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BERNARD CORNWELL

HISTORICKÝ ROMÁN

Smrt králů
Uvolněný trůn dává příležitost barbarům
Další příběh Uhtreda z Bebbanburgu, velmože ve službách
wessexského krále Alfreda, později zvaného Veliký. Alfred však
umírá a zdá se, že s ním umírá i jeho sen o sjednocení anglických
křesťanských království, neboť Británii hrozí, že země po jeho
smrti opět upadne do chaosu vnitřních rozbrojů a válek
s vikinskými Dány. Alfred chce, aby po něm nastoupil vládu jeho
syn Edward, ale jsou tu další sasští páni, kteří si činí nárok na
uvolněný trůn. Přísaha věrnosti váže Uhtreda k Alfredovi, ale ne
k Edwardovi. Má složit přísahu i jemu, jak si přeje Alfred?
Bernard Cornwell upoutal čtenáře svými thrillery ze současnosti
a proslavil se historickými romány, většinou již přeloženými do
češtiny, které zachycují významné okamžiky anglických a amerických
dějin.

ČERVENEC
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HUMOR

GERALD DURRELL

KOMIKS

O mé rodině a jiné zvířeně

Batman a syn

Láska k přírodě nestačí

Jak zlikvidovat Batmana?

Gerald Durrell psával o roztodivných
zvířatech se stejnou láskou a humorem jako
o své rodině, až časem přestala být hranice
mezi jedním a druhým zřetelná. Leckoho by
to zneklidnilo, pro zoologa s literárním
talentem to však bylo ideální splynutí. Autor
sděluje čtenářům pouze historky vlídné,
neurážející, leč sršící často laskavým
humorem. Vzpomíná na pět roků, strávených
s rodinou na ostrově Korfu. A také zmiňuje
bezpočet faktů, protože jako správný
milovník přírody ví, že láska k ní nestačí, že
je zapotřebí o ní rovněž vědět téměř všechno.
256 str. | 199 Kč | Dotisk

OMNIBUS

Talia, dcera Batmanova dávného protivníka
Ra’s al Ghula, představí Batmanovi svého
syna Damiana a tvrdí, že otcem je sám
Batman. Damiana dosud vychovávala Liga
asasínů, Thalia ale chce, aby se nyní své
výchovné role ujal jeho skutečný otec.
Batman nakonec souhlasí, netuší ale, k čemu
se zavázal. Chlapec je vzteklý a agresivní,
a svou agresi obrací nejen vůči svému otci,
ale i vůči Robinovi a Alfrédovi. Jedná se
skutečně o důsledek nevhodné výchovy
v prostředí asasínů nebo je za vším tajný
Taliin plán jak zlikvidovat Batmana?
200 str. | 499 Kč

ROBERT B. PARKER

PRO MLÁDEŽ

Poslední šance, Drsná
svatba, Město neřesti

Život sester se mění
Pearl a Jodie jsou sestry. Mladší Pearl je
malá, stydlivá a ustrašená. Jodie je skoro o tři
roky starší a je odvážná, ztřeštěná a drzá.
Když si jejich rodiče najdou novou práci
v Melchester College, viktoriánské internátní
škole připomínající gotický hrad, dívky tu ve
společnosti několika dětí stráví nezvyklé
a trochu fantastické prázdniny. S novým
domovem se ale všechno začíná pomalu
měnit. Jodie byla vždycky vůdkyní – ale teď
je to Pearl, kdo si najde nové přátele. Zato
Jodie jako by přitahovala další a další
průšvihy.

Tři svižně napsané detektivky skýtají
fanouškům soukromého detektiva Spensera
přesně ten druh četby, který od svého
oblíbeného autora očekávají – spoustu
přímočaré akce prošpikované vtipnými
rozhovory s typicky úsporným a přitom
mnohovrstevným stylem a přesvědčivě
vykreslenými postavami. Bostonský
soukromý detektiv musí využít veškeré své
kontakty v rámci zákona i mimo něj, aby
odhalil pozadí zapeklitých případů.
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ČERVENEC

JACQUELINE WILSONOVÁ
Moje sestra Jodie

V hlavní roli detektiv Spenser

560 str. | 349 Kč

GRANT MORRISON
& ANDY KUBERT

352 str. | 199 Kč | Dotisk

Věk: 12-14
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EDITH PIAF

AUTOBIOGRAFIE

Kolo štěstí

IAN RANKIN

DETEKTIVKA

Dokonalá vražda

Kniha vzpomínek

Rébusy inspektora Foxe

Edith Piaf (1915–1963), drobounká žena
z komediantské rodiny s nezaměnitelným
hlasem, přezdívaná Vrabčák, se z pouliční
zpěvačky stala světově proslulou
šansoniérkou. Svou trnitou cestu, která ji
z ulice přivedla až do přeplněných sálů, líčí
v knize vzpomínek Kolo štěstí (poprvé vyšla
v originálu v roce 1958). Jenže talent, silná
vůle a píle k úspěchu nestačí… musíte mít
i trochu štěstí, o tom je Edith Piaf hluboce
přesvědčena. A čtenář možná při četbě jejích
vzpomínek usoudí, že tyto hodnoty v jejím
případě platí v obráceném pořadí…

Malcolm Fox s týmem policejní inspekce jsou
zpět: tentokrát v městečku Kirkcaldy
vyšetřují, zda již usvědčeného detektiva
Cartera jeho kolegové nekryli. Jednoduchý
případ – dokud ho nezkomplikuje smrt
bývalého policisty. Stopy překvapivě vedou
do bouřlivého roku 1985, kdy teroristé
odhodlaní vybojovat Skotsku nezávislost
rozesílali poštou bomby a spory antraxu,
plánovali únosy i atentáty a pátrali po
policejních provokatérech ve vlastních
řadách. Inspektor Fox hodlá pravdu odhalit
stůj co stůj, ačkoli nakonec musí sám bojovat
o život.
144 str. | 199 Kč | Dotisk

JACQUELINE WILSONOVÁ

PRO MLÁDEŽ

Vzdušné zámky

KOMIKS

Fury: Mírotvůrce

Naděje umírá poslední

Tváří v tvář budoucnosti

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…
Věk: 12-14

GARTH ENNIS
& DARICK ROBERTSON

Unikátní pohled do duše válečníka, o kterém
jste si jenom mysleli, že ho znáte. Nick Fury
je vyslán na zoufalou misi: má provést
atentát, na jehož úspěchu závisí porážka
nacistického Německa. Terčem je polní
maršál Stephen Barkhorn, muž zodpovědný
za tuniská jatka. Ale na Furyho číhá pár
překvapení. Ukáže se, že jeho úkol bude
poněkud jiný, než se ze začátku zdálo.
Hluboko za nepřátelskými liniemi čeká
odhalení, které způsobí, že Nick Fury poruší
rozkazy… a začne bojovat svou vlastní válku.
312 str. | 229 Kč | Dotisk

144 str. | 399 Kč

ČERVENEC
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SOPHIE KINSELLA
Vzpomínáš si?

ROMÁN PRO ŽENY

DETEKTIVKA

328 str.

424 str.

Pan Klarinet
…odlákává děti a krade jejich duše

Po autohavárii, při níž utrpěla úraz hlavy
s následnou amnézií, se Lexi Smartová
probouzí v nemocnici v přesvědčení, že je
rok 2004 a že právě zmeškala pohřeb svého
otce. Ve skutečnosti je o tři roky víc
a překvapivě vypadá spíš jako modelka, má
úžasného manžela, skvělou práci a bydlí
v senzačním bytě. Vypadá to jako splněný
sen. Původní nadšení z nového a báječného
života vystřídá brzy smutek z toho, že
současně přišla o všechny kamarádky a stala
se člověkem, kterého sama nepoznává. Snaží
se zjistit, jak k tomu vlastně došlo.

Max Mingus ví, co je riziko, ale práci na
Haiti vezme, protože ji nikdo jiný nechce.
Haiti je ostrov voodoo a černé magie, kde
neplatí žádné zákony a kde se každý musí
vyrovnat se svými démony, a je rovněž
domovem nestvůry, které říkají pan Klarinet
– neblaze proslul tím, že bezpočet dětí
odčaroval od původních rodin. Při pátrání po
chlapci – živém či mrtvém – může Max
ztratit jen svůj život. Ale na Haiti jsou osudy
mnohem horší než smrt…
Kniha byla oceněna Ocelovou dýkou Asociace
autorů detektivek Iana Fleminga za nejlepší
thriller roku.
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Nedokonalý život je nyní perfektní

RBAC
PE

WILL ADAMS

ALEX RUTHERFORD
Říše Mughalů: Nájezdníci
ze severu

Zlatý sarkofág
Hrobka Alexandra Velikého

Vzestup i pád asijské dynastie

V roce 323 př. Kr. zemřel v Babylonu
legendární vojevůdce Alexandr Veliký a jeho
ostatky byly poté přeneseny do egyptské
Alexandrie, kde byl ve zlatém sarkofágu
pohřben v okázalém mauzoleu, jednom
z divů světa. Tak to mělo zůstat navěky, ale
po řadě zemětřesení, válek a požárů se
Alexandrův hrob ztratil. V roce 2007 se
setkáváme s potápěčem a archeologem
Danielem Knoxem, který pátrá po místě
Alexandrova posledního odpočinku. Během
stavby nového hotelu dojde k nálezu hrobky
a Daniel je přesvědčený, že je v ní uložen
právě tento slavný vojevůdce…

344 str.
THRILLER

4

NICK STONE

ČERVENEC

416 str.
HISTORICKÝ ROMÁN

Roku 1494 se vládce Ferghány stává obětí
neštěstí. Jeho syn, dvanáctiletý Bábur, čelí
zdánlivě nepřekonatelné výzvě. Mladík je
rozhodnut kráčet ve stopách svého velkého
předka Tamerlána, jehož výboje změnily tvář
země od Dillí až ke Středozemnímu moři, od
bohaté Persie až k divočinám v Povolží.
Jenomže Bábur je na převzetí trůnu
nebezpečně mlád… V sugestivním románu
autor zaznamená většinou málo známé
životní osudy mughalských císařů i vzestup
a pád jedné z nejmocnějších, nejokázalejších
a nejúspěšnějších dynastií v dějinách lidstva.
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SUE LIMB

PRO MLÁDEŽ

Dívka, 15, milá, ale praštěná

STUART MACBRIDE
Zjizvená tvář

Hledá božského kluka…

Temný polosvět podsvětí

Být patnáctiletá dívka není žádný med, zvlášť
když zadek kyne a kyne a bujné poprsí pořád
nikde. Kdyby aspoň nejlepší kamarádka
nevypadala jak bohyně lásky. Ale co se dá
dělat, když chce člověk někoho oslnit, tak na
sobě prostě musí trochu zapracovat. Poněkud
nesouměrná Jess nemá o nápady, jak vylepšit
svůj zevnějšek, nouzi (a o trapasy taky ne).
Podomácku vyrobená silikonová ňadra
z polévkové konzervy a mikrotenových sáčků
jsou naprosto dokonalá, ovšem jen do té
doby, než…

V mrazivém, deštivém Aberdeenu řádí
násilník, který už má na svědomí několik
znásilněných, zmučených žen. A zatímco
přítelkyni detektiva Logana pošlou do ulic
jako návnadu, on sám pátrá po totožnosti
neznámého muže, kterého vyhodili z auta
před nemocniční pohotovostí. Vše nasvědčuje
tomu, že kdosi z místní sadomasochistické
komunity dostal chuť vraždit, takže Logana
zavede vyšetřování do temného polosvěta
pornofilmů a sexshopů. Líbí se Vám
pochmurné příběhy Iana Rankina a Val
McDermidové? Pak vás chytne i atmosféra
a styl vyprávění Stuarta MacBridea.

