávě. A teď Wallerovou čeká rozhodnutí, co
si počít s jednou z nejnebezpečnějších
bytostí známého vesmíru.

264 str. | 299 Kč 176 str. | 499 Kč | 699 Kč
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IRVING STONE 
Žízeň po životě

Román o Vincentu van Goghovi

Kniha detailně líčí malířovu vytrvalost, která
soustavně narážela nejen na nepochopení
okolí, ale i na vlastní nešťastně utvářené
psychické dispozice. Od dětských let, přes
pohnutou epizodu studií v bohosloveckém
semináři a nevydařenou misijní činnost mezi
horníky v Belgii – už zde je počátek života,
který se pro van Gogha proměnil v tvrdý
střet snů a skutečnosti. Nakonec ho po dvou
šťastných měsících opustil i přítel Gauguin,
s kterým si nejvíc rozuměl…

ŽIVOTOPIS LITERATURA FAKTU

THRILLER THRILLER

ALISON WEIROVÁ
Normanské královny Anglie
(1066–1167)

Královny středověké Anglie

Příběh anglických středověkých královen je
plný tragédií, vznešených dramat, a dokonce
i komedií. Představuje letopisy lásky, vášní,
intrik, vražd, válek, zrad, proradností
a smutku, které se doslova hemží hrdinkami,
ženskými zloduchy, amazonkami, státnicemi,
cizoložnicemi a milenkami. Mnohé
samozřejmě pozastřely čas a nedostatek
známých podrobností – těch se však přesto
dochovalo tolik, že nám umožňují
zrekonstruovat různé dramatické příběhy.
Autorka shromáždila jednotlivé útržky, zbavila
je staletých romantických mýtů a legend.

KATHY REICHS 
Dvojí noc

Žena s temnou minulostí 

V samostatném psychologickém thrilleru
Kathy Reichs přivádí na scénu novou
hrdinku – chytrou, tvrdou, nadanou Sunday,
jejíž touha po spravedlnosti souvisí s dávnou,
temnou minulostí. Sunday Nightová je žena
s jizvami na těle i na duši a instinkty
zabijáka. A už dlouho prchá před vlastní
minulostí. Pohřbila svá tajemství a buduje si
život, ve kterém nikoho nepotřebuje a nic
necítí. Po traumatizujících zážitcích v armádě
i u policie se stahuje do ústraní, ale po čase
se rozhodne zúročit své bohaté zkušenosti
v nové roli soukromé vyšetřovatelky…

VINCE FLYNN, KYLE MILLS
Nepřítel státu

Spojenectví pod palbou

Americkému prezidentovi dochází trpělivost
s licoměrným arabským spojencem. Jeho lví
podíl na útocích 11. září Amerika mlčky
přešla, ale už nehodlá přehlížet, že saúdská
královská rodina financuje teroristy.
K trestné akci proti papírovému spojenci
však prezident dát příkaz nemůže. A tak
Mitch Rapp musí nejožehavější misi své
kariéry podniknout na vlastní pěst. Bez
záštity mateřské CIA, bez zákonné ochrany
a také bez vlastního týmu se s výkvětem
nepříliš spolehlivých odpadlíků z elitních
bojových jednotek vydává na trestnou
výpravu na Blízký východ.

P O D Z I M
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BRIAN AZZARELLO,
EDUARDO RISSO
100 nábojů 13: Wilt

Smrt je jejich řemeslem

Poslední karty byly rozdány a padly
závěrečné sázky. Zbývající rody Trustu
a jejich někdejší válečník, agent Graves,
musí vyložit list na stůl – a vyrovnat své
účty. Zbývající Minutemani to ale tak
jednoduché nemají. I když už dali všechny
žetony do banku, zbývá ještě zahrát pár
divokých karet a ty budou více než stačit na
to, aby hra nabrala nečekaný obrat. 
Spáchal by člověk násilnou odvetu, pokud by
získal prostředky a příležitost, díky kterým
by měl jistotu beztrestně uspět?

