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Tři knihy v jednom svazku a jejich původní obálky:

JOHN SANDFORD

OMNIBUS

Oběť v pasti, Nečekaná
oběť, Tajná oběť
V hlavní roli Lucas Davenport

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

Lucas Davenport musí dodržovat pravidla
jako málokdo druhý. Je členem oddělení
vražd minneapoliského policejního sboru.
Jenže vražd bez motivu, beze stopy po
pachateli, bez důkazů přibývá. Lucas
Davenport dochází stále více k přesvědčení,
že když protivník nedodržuje pravidla
vražedné hry, jediný způsob, jak jej dostat, je
začít porušovat svá vlastní, vnést do řádu hry
chaos. Davenport přechází do útoku – jeho
protivníky jsou psychopati, únosci, lupiči
i lidé z politiky, jsou inteligentnější
a chladnokrevnější než kterýkoli z běžných
pachatelů, s nimiž se potýkal.

720 str. | 399 Kč

LEDEN

1

EP 2013 1-6 01-20_EP 30.1.2013 13:19 Stránka 2

DOBRODRUŽNÝ ROMÁN

CLIVE CUSSLER & GRAHAM BROWN
Ďáblova brána
NUMA zachraňuje svět před šílencem
Japonská nákladní loď se plaví východním Atlantikem nedaleko
Azorských ostrovů – když tu náhle vzplane. Tlupa pirátů
přispěchá, aby té katastrofy využila – ale jejich člun vyletí do
vzduchu. Má to něco společného s únosem špičkového vědce
z ulice Ženevy? Se záhadným Rusem, který před šedesáti lety
přeběhl na stranu nepřítele? S objevem neobyčejného
podmořského pohřebiště lodí a letadel? Zatímco Austin, Zavala
a ostatní spěchají, aby to vyšetřili, jsou vtaženi do mimořádně
ambiciózních plánů afrického diktátora, jenž si nechal postavit
zbraň takřka bájné síly a chystá se podrobit si největší státy světa.

312 str. | 299 Kč

ROMÁN PRO ŽENY

Clive Cussler (1931) je autorem nebo spoluautorem více než
šedesáti knih. Pátral po ztracených letounech či vedl expedice ke
slavným vrakům. Se svými dobrovolníky v NUMA našel více než
sedmdesát ztracených lodí historického významu.

JANE GREEN
Místo v mém srdci
Nevlastní matka a dcera proti sobě
Andi dlouho hledala dokonalého muže a ve
třiceti sedmi ho konečně našla. Rozvedeného
Ethana, milujícího otce dvou dcer, Emily
a Sophie, a ještě oddanějšího manžela. Andi
se už od mládí těšila, až se stane matkou,
a tak přijme obě dívky za vlastní. Emily se
na ni však dívá jako na sokyni, překážku na
cestě k otcově lásce, a rozhodne se, že ji
zlomí. Používá nejrůznější prostředky,
situace eskaluje, a když už se zdá, že Andi
přijde o všechno, v co věří – o lásku, rodinu
a naději na mateřství – ocitnou se nevlastní
matka a dcera na křižovatce svých životů…
a musí učinit zásadní rozhodnutí.

328 str. | 249 Kč
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Jane Green (1968) je bývalá novinářka, která opustila práci v redakci i rodnou
Anglii, přestěhovala se na americké východní pobřeží a píše jeden úspěšný
román za druhým. Vydala třináct knih o skutečném životě a o všem, co k němu
patří, výrazně okořeněné moudrostí, vtipem a porozuměním lidským slabostem.
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JACQUELINE WILSONOVÁ

PRO DĚTI

To nejhorší na mé sestře
Budou spolu sestry Marty a Melissa vůbec někdy
vycházet?
Marty a její starší sestra Melissa jsou každá úplně jiná –
a vůbec spolu nevycházejí. Marty je spíš kluk než holka,
miluje zvířata a je hrozně nepořádná. Ve svém útulném
pokojíku, který příhodně nazvala „doupě“, ráda vymýšlí
a kreslí komiksy – zvlášť o své oblíbené postavě Supermarty.
Proto je pro ni těžké žít pod jednou střechou s Melissou, jejíž
nejoblíbenější barvou je růžová a nejdůležitější věcí na světě
hezky uklizený a barevně sladěný pokoj.
Situace se ještě zhorší, když si máma začne vydělávat šitím
a zabaví Marty její „doupě“. Poprvé v životě spolu Marty
a Melissa musejí bydlet v jednom pokoji – a brzy jsou hádky
na denním pořádku.
Když se ale jedna z těchto hádek ošklivě zvrtne, dojde
konečně Marty, jak moc pro ni její sestra znamená?
Jacqueline Wilsonová (1945) píše jako dítě, a děti se také
v jejích postavách neustále poznávají. Způsob podání je
bezchybný, námětem jsou problémy, jimž musí čelit mnoho dětí,
a zápletky se rozuzlují s klasickou jednoduchostí.
240 str. | 229 Kč | Věk: 7-10
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KOMIKS