Věk: 14+

CLIVE CUSSLER
& GRANT BLACKWOOD

DETEKTIVKA

200 str. | 199 Kč | Dotisk

DOBRODRUŽNÝ ROMÁN

Spartský poklad

GARTH ENNIS
& CLAYTON CRAIN

KOMIKS

Ghost Rider: Cesta slz

Honba za ztraceným zlatem

Ohnivé stvoření zná pomstu

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

A je to tady – prequel hitu Ghost Rider: Cesta
do zatracení! Travis Parham si myslel, že ví,
jak vypadá peklo. Jako poručík Konfederační
armády se brodil po krk blátem a krví
a kolem něj hvízdaly žhavé šrapnely a řvali
umírající vojáci. O dva roky později se
Parham pokouší žít nový život a vší silou se
snaží zapomenout na zlo, které číhá na dně
lidských duší. Jenže jeho pokojný svět je
brutálně rozbit na tisíc střepů.
Z nepředstavitelných hlubin se vynoří ohnivé
stvoření, které ví něco málo o zlu… a trochu
víc o pomstě.
352 str. | 299 Kč | Dotisk

144 str. | 399 Kč

SRPEN

5
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JANE GREEN
Domek na pláži

ROMÁN PRO ŽENY

DETEKTIVKA

312 str.

328 str.

Temné struny
Nebezpečná říše tajemství

Nan je vdova, děti jí už vylétly z hnízda
a z ní je dnes zcela nezávislá, ničím
nesvázaná žena, které je naprosto jedno, co
si lidé myslí. Ale pak zjistí, že jí nějak
docházejí peníze a že by mohla přijít o svůj
milovaný domek. Proto se rozhodne
pronajmout přes léto ve svém domku pokoje,
do kterých tak s nájemníky vstupuje hluk,
smích i slzy. A s nimi i Daniel, rozvedený
otec dvou dcer, který se snaží zjistit, kým
doopravdy je. A také Daff, rozvedená matka
vzdorovitého pubertálního potomka. A do
toho přijíždí na léto nečekaně i Nanin syn…

Ve své době to byla nevyřešená hádanka:
bohatá dědička a její syn jsou uneseni.
Neodborně odvedené předání výkupného
končí katastrofou, ona leží na místě mrtvá
a dítě mizí beze stopy.
Ani specialistka na nevyřešené případy,
detektiv inspektor Karen Pirieová, nemyslí,
že po dvaceti letech rozplete nechvalně
známý případ, i když novinářka na dovolené
v Toskánsku objevuje možnou stopu. Shodou
okolností je požádána o vypátrání Micka
Prentice, který zmizel ve stejném roce
a Karen je vtažena do temné říše tajemství,
zrady a vraždy...
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Nespoutané léto plné překvapení

RBAC
PE

TOM HARPER

PIP VAUGHAN-HUGHES
Kostnice

Ztracený chrám
Bludiště dávných kultů

V troskách temného Cařihradu

Nejmocnější poklad světa je již tři tisíciletí
nezvěstný. Nyní se však schyluje
k rozluštění kódu, který odhaluje jeho
úkryt… Sam Grant je bývalý příslušník
britské Správy pro zvláštní operace a má
tajemství: před šesti lety mu umírající
archeolog svěřil svou celoživotní práci:
přepisy tajemného písma z jedné krétské
jeskyně. Po rozluštění by mohlo vést
k jednomu z největších pokladů v dějinách,
který je však stejně nebezpečný jako cenný.
Grant se noří do bludiště dávných kultů,
zapomenutých záhad a zmizelých civilizací.

Kdo získá největší poklad, jaký na zemi kdy
existoval? V temnotách Evropy třináctého
století jej představují relikvie ukryté v malé
kapli v troskách rozbořené Konstantinopole.
Kristova trnová koruna, oštěp, kterým mu
římský setník Longinus probodl bok, část
kříže, na kterém byl ukřižován a mnoho
dalších ostatků, jejichž cenu nelze vyčíslit
pozemskými statky. Naším průvodcem je
bratr Petroc, který se ovšem již definitivně
vzdává naděje na život v církvi. Napínavý
a vzrušují příběh plný zvratů, víry, pomsty
a touhy po bohatství.
312 str.
THRILLER

6

VAL MCDERMIDOVÁ

SRPEN

456 str.
HISTORICKÝ ROMÁN
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JACQUELINE WILSONOVÁ

PRO MLÁDEŽ

Miláčkové

VAL MCDERMIDOVÁ
Pomsta

Jedno mimořádné přátelství

Sériový vrah po letech opět útočí

Sunset, dcera stárnoucí rockové hvězdy
Dannyho Kilmana, chodí po červeném
koberci a objevuje se na fotografiích
v časopisech. Ale tichá a přemýšlivá dívka
životní styl celebrit nenávidí. Destiny bydlí
s matkou na okraji zchátralého sídliště, kde
řádí nebezpečné gangy. Světlým bodem
jejich života se stane školní talentová soutěž,
kde má Destiny zazpívat. Když se však tyto
dvě dívky za velmi nepravděpodobných
okolností setkají, vznikne něco
mimořádného: přátelství, které jim oběma
pomůže změnit život.

Existuje sériový vrah, který policejnímu
profilerovi Tonymu Hillovi dokáže nahnat
strach až do morku kostí. Už pouhé jméno
Jacko Vance mrazí všechny, kteří s ním přišli
do styku. Do Tonyho života se tento sériový
vrah již jednou výrazně zapsal. Sériový vrah,
který krutostí překonává všechny ostatní.
A teď se Jacko Vance vrací. Ještě vyšinutější
a mazanější než dříve, hnán myšlenkami na
zničující pomstu Tonymu a vrchní
inspektorce Carol Jordanové za roky, které
jejich přičiněním strávil ve vězení.

Věk: 10-12

IAN RANKIN

DETEKTIVKA

280 str. | 199 Kč | Dotisk

OMNIBUS

Jack na odstřel, Černá kniha,
Příčiny smrti

GARTH ENNIS
& JOHN MCCREA

KOMIKS

Hitman 8: Zavíračka

V hlavní roli John Rebus

Rozlučka profesionálního zabijáka

Edinburgh, pýcha Skotů… To město je jako
Jekyll a Hyde. Za denního světla nastavuje
všem svou přívětivou tvář, tváří se
pohostinně a láká k návštěvě. V noci se však
proměňuje v netvora. Je zlé, kruté,
nemilosrdné. Hrdina Rankinových
detektivních románů je policista a projíždí
městem převážně v noci, zná jeho temné
periferie a podsvětní putyky. Jmenuje se John
Rebus, sám nepatří mezi vzorové příslušníky
policejního sboru, ale člověk nemůže moc
hledět na předpisy, když mu přímo pod
nosem někdo vraždí.

Zatraceně, už se blíží zavírací hodina.
Nejvyšší čas objednat si pár posledních
panáků irský whisky. První panák je na
Tommyho a jeho nemesis – Maggie Lorenzo.
Druhý panák je na Tieglovou, které k návratu
mezi poldy stačí drobnost – zatknout
Tommyho. Třetí panák je na Tommyho novou
holku. Čtvrtý panák je na Marca Navaroneho,
který je ještě rychlejší než jeho otec. Pátý
panák je na Natta Bareta. Konečně se
dozvíme, jak se ti dva nerozluční kamoši dali
dohromady. Šestý panák je na všechny, kteří
tuhle krvavou žeň přežijí.
656 str. | 349 Kč

200 str. | 499 Kč
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DETEKTIVKA

JOHN SANDFORD

PRO MLÁDEŽ

Krvavá pomsta

Nejdelší velrybí píseň

Vraždy podle seznamu

Může Ella vzbudit mámu z kómatu?

Detektiv Virgil Flowers si myslí, že už ho nic
nedokáže překvapit. Ale mýlí se.
Je horká, vlahá noc a Flowersovi volá Lucas
Davenport. Ve Stillwateru se našlo tělo se
dvěma kulkami v hlavě – a citronem
nacpaným do úst. Přesně jako tělo, které
objevili minulý týden. Flowers chápe, že jde
o jakýsi vzkaz – ale od koho? A hlavně proč
jej zasílá? Čím víc se zaplétá do vyšetřování,
tím si je jistější, že někdo vraždí podle
seznamu – a tento seznam může obsahovat
ještě mnoho jmen. Kdyby tak jenom dokázal
přijít na to, co oběti spojuje…

Ella se cítí bolestně osamělá. Její nejlepší
kamarádka si našla jinou nejlepší
kamarádku. Její nevlastní táta je unavený
a nevrlý. A jejich nové miminko v jednom
kuse řve. Nejhorší je ale to, že její máma leží
v nemocnici v kómatu. Nemůže s Ellou
mluvit, nemůže ji pohladit, nemůže ji
obejmout. Školní projekt, který ve škole
začali, vypadá zezačátku docela nudně, ale
čím víc se toho Ella dozvídá o velrybách, tím
víc ji okouzlují. Může se velrybí píseň dostat
až k mámě do jejího tak vzdáleného
a mlčenlivého světa?
240 str. | 199 Kč | Dotisk

DETEKTIVKA

KEN BRUEN

PRO MLÁDEŽ

Kříž

SRPEN – ZÁŘÍ

Věk: 10-12

SARA SHEPARDOVÁ
Hra lží

Drsná forma spravedlnosti

Tajemství, lži a děsivé následky

Kříž je starodávný mučící nástroj, hovorově
remíza ve sportu, a když je s někým kříž, je
s ním těžké pořízení. Třeba s někým, jako je
Jack Taylor. Všem, koho miluje, přináší jen
utrpení a smrt. Poslední obětí je mladý Cody,
kterého bere Jack jako svého syna – a teď
leží v nemocnici v kómatu. Aspoň že mu
zbyla Ridge, známá gardistka, i když tenhle
vztah je hodně neortodoxní. Když mu Ridge
poví o chlapci ukřižovaném v Galwayi,
rozhodne se Jack, že pomůže s hledáním
vraha. Vyšetřování ho přivede tváří v tvář
mnoha přízrakům minulosti…

Měla jsem život, pro který by člověk byl
schopen i zabít. Pak to někdo udělal.
Nejhorší na tom být mrtvá je, že už nemáte
pro co žít. Žádné líbání. Žádná tajemství.
Žádné drby. Z toho by většina holek měla
druhou smrt. Ale já naštěstí dostala něco, co
nikdo jiný nemá – představení na přidanou –
a to díky Emmě, své znovunalezené sestře,
se kterou jsem se ani nestačila sejít. Emma
se nyní zoufale snaží zjistit, co se mi stalo.
A jediný způsob, jak to vypátrat, je být mnou
– vklouznout do mého starého života a po
kousíčkách ho skládat dohromady.
224 str. | 199 Kč | Věk: 14+
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DAVID MICHELINIE & SPOL.