KOMIKS KOMIKS

KOMIKS

JAMES TYNION IV, EDDY
BARROWS
Batman: Detective Comics 2:
Syndikát obětí

Nové začátky slavných postav

Ideální start pro nové čtenáře, to je nová
řada: Znovuzrození hrdinů DC.
Říkají si Syndikát obětí, protože oběti jsou
všichni – lidé, kteří se připletli do boje mezi
Batmanem a jeho úhlavními nepřáteli. Nabyli
schopnosti, jež nyní využívají k tomu, aby už
nikdo nedopadl tak jako oni. Proto se
zaměřili na každého, kdo nosí symbol
netopýra. Těch je ale nyní víc než kdy
předtím…

BRIAN K. VAUGHAN, FIONA
STAPLES
Sága 8

Vesmírní Romeo a Julie

Dokonce i vesmír má svůj Divoký západ –
a právě na ten zamíří rodina Marka a Alany
i s těmi přáteli, kteří to přežili, po tragických
událostech ve válečné zóně na kometě
Phang. Ale ani tady není jejich život zrovna
lehký a oni se musí vypořádat s nejednou
ztrátou, nejedním těžkým rozhodnutím
a nejednou tíživou vzpomínkou z minulosti.
Hromadou cen ověnčená série SÁGA:
komiks, jaký vznikne, když vezmete dva
hvězdné a velenadané autory a dáte jim
všechnu tvůrčí svobodu potřebnou k tomu,
aby vytvořili svoje vysněné dílo!

P O D Z I M
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KOMIKS ED BRUBAKER, SEAN
PHILLIPS
Fatale 2: Ďábelská záležitost

Mistrovské spojení noiru a hororu

Před mocnostmi Hollywoodu, satanickými
kulty a děsivými 16mm filmy ze sbírek
bohatých deviantů se Josephine v Los
Angeles sedmdesátých let jen tak neschová.
Zvlášť když narazí na začínajícího herce
a jeho postřeleného přítele – to se pak
rozpoutá učiněné peklo, jehož následky se
projeví i o celé desítky let později, v naší
současnosti, kde Nicolas Lash zvolna přichází
o rozum. Okouzlení přerostlo v posedlost,
a tak se pokouší nestárnoucí Josephine najít
a odhalit její tajemství… za každou cenu.

304 str. | 699 Kč 168 str. | 299 Kč | 599 Kč
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JACQUELINE WILSONOVÁ
První nástrahy

Příhody sympatické Sally

Třetí díl povzbudivého čtení pro -náctileté
dívky.
V devět večer nejpozději musím být doma.
Táta si myslí, že po deváté je to pro
samotnou holku venku NEBEZPEČNÉ. Ale ty
nejnádhernější kouzelné věci se stávají právě
v tuhle dobu. Se svými nejlepšími
kamarádkami Magdou a Naďou potkávám
kluka. A jsem to JÁ, o koho má zájem. JÁ!
Úplně obyčejná a ne zrovna štíhlá Sally.
Nestojí o svůdnou superkočku Magdu. Ani
o atraktivní a světaznalou Naďu. Stojí O MĚ!
Ale neomrzí Russela holka, která musí být
nejpozději v devět hodin doma…?

PRO MLÁDEŽ PRO MLÁDEŽ

PRO DĚTI KOMIKS

JACQUELINE WILSONOVÁ
První slzy

Sally, Magda a Naďa jsou tu zase

Poslední díl volné série čtyř románů pro 
-náctileté čtenářky.
Sallyin slibný románek s Russellem hrozí
ztroskotáním. Magdě puká srdce žalem nad
zemřelým křečkem (ačkoli nikdo nevěděl, že
vůbec nějakého má!). A Naďa už má plné
zuby svých kamarádek, které ji v jednom
kuse poučují, jak nebezpečné jsou známosti
po internetu. Myslí si, že její nový e-mailový
přítel je prostě senzační. Jsou vyplakány celé
kýble slz a posmrkány stovky kapesníků.
Přežije dívčí přátelství tuhle náročnou
zkoušku?

BENJAMIN PERCY, STEPHEN
BYRNE 
Green Arrow 2: Ostrov
starých ran

Nové začátky slavných postav

Ideální start pro nové čtenáře, to je nová
řada: Znovuzrození hrdinů DC.
Green Arrow proti Devátému kruhu zvítězil,
ale zničení celosvětové zločinecké finanční
sítě si vyžádalo svou daň. Oliver Queen i jeho
přátelé jsou zbití, polámaní a rozprášení po
všech možných koutech. V Japonsku se
Emiko Queenová chopí vzpurně luku své
matky Shado, asasínky klanu Jakuza, a vydá
se do nadpřirozeného podsvětí, aby znovu
získala své rodině čest a svobodu. Na
tajemném ostrově se Green Arrow a Black
Canary musí vyrovnat se smrtícím terénem.