BRIAN MICHAEL BENDIS
& ALEX MALEEV
Daredevil 4
Muž beze strachu!
Brianu Michaelu Bendisovi a 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 vyprávěním
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.

384 str. | 990 Kč

DETEKTIVKA

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.

CAROL HIGGINS CLARKOVÁ
Podvod
Regan Reillyová míří na večírek do Hollywoodu
Soukromá vyšetřovatelka Regan Reillyová přijela do Los Angeles s manželem Jackem,
velitelem policejní jednotky, který má ve městě pracovní povinnosti. Až jeho jednání
skončí, chtěli si jen tak vyrazit po okolí. Regan v nákupním centru potká kamarádku
Zeldu, která zdědila osm milionů dolarů po osamělé sousedce a na charitativní akci
vydražila týdenní pobyt ve starém domě v Hollywood Hills. Právě ten den v něm
pořádá večírek a pozve i Regan. Když zábava skončí, Zelda Regan požádá, aby se ještě
zdržela, chce se s ní poradit a požádat ji, aby prověřila otcovu novou manželku Bobby
Jo. Představuje hrozbu pro Zeldu opravdu Bobby Jo? Je to ona, kdo má zájem o její
peníze? Komu vlastně patří starý dům? Je jen náhoda, že Regan našla v lese kousek
od domu poblíž auta úplně nový řeznický nůž?
Carol Higgins Clarková (1956) je autorkou řady detektivek s hlavní hrdinkou Regan
Reillyovou. V Americe proslula i svými rolemi v divadle, filmu a televizi. Několik románů
napsala společně se svou matkou Mary Higgins Clarkovou.

184 str. | 249 Kč
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TOM HARPER

HISTORICKÝ ROMÁN

Obléhání nebes
Monumentální příběh vražd a zrady za křížové výpravy
Bojovníci první křížové výpravy překonali mnohé útrapy, vyhráli četné bitvy a dorazili
až na dohled Jeruzaléma. Tam se ale jejich postup zastavil. Velitelé, zmítaní žárlivostí,
sahají ke všem prostředkům, i k podvrženému nálezu svatého kopí. Byzantský
„detektiv“ Demetrios Askiates, působící jako císařův vyslanec, úspěšně rozplétá četné
intriky, dostává se až do Egypta a je i aktérem rozhodujících bojů, při nichž jde o krk
jemu i jeho rodině. V závěru Harperovy trilogie je cíle dosaženo, Jeruzalém je dobyt,
ale za úděsnou cenu neslýchaných zločinů a krveprolití, které natrvalo znepřátelily
Východ a Západ.
Tom Harper (1977) je pseudonym autora historické trilogie a pěti napínavých románů.
Narodil se v Německu, vyrůstal v Belgii a Americe. Vystudoval dějiny na univerzitě
v britském Oxfordu a nyní s manželkou žije v Yorku.

408 str. | 299 Kč

SARA SHEPARDOVÁ

PRO MLÁDEŽ

Roztomilá malá tajemství

GARTH ENNIS & RUSS BRAUN

KOMIKS

Bitevní pole

Vánoční špehování

Tři příběhy z 2. světové války

Vrah Alison DiLaurentisové je za mřížemi
a s tajemnou A je také konec. Holky si
mohou po dlouhé době vydechnout, protože
netuší, že se chystám navázat, kde
A skončila. Plán mám připravený. Co myslíte,
na koho si posvítím ze všech nejdřív? Na
Hannu, Emily, Arii a Spencer. Vsadím se, že
nebude dlouho trvat, než se děvčata zase do
něčeho namočí – hlavně teď, když si myslí,
že je A nehlídá. Uhodnete, do čeho spadnou
tentokrát? Přijdu na to, jaké mrchy v nich
skutečně dřímou. Odhalím všechno,
spolehněte se.