KOMIKS

Indiana Jones: Další
dobrodružství 2

TOM HARPER

HISTORICKÝ ROMÁN

Rytíři kříže
Vraždy a zrady za křížových výprav

Záhady a mystické síly v akci

Rytíři z celé Evropy se vydali ve svatém
zápalu na křížovou výpravu, aby dobyli
Jeruzalém, ale cestou se musí zmocnit
Antiochie, města v tureckém držení. Při jejím
vleklém obléhání je trápí hlad a choroby
a sami se dostávají do prudkých sporů, při
nichž dojde i k záhadným vraždám. Není
v pozadí nová kacířská sekta? To má vyřešit
byzantský „detektiv“ Demetrios Askiates,
s pomocí lékařky Anny a věrného
varjažského žoldnéře Sigurda. Tyto postavy
známe z předchozí Harperovy knihy,
Mozaiky stínů, na niž Rytíři kříže volně
navazují.

Nad Evropou se zlověstně stahují mračna
války… Svět zachvátila velká hospodářská
krize… Ale touhu světoběžnického
archeologa po dobrodružství a nových
objevech nic nezdolalo. A autoři omnibusu
příběhy o Indianovi Jonesovi rozšířili i za
hranice stříbrného plátna. Tato masivní
publikace vůbec poprvé soustřeďuje dvanáct
čísel série vydávané v osmdesátých letech
a oficiální komiksovou adaptaci Indiany
Jonese a chrámu zkázy. Každopádně s Indym
opět procestujete celý svět a užijete si mnoho
stránek vzrušení a zábavy.
368 str. | 890 Kč

MELISSA DE LA CRUZ

PRO MLÁDEŽ

Čarodějky z East Endu

TASMINA PERRY

ROMÁN PRO ŽENY

Na ráj zapomeň

Zakázaná magie

Některá tajemství lidi spojují

V North Hamptonu, městečku
v nejvýchodnějším výběžku Long Islandu,
žijí tři ženy Beauchampovy – matka Joanna
s dcerami Freyou a Ingrid. Zdá se, že tohle
malebné městečko, věčně zahalené v mlžném
oparu, uvízlo v čase, a všechny tři ženy zde
žijí zdánlivě poklidným, jednotvárným
životem. Všechny tři ale ukrývají velké
tajemství. Jsou to mocné čarodějky, které
však mají zakázáno své magické schopnosti
využívat. Přestože je magie, kterou používají,
dobře míněná a neškodná, začnou se
v městečku dít nevysvětlitelné, zlé věci.

Čtyři privilegovaní vysokoškolští studenti si
na luxusním soukromém ostrově Angel Cay
připíjejí na úspěšné zvládnutí závěrečných
zkoušek. Sebejistý Miles, chytrá Grace,
talentovaný Alex a krásná Sasha právě
dostudovali a svět jim leží u nohou. Ovšem
jedna temná noc jejich dokonale naplánované
životy navždy změní. Všichni nastartují
slibné kariéry a snaží se na minulost
zapomenout. Ale ať už jejich hvězda vyletí
sebevýš, strašné pravdě se uniknout nedá.
Když je následky té osudné noci nakonec
dostihnou, jeden z nich musí zaplatit
vysokou cenu…
264 str. | 199 Kč | Věk: 14+

ZÁŘÍ
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FREYA NORTH
Kolotoč snů

ROMÁN PRO ŽENY

DETEKTIVKA

368 str.

392 str.

KAREN ROSEOVÁ
Zemři
Hroby plné krutého mučení

Petra Flintová a Arlo Savidge byli do sebe
v pubertě zamilovaní, ale nikdy si to neřekli.
Teď, o mnoho let později, je Petra zlatnicí
a ve dne vyrábí nádherné šperky ze
vzácných kovů a třpytivých drahokamů.
V noci si však nedokáže pořádně odpočinout;
je totiž náměsíčná.
Arlo žije v Severním Yorkshireu a vyučuje na
soukromé chlapecké škole. Stejně jako Petra
si v sobě nese tajemství, kvůli kterému
nemůže spát. Jednoho deštivého dne, v malé
cukrárně, se Arlo a Petra opět setkají. Využijí
druhou šanci? Opravdu stará láska nerezaví?

Detektiv Vito Ciccotelli má po objevení těla
mladé ženy podezření, že obětí je víc.
S pomocí archeoložky Sophie nachází několik
hrobů, těla uvnitř nesou stopy krutého
mučení. Některé hroby jsou ale prázdné, je
zřejmé, že vrah ještě zdaleka neskončil.
Používá mnoho jmen. Jeho zaměstnavatel,
pro kterého vytváří úspěšné počítačové hry,
ho zná jako Frasiera Lewise. Nadšení budí
jeho realistické scény. Někteří mají pocit, že
vycházejí ze skutečnosti, ale nemohou to
dokázat.
RBAC
PE

KY

Kč

RBAC
PE

LINCOLN CHILD

PA

99

KY

PA

Dát minulosti sbohem…

STEPHEN BAXTER
Dobyvatel

Ledová kletba
Dávné zvíře uvězněné v ledu

Plátno tkané časem

Pro skupinu vědců expedice do Aljašské
federální rezervace, tři sta kilometrů od
severního polárního kruhu, představuje
životní příležitost studovat následky
globálního oteplování. Výprava narazí na
ledovcovou jeskyni, kde vědci učiní úžasný
objev: dávné zvíře uvězněné v ledu. Vědci
nedbají na varování místních eskymáků,
ignorují i domorodou pověst předpovídající
záhubu každému, kdo vyruší toto mýtické
stvoření, a vzápětí dospějí k ještě jednomu
hrozivému zjištění: nejde o kočku, ale
o starodávný zabijácký stroj, který navíc
možná není mrtvý.

Moc Říše římské se dávno změnila v prach
a zůstalo jen jedno staré proroctví, proroctví
nalezené u rozpadající se Hadriánovy zdi,
které mluvilo o kříži a divokých dobyvatelích
ze severu, o novém světě a nové říši. Pak
přišel rok 1066 a proroctví se náhle naplnilo.
Na ruinách někdejší římské provincie začal
vznikat nový mocný státní útvar, dějiny nové
Británie započaly. Druhý díl historické
epopeje Stephena Baxtera nás zavádí do
těchto temných dob plných válek a násilí, ale
také mimořádných státnických a uměleckých
výkonů.
312 str.
THRILLER
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GART ENNIS & STEVE DILLON

KOMIKS

Preacher: Pradávná historie

VAL MCDERMIDOVÁ

OMNIBUS

Dívka na zabití, Záhada
zimní zahrady, Průšvih

Zlý, ještě horší a ošklivý

V hlavní roli Kate Branniganová

Při svém pátrání po uprchlém Bohu, kterého
hodlá hnát k odpovědnosti, narazil Jesse
Custer na spoustu podivných existencí –
a není žádným překvapením, že mnohé
z nich mají svůj vlastní podivuhodný příběh.
Toto je sbírka několika takových příběhů,
které původně vyšly jako samostatné
speciály. V hlavních rolích tu vystupují
některé z nejbarvitějších vedlejších postav
série. Vychází jako závěrečná kniha ságy,
která představuje rozloučení s jedním
z nejdivočejších a nejintenzivnějších
příběhů, jaký se v komiksovém formátu kdy
objevil.

Seznamte se s Kate Branniganovou,
soukromým očkem z Manchesteru,
sympatickou hlavní hrdinkou série
detektivek skotské autorky. Napínavé
příběhy se odehrávají v atraktivním prostředí
šoubyznysu i v pochybných čtvrtích
severoanglických měst. Val McDermidová je
skutečnou mistryní napínavých
psychologických románů. Nikdo nedokáže
vystavět takové zápletky nebo vyprávět
příběhy jako ona. Budou vám vstávat vlasy
hrůzou na hlavě.
576 str. | 349 Kč

RUTH DOWNIE
Ruso a mizející tanečnice

HISTORICKÝ ROMÁN

JOHN CONNOLLY

DETEKTIVKA

Až na popel

Sériový vrah ohrožuje říši

Síť klamů a lží

Británie, rok 117 n. l. Primitivní, studená
a sychravá. Vítejte v nejzapadlejším koutě
Římské říše. Pro armádního lékaře Gaia
Petreia Rusa není tento zámořský post žádný
med. Má velké dluhy, otrokyni příliš chytrou
pro své vlastní dobro a ještě se musí potýkat
se zpupným správcem nemocnice… nemluvě
o sériovém vrahu, který je postrachem
tanečnic z místního baru. Všichni čekají, že
Ruso se ujme vyšetřování, ačkoli
k významným pokrokům ve forenzním
lékařství dojde až za mnoho set let. Usmějí
se na něj bohové, než sám padne za oběť
vrahovi?