JACQUELINE WILSONOVÁ
Vánoční překvapení

Hetty Featherová a zimní svátky

V nalezinci se slaví Vánoce a Hetty
Featherová dostane nečekaný dárek. Její
radost však vyvolá žárlivost, která přeroste
do maléru. Nepřející vrchní sestra
Bottomlyová Hetty zatrhne všechny sváteční
dobroty a radovánky. Chudinka Hetty je
zdrcená – ale když se zdá, že už je všechno
ztraceno, objeví se drahá přítelkyně, aby jí
dopřála takové Vánoce, jaké ještě nikdy
nezažila… Touto knihou se autorka vrací
k Hetty Featherové, oblíbené hrdince své
série z viktoriánské doby. Je to dokonalý
dárek nejen k Vánocům pro dívky od osmi do
dvanácti let.

P O D Z I M
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CHRIS CARTER
Galerie mrtvých

Vražda jako umělecké dílo

„Třicet sedm let u sboru, a kdybych si měl
vybrat jednu jedinou věc, co si můžu
vymazat z paměti, byla by to tahle.“ To jsou
slova, která pronese poručík Losangeleského
policejního sboru k detektivům Hunterovi
a Garciovi z Útvaru ultranásilných zločinů,
když se s nimi setká na místě, kde se podle
všeho odehrál jeden z nejotřesnějších
zločinů, na jaký kdy narazili. Události se
vyvíjejí zcela nečekaným směrem
a detektivové musí spojit své síly s FBI.
Společně se pak vydávají po stopě sériového
vraha, jehož loviště nezná hranic.

DETEKTIVKA DETEKTIVKA

HISTORICKÝ ROMÁN

SUE GRAFTONOVÁ
Y jako… Ypsilon

Pokračování „abecedy zločinu“

Čtveřice žáků prestižní školy sexuálně
zneužije čtrnáctiletou spolužačku a vše
nafilmuje. Krátce nato se kazeta se
záznamem ztratí a dojde k vraždě jiné
spolužačky. Rozjíždí se vyšetřování a jeden
z chlapců se uvolí vypovídat a díky tomu se
podaří usvědčit dva z pachatelů. Avšak vůdce
gangu beze stopy uniká. Deset let poté
jednoho z násilníků, Fritze McCabea propustí
na svobodu. A pak přijde poštou ztracená
kazeta a spolu s ní žádost o výkupné.
McCabeovi začnou jednat a zavolají Kinsey
Millhoneovou, kterou poprosí o pomoc…

SIMON SCARROW 
Den císařů 

Římu hrozí propuknutí občanské války

Rok 54 n. l. a císař Claudius je mrtev. Na
trůn usedá jeho nástupce Nero. Ale nároky
na císařský purpur vznáší také jeho
nevlastní bratr Britannicus. Pretoriánská
garda je rozpolcená, na čí stranu se přiklonit.
Prefekt Cato a centurion Macro se vracejí
z tažení do provincie Hispánie a touží vést
obyčejný vojenský život a bojovat po boku
svých mužů. Místo klidu však Catona snaží
dostat na svoji stranu příslušníci obou frakcí
boje o moc. Obviní ho dokonce i z vraždy.
Aby přežil, musí Cato hrát hru na ostří nože
a svěřit svůj život do rukou Macronovi.

P O D Z I M
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DETEKTIVKA JOHN CONNOLLY
Píseň stínů

Staré zločiny druhé světové války

Soukromý detektiv Charlie Parker se
zotavuje z těžkého zranění, což mu nebrání
v tom, aby se podílel na vyšetřování dalšího
případu. Parker se na rekonvalescenci uchýlí
do zdánlivě poklidného městečka v Maine,
kde se spřátelí se ženou jménem Ruth
Winterová. Ruth však má svá tajemství
a před kýmsi se skrývá. Charlie Parker tak
ve snaze ochránit ženu, kterou sotva zná,
opět riskuje život. Tentokrát se střetává
s temnými silami zla, jehož kořeny sahají až
do nacistického koncentračního tábora
během druhé světové války.  
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ANTHONY RICHES
Centurioni 1: Zrada