Během postupu německé armády do hloubi
Sovětského svazu přichází na ruskou
předsunutou leteckou základnu nový noční
bombardovací pluk. Na východní frontě se
jejich noční vražedné výpady stanou
legendou – říká se jim Noční čarodějnice.
Píše se rok 1942: v tropické nádheře Dálného
východu si mladá žena připadá jako v ráji.
Avšak válka se už rozšířila i do Jihočínského
moře a ráj se proměnil v peklo. Osamělá
osádka britského tanku se snaží znovu
připojit ke zbytku čety. Její jedinou nadějí je
velitel, desátník Stiles. Bude si vědět rady
tváří v tvář německému tigeru – tanku, jenž
v každém budí hrůzu?

328 str. | 229 Kč | Věk: 14+

200 str. | 499 Kč
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CANDACE BUSHNELLOVÁ
Džungle rtěnek

ROMÁN PRO ŽENY

DETEKTIVKA

384 str.

376 str.

Křič!
Tajemství dávné vraždy

Hrdinkami románu jsou úspěšné ženy –
Nico O’Neillyová je šéfredaktorka časopisu,
Wendy Healyová je ředitelka filmové
společnosti a Victory Fordová je jedna
z nejúspěšnějších módních návrhářek v N.Y.
– s jakými jsme se setkali už v autorčiných
předešlých románech. Pro tyto čtyřicetileté
dámy, nerozlučné přítelkyně, kterým
Bushnellová přisoudila tradiční mužské role,
je nejdůležitější, aby se ve svém oboru
udržely na vrcholu. A protože kariéra je pro
ně nadevše, zdánlivě bezvýchodné situace
vyřeší a tvrdě jdou za svým cílem.

Vartanian je odhodlaný objasnit brutální
vraždu, která zřejmě souvisí se třináct let
starým zločinem jeho bratra Simona.
Vartanian je přesvědčený, že pachatelem je
někdo ještě zvrácenější než jeho bratr. Je
odhodlaný dávnou záhadu rozluštit. Musí se
ale probírat i minulostí vlastní rodiny. Setká
se se zdravotní sestřičkou Alex, která se
potýkala s podobnými problémy a zajistí, že
vrah se zajímá i o ni. Brzy se pátrání mění
v záchranu milované ženy.

RBAC
PE

KY

PA

Nerozlučné kamarádky z New Yorku

KY

PA

149
Kč
RBAC
PE

DOUGLAS PRESTON

LINDSEY DAVISOVÁ
Jupiterův mýtus

Údolí tyrannosaura
Největší vědecký objev všech dob…

Přívětivý Řím je v nedohlednu

V pustině Nového Mexika je zavražděn
hledač dinosaurů. Umírajícího nalezne místní
usedlík Tom Broadbent a převezme od něj
zápisník spolu se slibem, že ho doručí jeho
dceři. Rozjíždí se napínavé pátrání Toma po
totožnosti neznámého a obsahu šifrovaného
zápisníku. Pomůže mu svérázný mnich –
bývalý šifrant CIA – a zjistí, že jde
o ohromující objev: historicky nejzachovalejší
úplnou zkamenělinu tyrannosaura. Ale vše
se komplikuje – policie z vraždy prospektora
podezírá právě Toma a navíc po jeho stopách
jde i nájemný vrah.

Falco s rodinkou se za pobytu v Británii
vypraví do Londinia na návštěvu Heleniných
příbuzných. Ještě se ani neohřál, a hned ho
čeká nepříjemný úkol: je povolán k vyřešení
hnusné vraždy. Bohatý hodnostář je nalezen
ve špinavé krčmě utopený, strčený hlavou
dolů do studny, jejíž stěny tvoří vysoká vinná
bečka. Odtud se rozvíjí spletitý děj a Falco
a jeho rodina i přítel Petronius se dostávají
do zapeklitých situací. Jde po nich
nebezpečná tlupa. Přívětivý vyspělý Řím je
v nedohlednu a v drsné zaostalé provincii na
březích mohutné řeky Thamesis jde o život.
392 str.
THRILLER
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KAREN ROSEOVÁ

LEDEN

336 str.
HISTORICKÝ ROMÁN
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LINDSEY DAVISOVÁ