Randall Haight má tajemství: jako teenager
spolu s kamarádem zavraždil čtrnáctiletou
dívku. Teď má možnost začít nový život. Žije
v malém městě v Pastor Bay ve státě Maine.
Nečekaně se objevuje někdo, kdo ví o jeho
provinění. Trýzní Randalla anonymními
vzkazy, vyhrožuje, že odhalí jeho kriminální
minulost. Randall chce, aby mu soukromý
detektiv Charlie Parker pomohl a ten se musí
pokusit rozplést síť klamů a lží, do nichž je
vtažena policie, FBI, člen gangu Tommy
Morris i samotný Randall Haight, který
nejspíš neříká pravdu…

ZÁŘÍ
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DOBRODRUŽNÝ ROMÁN

CLIVE CUSSLER & JACK DU BRUL
Džungle
Kapitán Cabrillo v nejnovější akci
Juan Cabrillo a posádka lodi Oregon, na pohled zchátralého
nákladního plavidla, které je však vybavené supermoderním
špionážním vybavení, zbraněmi a revolučním pohonem, už prošli
mnoha životu nebezpečnými dobrodružstvími – ale s něčím
takovým se ještě nesetkali. Džungle má mnoho podob. Je to dusný
deštný prales barmské vrchoviny. Mohou to být lži a zrady světa
tajných operací. A džungli se podobají i temné a spletité myšlenky
muže prahnoucího po takřka celosvětové nadvládě. Aby úspěšně
dokončili svou nejnovější akci, musí Cabrillo a jeho pozoruhodní
muži a ženy přežít všechny tři.
Clive Cussler (1931) je autorem nebo spoluautorem více než
čtyřiceti knih. Pátral po ztracených letounech či vedl expedice ke
slavným vrakům. Se svými dobrovolníky v NUMA našel více než
sedmdesát ztracených lodí historického významu včetně známé
ponorky z války Severu proti Jihu Hunley.

KOMIKS

BRIAN WOOD
& RICCARDO BURCHIELLI

PRO DĚTI

Darebák David a tělo

DMZ 4: Palba do vlastních

Darebákova škola

Hrůzy moderní války

Vítejte u Davidova ujetého i úžasného,
darebného i důvtipného populárně-naučného
průvodce vším, co jste kdy chtěli vědět
o TĚLECH. Věděli jste, že kdybyste si z těla
vysoukali střeva, omotala by několikrát
tenisový kurt? Nebo že děti mrkají jednou
nebo dvakrát za minutu, kdežto dospělí
desetkrát? Nebo že pokaždé, když uděláte
krok, pohne se vám na noze víc než 90
svalů? Knížka nabitá bizarními fakty
a nahodilými maličkostmi je dokonalou
příručkou o všem, co jste vždycky chtěli
vědět o tělech – ve stylu Darebáka Davida!

New York… též známý jako Země nikoho,
uprostřed druhé americké občanské války.
Fotoreportér Matty Roth nepříliš nadšeně
souhlasí, že pro Liberty News uskuteční
rozhovor s řadovým vojákem americké
armády, jehož soud uznal vinným z masakru
uvnitř DMZ. Kdo k tomu vydal rozkaz? Kam
až v rámci posloupnosti velení to sahá? Kdo
za to skutečně může? Čím hlouběji Matty
proniká, tím víc špíny nachází.
144 str. | 399 Kč
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EP 2012 7-12_EP 23.4.2012 12:37 Stránka 13

KATIE PRICE
Sladký život
Čas se přece nedá vrátit zpět?
Když byla fotomodelka Angel přinucena
k zásadnímu rozhodnutí a vybírala mezi
uvolněným kalifornským baseballistou
Ethanem a novou šancí pro manželství
s Calem, k údivu mnohých zvolila Ethana.
Život v LA je tak sladký a jejich život snad
nemůže být pohodlnější. Nic však není
dokonalé a po společně stráveném roce se
začínají vynořovat první problémy. Přes to
všechno je Angel přesvědčená, že je Ethan
tím pravým. Tak proč se jí tají dech v Calově
přítomnosti? Naše svůdná hrdinka za pravou
láskou nikdy nešla po hladké cestě…

ROMÁN PRO ŽENY

SCOTT TIPTON,
DAVID TIPTON & SPOL.

OMNIBUS

Star Trek
Původní série
Toužili jste někdy odstartovat s posádkou
Enterprise na neuvěřitelný let vesmírem
a podílet se na objevování vzrušujících
nových světů? Pak je pro vás tato sbírka
komiksů z éry Původní série Star Treku
přesně to pravé. Uvnitř naleznete Čtvrtý rok
původní série Star Treku, Pokus na Enterprise,
Klingoni: Krev není voda a čtyři příběhy
o Mimozemských civilizacích: Gornové,
Vulkánci, Orionci a Romulané.

JAMES ROLLINS

THRILLER

Ďáblova kolonie
Sigma Force tahá za nitky amerických dějin
James Rollins se odvažuje odpovědět na znepokojující otázku
týkající se samotných kořenů Ameriky: „Mohlo založení
Spojených států stát na hluboké lži?“ Šokující pravda je ukrytá
v troskách, ztracených v čase a odsouzených k zapomnění, na
místě známém jako Ďáblova kolonie. Hluboko ve Skalistých
horách přitáhne mezinárodní pozornost hrůzný nález stovek
mumifikovaných těl. Přes pochybnosti o jejich původu se
k pravěkým ostatkům přihlásí místní Úřad pro indiánské kulturní
dědictví, stejně jako k podivným předmětům objeveným ve stejné
jeskyni: zlatým talířům pokrytým nerozluštitelným písmem…
James Rollins (1961) se narodil v Chicagu v Illinois. Je autorem
řady napínavých dobrodružných románů. Vystudoval veterinární
lékařství a poté si zřídil praxi v kalifornském Sacramentu. Jako
amatérský potápěč a nadšený jeskyňář tráví většinu volného času
pod zemí nebo pod vodou.

ZÁŘÍ
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DETEKTIVKA

ED MCBAIN

LITERATURA FAKTU

Panenka

Vlaky a války

Na stopě vrahovi

Rozvoj železnic za války

Steve Carella a detektivové z 87. revíru
tentokrát stojí před mimořádně
komplikovaným případem. Zatímco si
pětiletá holčička hraje se svou panenkou, ve
vedlejším pokoji je zavražděna její matka.
Detektiv Steve Carella pátrající po vrahovi
náhle zmizí; padne do léčky a jen zázrakem
uniká smrti. Tentokrát musí parta z 87.
revíru chytit podvodníka vskutku
profesionálního kalibru.

Průkopnická studie je věnována vlivu, jaký
měl na moderní způsob vedení války vznik
a rozvoj železnic. Ten se projevoval
především v urychlení přesunů vojenských
jednotek a v zásadním zlepšení týlového
zabezpečení armád válčících stran, které
díky železniční dopravě už nebyly odkázány
na místní zdroje. Autor sleduje téma od
prvního železničního transportu britských
vojáků vyslaných potlačit nepokoje v Irsku
a pokračuje dál přes americkou občanskou,
první i druhou světovou až po korejskou
a vietnamskou válku. Píše i o podílu železnic
na holocaustu.
384 str. | 349 Kč

ROMÁN PRO ŽENY

CECELIA AHERNOVÁ
Až se tě Život zeptá…
Život je dar
Lucy Silchesterová přijde jednoho dne domů z práce a na koberci
najde zlatou obálku s pozvánkou na schůzku se Životem.
S vlastním životem. Termín si má stanovit sama. Připadá jí to
neuvěřitelné, ale potom si vybaví, že o něčem podobném už četla
v jakémsi časopisu. Stále se však nemůže odhodlat
k rozhodujícímu kroku a určit čas a místo setkání. Nevede totiž
nijak příkladný život – práce ji neláká a vyhýbá se rodině
i přátelům. Po setkání s mužem, který se jí představí jako její
Život, se ale všechno mění. Lucy poznává, že život je dar, jemuž by
člověk měl věnovat pozornost, jakou si zaslouží.
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. Napsala také řadu povídek a jejich výtěžek věnovala
na charitu. Poslední dobou se prosazuje jako televizní producentka.
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SUE LIMB

PRO MLÁDEŽ

Dívka, 16: Čokoládové SOS
Vyzkoušený lék na velká trápení
Jess dala Fredovi kopačky a pokud bude ten zbabělec chtít, aby ho
vzala na milost, musí znovu dobýt její srdce nějakým hrdinským
činem po způsobu středověkých rytířů – nebo jí aspoň poslat
esemesku. Fred se však k ničemu nemá a navíc si na něj brousí
zuby Jodie. Mezitím se do vedlejšího domu přistěhuje moc prima
kluk a hned začne Jess balit. A co teď? Má Jess čekat, až se Fred
uráčí padnout jí k nohám, nebo ho nadobro pustit z hlavy a začít
chodit s klukem od vedle? Ještě že Jess má na podobná trápení
vyzkoušený lék – prostě to chce pořádnou porci čokolády.
Sue Limb (1946) vystudovala anglickou literaturu a tři roky učila
na střední škole. V té době se stala náruživou čtenářkou časopisů
pro teenagery, které s oblibou zabavovala svým studentům. Kvízy
a články v časopisech ji zaujaly natolik, že je nakonec začala sama
psát.

SARA SHEPARDOVÁ

PRO MLÁDEŽ

Roztomilé malé lhářky:
Neuvěřitelné

ALAN MOORE
& STEPHEN BISSETTE

Věk: 14+

KOMIKS

Swamp Thing / Bažináč 4:
Hejno vran

Je tragédie součástí jejich osudů?

Probudit zlo mimo lidské chápání

Zatoužili jste někdy po možnosti vrátit čas,
abyste odčinili chyby? Čtyřem roztomilým
malým lhářkám se změnil pohádkový život
v noční můru. Emily odletěla do Iowy, kde je
odsouzena žít s přespříliš konzervativními
příbuznými. Aria svého kluka dostala až za
mříže. Spencer se obává, že má podíl na
Alisonině smrti. Žádná to nemá snadné, ale
kam se hrabou na Hannu: ta v nemocnici
bojuje o holý život, protože věděla už příliš
mnoho.
Na motivy této knižní série vysílá americká
televizní stanice ABC úspěšný seriál.
Věk: 14+

„Muž, jenž mne vyslal na tuto temnou
výpravu, mi slíbil odpovědi… ale tyto
odpovědi jsou černé a nesnesitelné.“
Bažináčova cesta za sebepoznáním, na níž ho
provází čaroděj John Constantine, dospěla ke
konečnému okamžiku pravdy. Na svět se
dostal zvěstovatel neštěstí a ten má jediný
úkol: probudit zlo mimo lidské chápání.
Bažináč, John Constantine, Deadman,
Cizinec, Etrigan, Spectre a další bytosti
s magickými schopnostmi se musí spojit
proti temné síle, která hrozí zničit světlo
nebes.

206 str. | 499 Kč
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CANDACE BUSHNELLOVÁ
Dům na Páté avenue

ROMÁN PRO ŽENY

DETEKTIVKA

440 str.

272 str.