Z přátel se stávají oběti intrik

Řím roku 68 n. l.: Císař Nero spáchal
sebevraždu a v zemi zavládl chaos. Neronův
nástupce Galba se dopouští fatální chyby.
Propouští z císařské gardy
nezkorumpovatelné příslušníky
germánských Batavů, jejichž jediným
zločinem je věrnost mrtvému císaři, a posílá
je zpět na kmenové území na severu.
Zároveň propouští z vězení jejich prince
a jmenuje ho prefektem zneuctěné jednotky.
Julius Civilis však není zdaleka tak vděčný
a oddaný služebník impéria, jak se Římané
domnívají. Vrací se ke svému batavskému
jménu Kivilaz a je rozzlobený a nebezpečný.

HISTORICKÝ ROMÁN HISTORICKÝ ROMÁN

KOMIKS KOMIKS

ALISON WEIROVÁ
Jana Seymourová: Královna
v úzkostech

Šest tudorovských královen

Pouhých jedenáct dnů po popravě Anny
Boleynové obléká Jana Seymourová svatební
šat, aby se stala třetí ženou Jindřicha VIII.
Poslední dobou přitom zblízka sledovala, jak
se králova vášeň k předchozí manželce
rychle mění v ledový chlad a velkolepé
dvorské slavnosti, hostiny, lovy i chodby
královských paláců se náhle stávají kulisami
děsivé tragédie. Jana ví, že musí porodit králi
syna, jinak jí hrozí smrt. Sílu jí dává její víra
a naděje, že se jí na tomto zkaženém světě
podaří vykonat alespoň něco dobrého.

JOSHUA WILLIAMSON, 
ROB WILLIAMS
Liga spravedlnosti vs.
Sebevražedný oddíl 1 

Nové začátky slavných postav

Ideální start pro nové čtenáře, to je nová
řada: Znovuzrození hrdinů DC.
Členové Ligy spravedlnosti jsou ti
nejmocnější a nejslavnější superhrdinové na
Zemi… ale nejsou tu ani zdaleka sami.
Sebevražedný oddíl zasahuje ze stínů
a odvádí práci, které by se superhrdinové
nedotkli ani dlouhou tyčí. Jeho členy drží pod
krkem svým ocelovým stiskem ředitelka
Amanda Wallerová a dosud se jí dařilo svá
monstra a maniaky udržet v tajnosti… ale to
teď končí. Batman je jim na stopě…

JIMMY PALMIOTTI,
AMANDA CONNEROVÁ 
Harley Quinn 3: Červené
maso

Nové začátky slavných postav

Ideální start pro nové čtenáře, to je nová
řada: Znovuzrození hrdinů DC.
Harley se konečně zbavila všech
psychotických šašků a už se nemůže dočkat,
až se její život na Coney Islandu vrátí zpět do
svých (ne)normálně ujetých kolejí. Smůla!
Nejroztomilejší antihrdinku komiksu čeká
největší bitva jejího života! Pustí se do
zkorumpovaného starosty New Yorku, jehož
ďábelský záměr s místní bezdomoveckou
komunitou je skutečně chutný. 
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Boř ivo jova 75, 130 00  Praha 3,  te l . :  222 721 538, bbart@bbart .cz,  www.bbart .cz

novinky a recenze: www.facebook.com/BBart .cz

Euromedia Group, k.s. – knižní distribuce
Nádražní 896/30
150 00  Praha 5 – Smíchov
tel.: 800 103 203
e-mail: objednavky-vo@euromedia.cz
objednávky: vo.knizniweb.cz
web: www.bux.cz

Centrální sklad a zásilková služba: 
Jan Kozák – AKTIS
Statek Drazdy 43, 252 42  Jesenice – Zdiměřice
tel./fax: 244 912 451, e-mail: jan.kozak@e-aktis.cz

E-knihy: Palmknihy - eReading s.r.o.
Na Pankráci 1618/30 Praha 4

tel: 731 159 973, e-mail: support@palmknihy-ereading.cz
www.palmknihy.cz

PEMIC BOOKS a.s.
Smetanovo náměstí 222/8
702 00  Moravská Ostrava

tel.: 597 490 494, fax: 597 490 499
e-mail: callcentrum@pemic.cz
objednávky: www.mypemic.cz
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