HISTORICKÝ ROMÁN

Cesta ctnosti
Milostný příběh propuštěné otrokyně
Příběh císaře Vespasiána, který po letech nesvárů nastolil v Římě mír, a jeho milenky,
propuštěné otrokyně Antonie Caenidy, evokuje nejbouřlivější časy starého Říma –
panování císařů Tiberia, Caliguly, Claudia a Nerona i Vespasiánův vzestup k moci.
Zatímco oba prožívají svůj společensky neúnosný vztah, Caenis se zaplete do různých
politických intrik, kdežto její milenec se vydává na oslnivou politickou dráhu.
Vespasián ve vrcholícím politickém boji vsadí vše na jednu kartu, čímž přinese naději
Římu, ale zároveň ohrozí vztah, který trval tak dlouho.
Román Cesta ctnosti považuje Lindsey Davisová, autorka známé řady příběhů ze
starého Říma, za svou nejlepší knihu, předcházela falconovskému cyklu.
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 Asociace spisovatelů
detektivek.

LEE CHILD

THRILLER

Varovný signál

CHRIS CARTER

352 str. | 299 Kč

THRILLER

Popravčí

Jack Reacher obhajuje čest zmizelého

Ví, co tě na smrt vyděsí…

Pokojný život v Key Westu naruší záhadný
muž. Jack Reacher ho zanedlouho najde
zavražděného a s uříznutými špičkami prstů.
Sleduje čerstvou stopu do New Yorku, kde
narazí na dva muže, kteří mají na svědomí
smrt tajemného neznámého. Poznává pár
starých lidí, který nepřestal oplakávat syna,
jenž před lety beze stopy zmizel ve
Vietnamu. Setkává se i s okouzlující
a inteligentní ženou, s níž ho pojí silná pouta
z minulosti. Uprostřed propletence vztahů
a lidských osudů na něj čeká ďábelský
protivník.

V losangeleském kostele leží na oltářních
stupních zkrvavené, bezhlavé tělo kněze. Je
pečlivě naaranžované, nohy natažené, paže
křížené na hrudi, ale nejhrůznější ze všeho
je, že hlavu kněze někdo vyměnil za hlavu
psí. Ze začátku je detektiv Robert Hunter
přesvědčený, že jde o rituální vraždu. Jenže
když se objeví další mrtvoly, je nucen situaci
přehodnotit. Všechny oběti zemřely
způsobem, kterého se bály ze všeho nejvíc.
Jejich nejstrašnější sny se staly skutkem. Ale
jak o nich mohl vrah vědět? A co spojuje tyto
zdánlivě nahodilé oběti?
376 str. | 299 Kč | Dotisk

344 str. | 249 Kč
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ROMÁN PRO ŽENY

PATRICIA SCANLAN

KOMIKS

Vše pro lásku

Banda 1: Karty jsou rozdaný

Bude jim to vždycky klapat?

Tohle bude bolet

Barry a Aimee navzájem skrývají svá
tajemství a potýkají se s nesnázemi: jejich
dospívající dcera nechce jíst a odmítá
připustit, že by s ní mělo být něco
v nepořádku. Barryho dcera z prvního
manželství se teprve nedávno provdala, ale
už má trable. A na cestě je další dítě, s nímž
Barry a Aimee nepočítali. Tam, kde láska
oknem přiletí, mohou působit spoustu potíží
exmanželky. A Marianna jich hodlá působit
co nejvíc; rozhodně se jí nelíbí představa, že
by si její bývalý manžel odvedl k oltáři svou
novou vyvolenou.
376 str. | 299 Kč

OMNIBUS

GARTH ENNIS
& DARICK ROBERTSON

Ve světě, kde se oblohou prohánějí hrdinové
v kostýmech a maskovaní mstitelé se plíží
nocí, musí někdo dohlédnout na to, aby si
„supráci“ moc nevyskakovali. A taky že
dohlédne. Billy Řezník, Hughík, Mateřský
mlíko, Francouz a Ženská jsou Banda: tým
velmi nebezpečných individuí, operující pod
CIA, z nichž každý je odhodlán bojovat proti
nejnebezpečnější síle na Zemi – totiž
supersíle. Některé superhrdiny je nutné
sledovat. Některé je nutné krotit. A některé
z nich – čas od času – je nutné prostě
smáznout. Tehdy přichází chvíle pro Bandu.
152 str. | 399 Kč

ROBERT B. PARKER

Tři knihy v jednom svazku a jejich původní obálky:

Vysoké sázky, Noční jestřáb,
Dvojí hra
V hlavní roli Jesse Stone

528 str. | 399 Kč
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Ve třech dílech série, jejímž hlavním hrdinou
je Jesse Stone, policejní šéf z městečka
Paradise v Massachusetts, Parker rozehrává
několik jen zdánlivě paralelních dějových
linií, které se protnou v dramatickém závěru
s překvapivým vyvrcholením. Zabiják zvaný
Vrána vytahuje své poslední eso… Paradiské
ženy ohrožuje vyšinutý voyeur přezdívaný
Noční jestřáb, který se po setmění plíží
předměstími a odvažuje se do domů, se
zbraní v ruce. Jesse Stone musí Nočního
jestřába dopadnout, než bude pozdě.
A nakonec řeší případ mrtvého, který je
nejspíš obětí sporu mezi dvěma mafiány.