JEFF LINDSAY
Dexter v hlavní roli
Objektem uměleckého zájmu

Pod střechou luxusního domu č. 1 na Páté
avenue se odehrávají a prolínají osudy
stárnoucí sloupkařky společenské rubriky,
bývalé slavné hollywoodské herečky,
dvaadvacetileté příživnice, manželky
pohádkově bohatého matematika, dvou více
méně úspěšných spisovatelů, zatrpklé
a závistivé někdejší počítačové odbornice
a jejího třináctiletého syna. Přestože
žádnému z nich zdánlivě nic nechybí, ani
jeden není se svým životem spokojený,
a každý postupně zjišťuje, že ke štěstí
zdaleka nestačí jen přepychový byt.

Dexter je sériový vrah a díky jednomu ze
svých pravidel je neodolatelně sympatický:
zabíjí totiž jen zlé lidi. Spokojeně ženatý se
vrací ze svatební cesty z Paříže zpět do
Miami a ke své práci. Při vyšetřování série
mrtvol s trupy vycpanými různými předměty
je těžce pobodána jeho sestra Debora
a pachatel, kterého Dexter dopadne, je kvůli
chybám při zatýkání opět propuštěn. Dexter
proti svému výcviku i intuici, která ho
varuje, muže zlikviduje. Jenže vše je jinak
a po šokovaném Dexterovi a jeho rodině
začne jít opravdový pachatel, který se
pokládá za umělce.

RBAC
PE

KY

Kč

RBAC
PE

DOUGLAS PRESTON

PA

99

KY

PA

Boj o přepychovou adresu

TIM SEVERIN
Vikingové

Kráter
Z nejmrtvějšího koutu celé galaxie

Pod ochranou pohanského boha

Bývalý agent CIA Wyman Ford je vyslán na
tajnou misi do Kambodže, kde má najít zdroj
tajemných drahokamů, které podle všeho
nepocházejí z naší planety. Vědec
v prestižním výzkumném ústavu objeví ve
vesmíru nevysvětlitelný zdroj gama záření.
Vzápětí je nalezen bez hlavy a disk
s cennými daty mizí. Snímky z orbitální
sondy NASA odhalí podivný stroj ukrytý
v hlubokém kráteru na Deimosu, jednom
z měsíců planety Mars. Vypadá to, že se
zničehonic probudil k životu. Zbývá šedesát
hodin a čas opravdu nečeká…

Thorgils, dítě narozené roku 999 našeho
letopočtu, žije postupně na Orknejích, na
Islandu, v Grónsku a dokonce i ve Vinlandu,
jak se tehdy říkalo teprve zadlouho poté
oficiálně objevené Americe. Žije bez matky
a bez otcovského zájmu, zato od útlého věku
prožívá neuvěřitelná dobrodružství pod
ochranou pohanského boha. Autor seznamuje
čtenáře se skutečným duchovním dědictvím
pohanského severu na podkladě vědeckého
bádání, jemuž podrobil i rodinné, sousedské
a politické vztahy oné doby.
376 str.
THRILLER
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KATHY REICHS

OMNIBUS

Osudová cesta, Vážná
tajemství, Divoké kosti

Válka bez konce
Mistr akčních příběhů o mezinárodních
spiknutích představuje nového hrdinu éry
nového způsobu vedení boje. Příslušník
námořní pěchoty SEAL jako tajný agent
proniká do sítě mexických kartelů pašujících
drogy do USA a odhaluje snahy Tálibánu
uzavřít s nimi spojenectví, aby s jejich
pomocí dostával do USA své lidi. Kniha
napínavě líčí situace, do kterých se při této
nebezpečné práci dostává agent i ti, kdo mu
pomáhají, a rovněž ukazuje složité a často
konfliktní vztahy mezi nepřáteli USA,
snažících se proniknout do země.

Tři poutavé příběhy od uznávané a oblíbené
autorky Kathy Reichs, která přivádí na scénu
soudní antropoložku Temperance
Brennanovou. Nejdříve přijíždí na místo
leteckého neštěstí aby pomohla s identifikací
ostatků. Jaké je ale její překvapení, když
objeví nohu, která nepatří žádnému
z pasažérů. Dále se ocitá v nebezpečné
pavučině mocenských, finančních
a vědeckých zájmů v Guatemale, které
daleko přesahují tamní hranice. A nakonec
stojí tváří v tvář ostatkům, jejichž rentgenové
snímky a výsledky testů DNA jsou naprosto
zarážející.

Vražedné blues

THRILLER

Proti všem

V hlavní roli sběratelka kostí

ROBERT B. PARKER
& MICHAEL BRANDMAN

TOM CLANCY & PETER TELEP

DETEKTIVKA

ED BRUBAKER
& STEVE EPTING

KOMIKS

Captain America: Smrt

Budu ho muset nechat zabít…

Maskovaný patriot je psanec

Městečko Paradise v Massachusetts se
připravuje na letní turistickou sezónu, avšak
jeho obvykle klidnou atmosféru naruší série
krádeží aut. Z jakéhosi důvodu jde výhradně
o vozy Honda. Když po krádežích přijde na
řadu vražda jednoho řidiče, místní policejní
velitel Jesse Stone zjistí, že musí
rozlousknout jeden z nejzamotanějších
případů své kariéry. S přibývajícími zločiny
narůstá tlak ze strany městských politiků
a nervozita občanů. A když se ve městě
objeví tajemná postava z Jesseho minulosti,
jeho schopnost udržet v Paradisu pořádek je
ohrožena.

Je možné zavraždit živou legendu? Scenárista
Ed Brubaker to udělal. Ve třetím
a závěrečném dílu omnibusu Steve Rogers
umírá a navíc jako veřejný nepřítel číslo
jedna. Red Skull oslavuje, Američané jsou
v šoku. Nad Spojenými státy se stahují
temné mraky. Kdo zachrání situaci, když je
hrdina s hvězdami a pruhy mrtev? Kdo
nastoupí na jeho místo, kdo zdvihne jeho
štít? Je tu jediný možný kandidát. Pokud se
odváží vyjít ze stínů ilegality a přijmout
zodpovědnost, mohou být vrazi potrestáni
a Amerika zachráněna.

ŘÍJEN
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KOMIKS

GARTH ENNIS
& GORAN PARLOV

THRILLER

VINCE FLYNN
Americký zabiják

Punisher MAX 6: Barracuda

Kdo je ochoten zabíjet pro svou zemi?

V močálech číhá smrt

Tento díl populární série s Mitchem Rappem
se odehrává na začátku jeho kariéry
v tajných službách. Než se stal superagentem
CIA, postrachem teroristů a oblíbencem či
zlým snem politiků z Capitol Hillu. Po šesti
měsících intenzivního výcviku je Rapp
připraven vyrazit za hranice. Jeho akce se od
začátku vyznačují brutální účinností
a netuší, že nepřátelé už o něm vědí
a připravují past. Lovec se stává kořistí, bude
potřebovat veškerý svůj um i inteligenci, aby
ve válkou zmítaném městě plném
teroristických frakcí přežil.

Frank Castle vyráží na jih, do Miami. Jde po
partě chlápků, kteří si spletli podnikatelskou
dravost s dravostí žraloka. Firma Dynaco
Corporation slaví úspěchy, ale její majitelé si
maličko vykládají zákony po svém a k tomu,
aby pohádkově zbohatli, hodlají fůru lidí
připravit nejen o peníze, ale i o životy.
Punisher jim to chce zarazit – jenže netuší,
že v močálech Everglades na něj číhá cosi,
s čím nepočítal: a to cosi měří dva metry
deset, váží půl druhého metráku a má dost
vražedný smysl pro humor.
144 str. | 399 Kč

HISTORICKÝ ROMÁN

SHARON KAY PENMANOVÁ

PRO MLÁDEŽ

Ďáblovo plémě 2

Konec snění

Král zemřel, ať žije královna!

Drsná škola života

V tomto románu o Jindřichu II. a Eleonoře
Akvitánské se uzavírá příběh bouřlivého
manželství nejmocnějšího muže středověké
Evropy a nejproslulejší krásky rytířské éry.
Toto je nadčasový příběh boje o moc,
ctižádosti, lásky a zrady. Jindřich Plantagenet
slaví jeden vojenský a politický úspěch za
druhým, ale v soukromí jedna prohra střídá
druhou. Svou královnu uvrhl do vězení,
synové se proti němu bouří. Jindřichova
bezcitnost jako by dávala za pravdu jeho
nepřátelům, kteří tvrdili, že Anjouovci jsou
ďáblovo plémě, potomci Luciferovy dcery
Meluzíny.

Hetty Featherová dostala jméno v nalezinci,
kam ji její matka odložila hned po narození.
Vždycky ale chtěla mít jméno podle svých
safírově modrých očí. Po šťastném shledání
se svou matkou doufá, že její nové jméno,
Sapphire Batterseaová, pro ni bude znamenat
i novou budoucnost. Když se však musí
postavit na vlastní nohy, zjišťuje, že její život
není takový, jak si ho vysnila. Staňte se
svědky Hettyiných zážitků a malérů v její
první práci. Ovšem její skvělé plány a sny se
pořád ne a ne uskutečnit…

Věk: 14+
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SOPHIE KINSELLA

ROMÁN PRO ŽENY

Láska na zavolanou
Největší překvapení života
Poppy Wyattová má před svatbou s Magnusem Tavishem,
vysněným partnerem, ale onoho odpoledne ji štěstí začíná
opouštět. Nejenže při setkání s kamarádkami v hotelu ztratí
zásnubní prsten, ale vzápětí jí ukradnou i mobil. Zatímco
nervózně přechází hotelovou halou a přemýšlí, co dál, spatří
v odpadkovém koši jiný mobil, který tam očividně někdo odhodil.
Teď má alespoň číslo, na něž jí může hotelový personál sdělit
případný nález prstenu. Jenomže mobil má svého vlastníka,
podnikatele Sama Roxtona, který ho chce zpátky a nečekaně
zasáhne do osudu mladé Poppy.
Sophie Kinsella (1969) je oblíbená britská spisovatelka. Proslavila
se sérií románů o bláznivých příhodách Becky Bloomwoodové, která
miluje nakupování a dostává se do řady groteskních situací. Autorka
napsala také další neméně úspěšné romány.

ROBERT MUCHAMORE

PRO MLÁDEŽ

Cherub: Ostrov

SUE GRAFTONOVÁ

DETEKTIVKA

V… jako vendeta

Exotika skrývá zlo

Vina, vražda, výčitka

Poslední díl úspěšné série napínavých
příběhů o dětských hrdinech z CHERUB –
jednotky pod MI5, která cvičí děti pro role
špičkových špionů, kteří mají tu výhodu, že
dospělí je z podobné činnosti nepodezírají.
Bývalý agent a nyní už vysokoškolák Kyle
nabídne Jamesovi účast na akci, kterou
připravil on sám. Vydají se na tropický ostrov
v Malajsii, kde jeden člen vlády zneužil
zkázu po vlně tsunami, aby zdemoloval
původní domorodé vesnice, vyhnal obyvatele
a vybudoval luxusní hotely. Mladí agenti
usilují o potrestání zla a vítězství dobra…

Sue Graftonová rozšiřuje úspěšnou sérii
nazývanou „Abeceda zločinu“ o „V“.
Nejnovější příběh drsné soukromé
vyšetřovatelky Kinsey Millhoneové, které její
osmatřicáté narozeniny uštědří pořádnou
herdu do zad a připraví o rovnováhu, se točí
okolo nebezpečného pletence vztahů, který
Kinsey neohroženě rozplétá, jak je jejím
dobrým zvykem. Ví, že jsou lidé, co si myslí,
že by se mělo odpouštět a zapomínat. Čistě
pro pořádek, osobně je velký fanda
odpouštění, pokud ovšem dostane příležitost
na vyrovnání účtů. V jako… výčitka. Vražda.
Vendeta…
Věk: 14+
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THRILLER

DOUGLAS PRESTON & LINCOLN CHILD
Chladnokrevná msta
Nic není takové, jak se zdá
Zvláštní agent Pendergast musí pomstít smrt jeho manželky
Helen, která byla zavražděna. Odveta však není jednoduchá.
Pronásledování těch, kdo jeho ženu zradili, ho z pustých
skotských plání zavede do rušných ulic New Yorku až do
nejtemnějších bažinatých ramen v Louisianě. Musí se přinutit
podrobněji pátrat v Helenině minulosti. Je ohromen, když zjistí, že
Helen dost možná napomáhala své vraždě. Když krok za krokem
odhaluje celý podvod, pochopí, že spiknutí je mnohem hlubší, sahá
do předchozích generací – a všechno, čemu důvěřoval, v co věřil
a co chápal, je možná strašlivá lež.
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 a papoušků.

KOMIKS

ROY THOMAS & DON GLUT
Star Wars: Před dávnými časy… 1
Před dávnými časy, v jedné předaleké galaxii…
Tato slova katapultovala svět do víru epického dobrodružství, které dodnes pokračuje
v televizi, románech, videohrách a komiksech.
Od července 1977 do září 1986 vydával Marvel Comics Group každý měsíc komiksy
odehrávající se ve světě nesmírně populárního filmového fenoménu Star Wars. Když se
na tehdejší příběhy podíváme s tím, co víme dnes, udeří nás některé „chyby“ do očí –
jako třeba že jsou Darth Vader a otec Luka Skywalkera dva odlišní lidé. Tehdy ale byla
ještě Star Wars galaxie pro tvůrce velkou neznámou. V průběhu let se mnohokrát
diskutovalo, jak, kam a jestli vůbec tyto komiksové příběhy zařadit do oficiální Star
Wars kontinuity, nikdo však nemůže popřít, že mají své kouzlo a sílu.
Představujeme vám prvních dvacet sedm sebraných sešitů marvelovské série Star
Wars, která začala vycházet v roce 1977, tedy ve stejném roce, kdy diváci mohli
poprvé vidět slavný film George Lucase. A hned na úvod vás čeká komiksová adaptace
Nové naděje.

480 str. | 990 Kč
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MEG CABOTOVÁ

ROMÁN PRO ŽENY

Jak neztratit lásku
Když muž potká ženu
Seznamte se s Kate Mackenzieovou… pracovnicí personálního
oddělení New York Journal s hlavou plnou ideálů, která nerada
posílá výpovědi zaměstnancům a je světovou přebornicí
v chatování. Seznamte se s Mitchem Hertzogem… firemním
právníkem s úsměvem od ucha k uchu, obhájcem padlých
a zničených duší. Nedá se mu odolat. Seznamte se s Idou
Lopezovou… mistryní ve výrobě koláčků, majitelkou vozíku
s dezerty a bohyní všech pochoutek, nad kterými se sbíhají sliny.
Společně musí bojovat s tyrany a despoty a vypátrat pravdu,
zajistit spravedlnost a dokonalou dvojitou náplň pro to, co se celou
knihu peče.
Meg Cabotová (1967) pochází z Ameriky a zatím napsala přes třicet
románů pro mládež i pro dospělé, k nejznámějším u nás patří knihy
ze série Princezniny deníky.

FRANCESCA SIMONOVÁ

PRO DĚTI

Darebák David a dinosauři
Darebákova škola
Vítejte u Davidova ujetého i úžasného, darebného i důvtipného
populárně-naučného průvodce vším, co jste kdy chtěli vědět
o dinosaurech. Knížka nabitá bizarními fakty a nahodilými
maličkostmi je dokonalou příručkou o všem, co jste vždycky chtěli
vědět (i o spoustě věcí, které jste možná vůbec vědět nechtěli)
o dinosaurech – ve stylu Darebáka Davida, který předkládá svůj
originální pohled na neobvyklé a zvláštní poznatky o pravěkých
zvířatech. Fanoušky Darebáka Davida potěší knížka odporných
faktů jejich oblíbeného lumpa.
Francesca Simonová (1955) je Američanka, která žije v Londýně se
svým britským manželem a synem Joshuou. Vyrůstala v Kalifornii,
studovala na univerzitách v Yale a v Oxfordu a pracovala jako
nezávislá novinářka. Několik let psala divadelní recenze. Dnes je
velmi úspěšnou spisovatelkou dětských knížek.

Věk: 6-8

ŘÍJEN
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KOMIKS

BRIAN K. VAUGHAN & PIA GUERRA
Y: Poslední z mužů 7: Zvláštní vydání
Svět bez mužů není zdaleka tak idylický…
Yorick Brown, poslední z mužů, na své cestě za opičákem
Ampersandem dorazí k břehům Austrálie, země, ve které by se
měla nacházet jeho snoubenka. Yorick se pokusí krátké zastávky
v plavbě do japonské Yokogaty využít k pátrání po Beth
v rozvalinách někdejšího Sydney, padne však přitom do rukou
bezskrupulózní novinářky, která si zprávu o posledním žijícím muži
rozhodně nehodlá nechat pro sebe. Yorickova sestra Héró se
mezitím v Americe setkává s jinou Beth, s onou dívkou, která žije
v opuštěném kostele a již Yorick zachránil před řáděním Amazonek.

144 str. | 399 Kč

HISTORICKÝ ROMÁN

Tato komiksová série získala v roce 2008 hned dvě prestižní
Eisnerovy ceny: v kategorii Nejlepší série na pokračování a výtvarníci
Pia Guerra a José Marzán jr. byli oceněni v kategorii Nejlepší
kreslíř/inker nebo kolektiv kreslířů/inkerů. I scenárista Brian
K. Vaughan je držitel neuvěřitelného množství cen.

SIMON SCARROW
Orlovo proroctví
Centurioni vyplouvají vstříc proradným pirátům
Píše se rok 45 n. l. a centurioni Macro a Cato, kteří ještě nedávno sloužili v mocném
římském vojsku, uvízli v Římě. Oba čekají na výsledky vyšetřování smrti dalšího
důstojníka, ke které se nachomýtli, a jejich osud se zdá nejistý. V sázce však není
pouze budoucnost obou vojáků… Proradným pirátům, kteří mají své základny na
illyrském pobřeží, se dostávají do rukou tři svitky, na nichž závisí
císařovo bezpečí a budoucnost Říma. Někdo je proto musí
neodkladně najít a kromě toho také zlikvidovat piráty. Vychytralý
císařský tajemník Narcissus ví, že Macro a Cato mají pro takový
úkol dostatek odvahy i důvtipu, a tak jim učiní nabídku, která se
nedá odmítnout.
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.
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ED MCBAIN

OMNIBUS

Vražda předem ohlášená,
Příliš tiché hodiny, Všichni
do jednoho

JASON LUTES
Berlín: Město kouře

PRO MLÁDEŽ

Abarat: Absolutní půlnoc
Kouzelný příběh plný fantazie
Abarat, tajemný svět, kde má každá hodina
svůj ostrov a nic není takové, jaké se zdá být,
je v ohrožení. Strakatá bába, matka děsivého
vládce půlnočního ostrova, má totiž ďábelský
plán: zhasne hvězdy, měsíc i slunce, a nad
celým souostrovím se rozhostí nekonečná,
absolutní půlnoc. Přichází krutá a krvavá
válka mezi silami světla a temnoty, v níž se
objeví noví hrdinové, ale i nečekaní
nepřátelé. Candy Quackenbushová, dívka
z našeho světa, má moc Abarat zachránit,
čeká ji však strastiplná cesta, na níž bude
muset leccos obětovat…

V hlavní roli 87. revír
Představujeme vám případy, které se
odehrávají v krátkém časovém období.
Povídky zpravidla nebývají žánrem, který
přináší autorovi slávu. Zato však jsou víc než
romány prověrkou autorových schopností
kondenzovat děj a říci na malém prostoru
vše podstatné. Proto se do boje s touto
literární formou pouští snad každý
romanopisec. Ed McBain byl ale mistr
a s vytvořením povídek a krátkých novel
neměl problém. Přečtěte si několik případů,
které znepříjemnily službu detektivům
policejní stanice, 87. revíru…

CLIVE BARKER

496 str. | 349 Kč

KOMIKS

Věk: 14+

SESTAVIL LEE CHILD

POVÍDKY

Vendeta

Atmosféra úzkosti a hrozící zkázy

Kolik chutí má pomsta

V druhém díle Lutesova historického
grafického románu hledají Berlíňané po
masakru na prvního máje 1929 odpovědi na
otázku, co se vlastně stalo. Blíží se druhá
světová válka a napětí mezi komunisty
a nacionalisty, Židy a góji roste. Marta
Müllerová doprovází svého milence Kurta
Severinga, když zpovídá účastníky
prvomájové demonstrace, a začíná se
orientovat v politických střetech výmarské
republiky. Ovšem její vztah ke Kurtovi se
hroutí a ona propadá dekadentnímu
berlínskému nočnímu životu.

Jednadvacet původních napínavých povídek
o zločinech a lidech, kteří se je rozhodli
pomstít; vybral Lee Child, autor úspěšné
série s Jackem Reacherem. Je-li zapotřebí
jiného typu spravedlnosti – rychlé, efektivní
a osobní –, bere si ji na starost i nový typ
mstitele. Sbírka obsahuje nové povídky od
slavných spisovatelů jako Michael Connelly,
Dennis Lehane, Karin Slaughterová
a pochopitelně Lee Child; ale také od právě
objevených talentů, jejichž hvězda teprve
stoupá. Odhalují šokující důsledky činů,
jimiž se snaží muži i ženy brát zákon do
vlastních rukou.

LISTOPAD
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DONNA HAY
Kouzlo života

ROMÁN PRO ŽENY

DETEKTIVKA

312 str.