Robert B. Parker (1932–2010) napsal přes šedesát knih. Čtenáři měli možnost
poznat především jeho bostonského detektiva Spensera, který neúnavně bojuje
s tamními gangstery, překupníky drog i teroristy. Ale i soukromého „detektiva
v sukních“ Sunny Randallovou a policejního náčelníka Jesseho Stonea z malého
města na pobřeží.

EP 2013 1-6 01-20_EP 30.1.2013 13:19 Stránka 9

TOM CLANCY & MARK GREANEY

THRILLER

Živý terč
Jack Ryan mladší musí odvrátit novou hrozbu

Tom Clancy (1947) studoval angličtinu na Loyolově
koleji v Baltimore a odjakživa snil o psaní románů.
Jeho první román, Hon na ponorku, se díky
nadšeným kritikám rychle vyprodal a prezident
Reagan ho označil za „úžasný příběh“. Od té doby
se Clancy prosadil jako nesporný mistr thrillerů.

Literární mistr mezinárodních intrik Tom Clancy posílá své nejznámější
postavy spolu s novou generací do boje proti terorismu.
Přestože se to jeho otci příliš nezamlouvá, Jack Ryan mladší netouží po
ničem jiném než stát se operativcem v terénu. Prodělal individuální
výcvik u zkušeného instruktora zvláštních vojsk a postupně přechází od
práce zpravodajského analytika na Univerzitě k pronásledování
a likvidaci teroristů všude, kde je potřeba – dokonce i v době, kdy Jack
Ryan starší usiluje o znovuzvolení prezidentem Spojených států. Otec ani
syn však netuší, že jsou stejně ohroženi v politickém i osobním životě.
Zapřisáhlý nepřítel Ryana staršího zahájil soukromě financovanou
vendetu s cílem znemožnit ho jako prezidentského kandidáta. Mají
k tomu posloužit záhadná úmrtí v minulosti, za nimiž stojí jeho
dlouholetý spojenec John Clark. Skupina tajemných žoldnéřů proto
dostala za úkol zajmout tohoto bývalého příslušníka oddílu SEAL.
448 str. | 399 Kč

TIM SEVERIN

HISTORICKÝ ROMÁN

Vikingové: Králův muž
Přátelství stvrzené přísahou a kapkou krve

Tim Severin (1940) získává informace pro své
dobrodružné romány a faktografické knihy nejen
studiem – povoláním je badatel, filmař a autor
odborných publikací –, ale opírá se i o vlastní
zkušenosti. Sám podniká výzkumné expedice,
včetně cesty přes Atlantský oceán ve středověkém
koženém člunu, a sklízí za svá díla ocenění.

Čtenáři trilogie Vikingové, kteří sledovali osudy dítěte Thorgilse,
narozeného roku 999 našeho letopočtu daleko na severu, jako chlapce
a posléze muže, na cestách po severských zemích, na nově objeveném
Vinladu – dnešní Americe, a dále pak po celé Evropě, jej v třetí části
trilogie zastihují v Byzanci, ve službách císaře tehdy nejbohatší říše,
v nejluxusnějším městě tehdejšího světa, v Konstantinopoli. Tady Thorgils
poznává Varjagy, vikinské válečníky, kteří Byzanci nabízejí pomoc proti
Saracénům.
V jejich čele stojí Harald, jehož bratr ho lstivě připravil o norský trůn,
a Thorgils se mu oddal tělem i duší, neboť v něm vidí posledního možného
zachránce víry ve staré bohy, kterou nemilosrdně vyhlazuje vítězné
křesťanství. Pomáhá Haraldovi k návratu na norský trůn i získat spojence
v dobyvačné bitvě o vládu v Anglii a nakonec jej před rozhodující bitvou
o Anglii u Stamfordského mostu roku 1066 marně varuje. Harald
prohrává a umírá, jeho vojsko je rozehnáno a Thorgils si uvědomuje, že
právě v tomto okamžiku nastal definitivní konec vikinského světa…