320 str.

KATHY REICHS
Ďáblovy kosti
Svatyně skrývá tajemství

Finn Delaneyové a Gině Tatesové je něco
přes dvacet a vedou podivný dvojí život.
Jejich otcové z nich chtějí mít poslušné
dcerušky, které jsou krásné a starají se
o rodinu. Obě touží nastoupit do rodinné
stavební firmy a pomáhat. Ale to nejde, tak
se rozhodnou, že nastoupí do konkurenční
společnosti. Dokáže Finn najít cestu zpátky
do otcova srdce? Naučí se Gina stát na
vlastních nohách? Nejdříve ale obě musí
zapomenout na závist a pocity křivdy –
a uvědomit si, že se možná jedna od druhé
zas tak neliší.

Temperance Brennanová se zaplétá do
příběhu plného voodoo, santerie a satanismu
a pokouší se zjistit totožnost dvou mladých
obětí. Při rekonstrukci starého domu objeví
jeden z řemeslníků sklep, o jehož existenci
neměl nikdo ani ponětí. Pod zemí se skrývá
děsivá sbírka. Doprostřed tajné svatyně kdosi
umístil lebku dívky. Ve stejnou dobu si jiný
muž vyjde k jezeru na procházku. Na břehu
nachází bezhlavé tělo chlapce. Kdy ty děti
zemřely? A kde? U vyšetřování případu
samozřejmě nemůže chybět soudní
antropoložka Temperance Brennanová.
RBAC
PE

KY

Kč

RBAC
PE

JAMES ROLLINS

PA

99

KY

PA

Dokážou jít za svým cílem?

C. J. SANSOM
Temný oheň

Amazonie
Do nitra pralesa…

Intriky tudorovské doby

Randova vědecká výprava vstoupila do bujné
amazonské divočiny a už nikdy se
neobjevila. O několik let později se z jednoho
z nejnehostinnějších pralesů na světě
nečekaně vypotácí její člen – bývalý voják ze
Speciálních jednotek. Je na pokraji sil, je
vyděšený a zbývá mu pouze několik hodin
života. Do džungle kdysi vkročil s jedinou
paží… a vrátil se s oběma. Úřady nedovedou
tento nevysvětlitelný jev nijak objasnit,
a proto vysílají Nathana Randa do
neproniknutelného světa plného dosud
nevídaných nebezpečí, aby se vydal po
stopách svého zmizelého otce…

Píše se rok 1540 a Matthew Shardlake zažívá
horké léto. Snaží se vést advokátní praxi
a přežívat bez velkého rozruchu, protože má
obavy z nemilosti Thomase Cromwella.
Obhajoba dívky obviněné z vraždy ho však
znovu přivádí do blízkosti prvního ministra
krále Jindřicha VIII., který mu dává nový
úkol: najít tajemství řeckého ohně, jež se po
staletích zapomnění vynořilo v záznamech
jednoho zrušeného londýnského kláštera,
aby hned zase nevysvětlitelně zmizelo.
V tudorovském Londýně nic není takové, jak
to vypadá na první pohled.
408 str.
THRILLER
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DOROTHY DUNNETTOVÁ

HISTORICKÝ ROMÁN

Mezi trůny lvů 1

Každý je zločinec

Píše se rok 1471 a v Evropě to vře. Vznešení
lvi, panovníci jednotlivých mocností, se
chystají ke skoku a mezi nimi se
s neochvějnou jistotou pohybuje úspěšný
obchodník Nicholas de Fleury. Navzdory
manželčiným intrikám se mu podařilo získat
zpátky syna a spolu s ním i se svou urozenou
chotí odjíždí do Skotska, aby tam pokračoval
v tom nelítostném boji kdo s koho, v nějž se
proměnilo jeho manželství. Především však
má v úmyslu dovést do konce smělé plány,
které jej zavedou mimo jiné i na chladný
Island.

Bílá perla

KOMIKS

Criminal

Krotitel intrikujících panovníků

KATE FURNIVALLOVÁ

ED BRUBAKER
& SEAN PHILLIPS

Ed Brubaker a Sean Phillips vykreslují své
drsné noirové příběhy s neokázalou
atmosférickou strohostí. Příběhy zločinců,
kteří jsou lapeni ve svých osudech, příběhy
nekonečné osamělosti na špatné straně
zákona, temných vášní, podrazů, krve
a násilí – a voleb, které jsou jedna horší než
druhá. Poprvé a hned v reprezentativním
vázaném vydání k nám přichází jedna
z neoceňovanějších kriminálních sérií
poslední dekády. S podporou Phillipsovy
noirem nasáklé kresby Brubaker dokazuje,
že je skutečným veršotepcem tohoto
neomezeného žánru.

HISTORICKÝ ROMÁN

TILLY BAGSHAWE

ROMÁN PRO ŽENY

Sláva

Cesta ke svobodě má svou cenu

Zpátky na vrchol

V kolonii Britské Malajsko se píše rok 1941.
Okouzlující Konstance Hadleyová provdaná
za bohatého Angličana, vede na první pohled
skvělý život. Connie hraje roli svědomité
manželky. Uvnitř sebe ji však ochromují
nuda, únavné vedro a manželství bez lásky.
Život se navždy změní v prosinci, kdy
Japonsko zaútočí na Malajsko. Connie se
rozhodne utéct do Singapuru na palubě Bílé
perly a její život se zcela převrátí. V té chvíli
ještě netuší, že na konci dramatické cesty
a velké osobní proměny ji čeká nová svoboda
i nebezpečná a zároveň radostná láska.

Sabrina Leonová vyrůstala v pěstounských
rodinách i na ulici, na vzestupu herecké
kariéry tvrdě pracovala. Po jedné nevhodné
poznámce ji ale svět viní z rasismu a všichni
jsou najednou proti ní. Umělecky by ji mohla
zachránit role Cathy v nové verzi filmu
Bouřlivé výšiny. Slavný producent Dorian
Rasmirez má do hlavních rolí obsadit
Sabrinu a Viorela Hudsona. V Anglii, kam se
všichni vypraví hledat vhodné místo
k natáčení, se tak na jednom místě sejde
několik vyhraněných osobností, z jejichž
střetů vzniká řada výbušných situací,
zápletek a vztahů.
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KOMIKS

BRIAN AZZARELLO & EDUARDO RISSO
100 nábojů: Samuraj
Bitva probíhá na všech frontách
Boj mezi tajnou organizací Trust a odpadlým agentem Gravesem si
připisuje na konto další oběti, ale ne všechny jsou skutečně mrtvé.
Bitva probíhá na všech frontách a nezastaví se ani před vězeňskou
zdí. Naopak, po příjezdu nové várky vězňů se zdá, že se svět za
mřížemi stává jedním z hlavních bojišť. Ale i život venku,
takzvaně „na svobodě“, připomíná spíš boj o přežití. Zvlášť pokud
se setkáte s někým, jehož jediným jměním je kufřík s pistolí
a stovkou nevystopovatelných nábojů.

168 str. | 399 Kč

PRO MLÁDEŽ

Brian Azzarello (1968) píše komiksy už od poloviny devadesátých
let a je mistrem dialogů vedených ve slangu. Spolu s argentinským
výtvarníkem Eduardem Rissem (1959), který zaujme jistým retro
nádechem a prací s barvami, vytvořili pro americké nakladatelství
Vertigo oceňovanou sérii 100 nábojů. Za tu získali roku 2002 Harvey
Award a v letech 2002 a 2004 Eisner Award.

ANNA GODBERSENOVÁ
Závist

Věk: 14+
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HISTORICKÝ ROMÁN

HARRY SIDEBOTTOM
Římský válečník: Lev pouště

Láska, falešní přátelé, skandály

Krvavé zúčtování začíná

Na první pohled se zdá, že nejbohatší
obyvatelé Manhattanu na přelomu 19. a 20.
století mají všechno, po čem člověk touží:
bohatství, krásu i štěstí. Ale někdy jejich
nacvičené úsměvy skrývají šokující
tajemství… Dva měsíce po dramatickém
příjezdu Elizabeth Hollandové domů,
Manhattan dychtivě očekává její návrat do
společnosti. Když však Elizabeth odmítne
doprovázet svou sestru Dianu a téměř
nevychází ven, začnou se šířit fámy, že za
majestátními dveřmi domu číslo 17
v Gramercy Parku není všechno tak, jak se
zdá.

Píše se rok 260 n. l. Římská říše utrpěla
nejostudnější porážku své historie. Císař
Valerian podlehl zradě a upadl do zajetí
perského krále králů Šáhpúhra. Ten si z něj
před zraky všech zajatých Římanů dělá
svého otroka. Syrské slunce nemilosrdně
praží na potupené Římany a Balista tváří
v tvář smrti přisahá, že zrádce najde
a potrestá. Nejprve se však musí dostat na
svobodu. Ta ovšem nepřijde zadarmo
a Balista se musí rozhodnout, jakou cenu je
za ni ochoten zaplatit. Římský vojevůdce
stojí před největší výzvou svého života.
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ANTHONY RICHES

KATHY REICHS

HISTORICKÝ ROMÁN

Římané: Pevnost barbarů

PRO MLÁDEŽ

Poklad

Římské vojsko táhne na sever

Hledání pirátského tajemství

Anthony Riches nás zavádí spolu s římskými
legiemi na sever Británie, kde přeživší
bojovníci minulého povstání ještě stále
doufají v možnost odplaty. Římané rozdrtili
kmenovou alianci povstalců a Calga,
někdejšího „pána severních kmenů“ drží jako
zajatce náčelníci, kterým dříve poroučel.
Avšak nový vůdce Římanů jim nedopřává
pokoje. Vypracuje smělý plán na dobytí
Dinpaladyru – pevnosti oštěpů kmene
Selgovů – kterou hodlá svěřit do rukou
spolehlivého spojence.

Tory Brennanová a její přátelé narazí
v Charlestonu na stopu po dávném pirátském
pokladu. Viráti se ocitají na nebezpečné cestě
plné zákeřných pastí, bezhlavých mrtvol
a tunelů zalitých vodou. Poklad ale nehledají
jen kvůli dobrodružství… v sázce je osud
ostrova Loggerhead. Jejich nadpřirozené vlčí
schopnosti mohou být jedinou šancí, jak
překonat všechny nástrahy. Po pokladu totiž
pátrá i někdo další… Tory a její přátelé se
musí spojit, aby zachránili svůj ostrov, práci
svých rodičů i svou budoucnost.

Věk: 14+

JEFF LINDSAY

DETEKTIVKA

Dvojí Dexter
Falešné stopy vedou k Dexterovi
Spokojený otec a strýček (i jeho sestra Debora má dítě) si užívá
manželského života a věnuje se dál svému koníčku, likvidaci
sériových vrahů. Jenže pak se stane chyba a při jedné akci zjistí,
že měl svědka. Neznámý však nejde na policii, ale vezme si
Dextera za vzor. Začne v jeho stylu masakrovat Dexterovy kolegy
z policejního sboru a zanechávat stopy ukazující na Dexe. Chytí se
toho hloupý Debořin parťák a pochopitelně seržant Doakes. Dexter
stále nemůže odhalit totožnost záhadného muže a ani bratr Brian
nic nezjistí. K rozuzlení dojde, až když muž unese Dexovy děti…
Jeff Lindsay (1952) je autorem šesti knih s Dexterem Morganem
v hlavní roli. Na motivy těchto knih byl natočen velmi úspěšný TV
seriál, který v současnosti vítězně táhne světem a získal několik
prestižních cen. Autor žije na jižní Floridě s manželkou a třemi
dcerami. Kromě psaní hostuje v show pro PBS na Floridě a je
mistrem světa v karate.
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KATIE PRICE
Čekání na lásku

ROMÁN PRO ŽENY

DETEKTIVKA

264 str.

352 str.

SUE GRAFTONOVÁ
U… jako Utrpení
Komu zvoní umíráček?

Zdá se, že Angel Summerová žije v pohádce.
Vzala si životní lásku, svůdného fotbalistu
Cala, a mají nádhernou dceru, navíc Angel
i nadále zůstává nejslavnější fotomodelkou
v Británii. Ale není všechno takové, jak to na
první pohled vypadá, a blíží se trápení. Když
Cal přestoupí do AC Milán, Angel si v cizině
připadá opuštěná. Dají se Angel a Cal znovu
dohromady nebo začnou útěchu hledat jinde?
Když se na scénu náhle vrátí Calova bývalá
láska, splní se Angel jedna z nejhorších
nočních můr a náhle musí bojovat, aby
zachránila manželství i samu sebe.

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

KY

Kč

RBAC
PE

CLIVE CUSSLER
& JACK DU BRUL

PA

99

KY

PA

Zrádná úskalí slávy

ROBERT LOW
Velrybí cesta

Korzár

Vikingové zuřivě brání jeden druhého

Cabrillo čelí novodobým pirátům
Korzáři jsou piráti a jako takoví se vyskytují
v mnoha podobách. Například jako piráti,
kteří na konci osmnáctého století a na
začátku devatenáctého dobyli Berberské
pobřeží, současní piráti, kteří zamořují vody
Afriky a Asie, a piráti… kteří jsou ve
skutečnosti něčím jiným.
Když se cestou na summit v Libyi zřítí
letadlo ministryně zahraničních věcí
Spojených států, CIA, která Libyjcům
nedůvěřuje, najme Juana Cabrilla, aby
pohřešovanou ministryni našel… Oregon
a jeho posádka čelí další nebezpečné výzvě.
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Malé vikinské bratrstvo svázané vzájemnou
přísahou bojuje s mořem, lstivými protivníky
i nástrahami osudu. Touha po bohatství
a dobrodružství je zavede ze Skandinávie až
hluboko do ruských stepí. Život těchto
severských nájezdníků je těžký, což dobře
pozná i mladý Orm Ruriksson, který se
řízením osudu dostává na jejich loď Fjord
Elk. Posádka se nebojí plout na otevřené
moře a bez zábran loupí na objednávku
posvátné křesťanské relikvie. Proto dostanou
nadlidský úkol – získat meč vykovaný z kopí
osudu, jímž byl probodnut bok „Bílému
Kristu“.
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BRIAN MICHAEL BENDIS
& ALEX MALEEV

KOMIKS

Daredevil 4
Muž beze strachu

Brian Michael Bendis (1967) je komiksový pokračovatel Sama Fullera,
Martina Scorseseho a Quentina Tarantina… Své živé, noirové příběhy zasazuje
do temných uliček a dokazuje, že zločin se vyplácí.
Smělá kresba Alexa Maleeva (1971), který pochází z Bulharska, ve spojení
s Bendisovými realistickými scénáři oběma v roce 2003 vynesla kýženou
Eisnerovu cenu za nejlepší dlouhodobou sérii.

LILI ST. CROW

PRO MLÁDEŽ

Andělé noci: Proradnost

Spisovateli Brianu Michaelu Bendisovi
a kreslíři Alexi Maleevovi se s Daredevilem
podařilo něco, co nikdo nečekal – stvořili
sérii originálních a strhujících příběhů, které
posunuly Muže beze strachu do nové roviny.
A vyrovnali se Daredevilovým tvůrcům –
legendární dvojici Frank Miller – Klaus
Janson. V originálním „Desateru“ Bendis
s Maleevem na vyprávěních místních lidí
přibližují Daredevilovu vládu nad Hell’s
Kitchen. V klaustrofobickém prostředí
kostelního sklepa jeden po druhém líčí, jak
jim Daredevil v průběhu své roční vlády
pomohl, nebo jim naopak uškodil.

BRIAN AZZARELLO
& LEE BERMEJO

KOMIKS

Joker

Dru loví v noci, láme srdce

Šílenec chce ovládnout celé město

Skutečný svět je děsivý. Jen se zeptejte
šestnáctileté osiřelé holky Dru Andersonové,
drsňačky, která už měla tu čest se slušnou
dávkou padouchů. Je ozbrojená, je
nebezpečná, a nevzdává se bez boje. Takže jí
nějakou chvíli potrvá, než zjistí, komu může
věřit… Chudák Dru. Její rodiče jsou dávno po
smrti. A ona se právě dozvěděla, že krev,
která jí proudí v žilách, není tak docela
lidská. Její podivný a hezký zachránce, ji teď
ukryl v tajné Schole pro džampíry a vlkodlačí
dorost. Potíž je v tom, že ona je tam jediná
holka. Je to opravdu tak nepříjemné?

S pomocí zabijáka Jonnyho Frosta se Joker
opět dostane ven z Arkhamského blázince.
Okamžitě kolem sebe začíná shromažďovat
ke všemu ochotná individua, aby mu pomohli
ovládnout celé město. Ve svém boji o moc se
neštítí žádných prostředků a jde doslova přes
mrtvoly. V příběhu se objeví i další známí
padouchové gothamského podsvětí – Harvey
Dent (Two-Face), Penguin, Killer Croc či
Riddler. Jokerův autor Brian Azzarello je
označován za jednoho z deseti nejlepších
komiksových scenáristů, který stvořil např.
noirovou sérii 100 nábojů.
Věk: 14+

128 str. | 399 Kč
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OMNIBUS

MARY & CAROL HIGGINS CLARKOVY
Vánoční zloděj, Vánoční plavba, Vánoční loterie
V hlavnní roli Regan Reillyová
Americká královna napětí Mary Higgins Clarková a její dcera, autorka
detektivních příběhů s Regan Reillyovou, Carol Higgins Clarková spojily své síly
k napsání napínavých a zábavných
svátečních příběhů. Nejdříve se Regan
postaví do cesty mezi podvodníka
a drahocenné diamanty. Pak místo aby si
užila poklidné plavby Karibikem, čelí
nebezpečným zločincům, kteří nebyli na
původním seznamu hostů. A nakonec musí
odhalit podvoníka, který zneužil sváteční
loterii.
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V detektivní edici OMNIBUS
v letech 2010 až 2012 vyšly
následující tituly:
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WARREN ELLIS & DARICK ROBERTSON

KOMIKS

Transmetropolitan 7: Všechno nebo nic
Spider bojuje se světem, který se zbláznil
Zuřivý reportér Spider Jerusalem přišel o práci, o bankovní účet
i o apartmán. Což ho staví do ideální pozice pro to, aby začal
budovat plán na svržení samotného prezidenta Spojených států.
V novém díle série Transmetropolitan od komiksové superstar
Warrena Ellise přituhuje. Starý dobrý sjetý novinář
s dvoubarevnými brýlemi na nose má ale v rukávu pár
nabroušených es.
Warren Ellis a Darick Robertson stvořili obdobu Huntera
S. Thompsona a prohnali ji ždímačkou třiadvacátého století.
Vznikla z toho agresivní politická sci-fi plná zábavy. Je to brilantní
komentář k věcem příštím.
Warren Ellis je britský komiksový scenárista, sloupkař a spisovatel
co o sobě tvrdí, že nikdy nespí. Darick Robertson je americký
kreslíř a komiksy tvoří přes dvacet let.

DEAN KOONTZ

144 str. | 399 Kč

THRILLER

Dům stínů
Hrůzostrašné jevy v jedné ulici
Nad nejmenovaným velkým americkým městem se tyčí vrch, na
němž stojí Pendleton – luxusní obytný dům z konce 19. století.
Jednou za 38 let dochází v domě k podivným jevům, které si
vyžádají i oběti na životech. Jednoho deštivého a bouřlivého
adventního dne roku 2011 se znovu uzavírá osmatřicetiletý cyklus
a obyvatelé domu jsou konfrontováni s hrůznými jevy, jež se
vymykají zdravému rozumu a představují smrtelné nebezpečí
nejen pro dotyčné jedince, nýbrž i pro existenci celé lidské rasy.
Americký mistr tajemna a záhad je v nejlepší formě, ve které
kloubí horor, thriller a science fiction do strhujícího toku
napínavého příběhu.
Dean Koontz (1945) je kritikou nazýván „pánem našich
nejtemnějších snů“, ale rovněž připomíná, že si v oblasti thrillerů
vybudoval bezmála svůj vlastní žánr.
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HISTORICKÝ ROMÁN

LINDSEY DAVISOVÁ
Bohyně odplaty
Na každého dojde
Léto roku 77 n. l. vrcholí a soukromého informátora Marka Didia
Falcona pronásleduje nepřízeň osudu. Pouze práce mu může
alespoň na chvíli pomoci zapomenout na smutek ze smrti
blízkých. S dlouholetým přítelem Petroniem Longem se vrhá do
pátrání po záhadně zmizelém manželském páru, který dodával
sochy jeho otci. Hlavními podezřelými jsou nechvalně známí
Claudiovci z Pádských bažin. Postupně se ukazuje, že propuštěnci
mají hodně dlouhé prsty a ochránce na nejvyšších místech, což ale
Falcona s Petroniem nemůže zastavit. Mrtvých přibývá a děsivá
pravda pomalu vyplouvá na povrch.
Lindsey Davisová (1949) vydává v Anglii přes dvacet let prakticky
jednu knihu ročně, většina z nich spadá do falconovské série. Tvoří
s neobyčejnou invencí a vtipem. Autorka v roce 2011 získala
„Diamantovou dýku od Cartiera“, prestižní cenu za detektivky.
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