288 str. | 249 Kč
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KOMIKS

WARREN ELLIS
& JOHN CASSADAY

HISTORICKÝ ROMÁN

Tyran: Bouře šípů

Planetary 1

Příběh z doby Alexandra Velikého

Do všech koutů světa a jiné povídky

160 str. | 399 Kč

PRO MLÁDEŽ

Slavná série se točí kolem tříčlenné skupinky
„archeologů nemožného“, kteří po celém
světě odhalují záhady a taje a specializují se
na bytosti se superschopnostmi a jejich vliv
na svět lidí. Působí proto svým způsobem
jako mnohem zábavnější a pestřejší
komiksová obdoba Akt X. V prvním svazku
najdeme krátký úvod a šest propojených
prvních příběhů týmu, které nás zavedou
tam, kam název slibuje: od japonského
ostrova obydleného obludami, přes Hong
Kong, až po objev kvantového počítače.

Athénský válečník Kineiás urazil dlouhou
cestu od doby, kdy byl propuštěn
z Alexandrovy armády a kdy ho rodné město
poslalo do vyhnanství. Řekové pod jeho
velením a jejich skythští spojenci porazili
mocné makedonské vojsko v bitvě u svatyně
říčního boha a zachránil tak svobodu Olbii –
městu, jež se stalo jeho novým domovem.
Daleko na východě hrozí Alexandr, že zaútočí
na skythské kmeny a jednou provždy si je
podrobí. Kineiás musí se svými muži projít
stovkami mil nepřátelské krajiny, aby
troufalou cestu zakončil setkáním
s nelítostným osudem.
424 str. | 299 Kč

SUE LIMB
Dívka, 16, Bombastický večírek
Jess chtěla pozvat jen pár přátel
Fred už definitivně chodí s Jodií, což je pro Jess hotová katastrofa.
Ale život jde dál, a tak když maminka s babičkou odjedou na
víkend do Birminghamu za nemocnou pratetou, Jess využije
příležitosti a pozve si domů pár přátel. Těší se, že jen tak posedí,
dají si pizzu a kouknou se na nějaké pěkné DVD. To by ovšem
Mackenzie nesměl všude rozhlásit, že Jess pořádá bombastický
večírek. K Jessině hrůze se přihrnou davy lidí, z nichž většinu ani
nezná, a než se stačí vzpamatovat, zdevastují celý dům, takže
u Jordanů to vážně vypadá jak po výbuchu bomby…
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. Články
v časopisech ji zaujaly natolik, že je nakonec začala sama psát.

200 str. | 199 Kč | Věk: 14+
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LINCOLN CHILD

THRILLER

Třetí brána
Skrývá tajemství, chráněné kletbou

Lincoln Child (1957) je bývalý knižní redaktor a systémový analytik, který
publikoval celou řadu antologií duchařských historek a příběhů
s nadpřirozenou tematikou a napsal thrillery Utopie, Seznamka smrti,
Hlubinná bouře a Ledová kletba. Pracuje se spisovatelem Douglasem
Prestonem. Žije s manželkou a dcerou v Morristownu v New Jersey.

Hledač pokladů Stone zorganizuje výpravu
do močálu zvaného Sudd, jižně za hranicí
Egypta, kde má být v zatopené hrobce
pohřben král Narmer, sjednotitel Horního
a Dolního Egypta. Hrobka je opředena řadou
tajemství. Chrání ji kletba, hrozící
nejstrašnějšími následky tomu, kdo v hrobce
projde „třetí bránou“ za níž má být uložen
největší faraónův poklad. Kniha líčí řadu
událostí, kdy kletba působí a vyústí naprosto
nečekaným způsobem, stejně jako samotný
nález mumie. Vyplní se tentokrát kletba,
střežící třetí bránu?
312 str. | 299 Kč

KEN BRUEN

DETEKTIVKA

Svatyně
Za každou cenu musí zastavit vraha…

Ken Bruen (1951) pochází z Irska. Studoval na Trinity College v Dublinu.
Procestoval kus světa – Afriku, Japonsko, Spojené státy, jihovýchodní Asii
a Jižní Ameriku. Dnes žije v Galwayi se svou ženou a dcerou a je spisovatelem
na plný úvazek.

Když soukromý detektiv Jack Taylor dostane
dopis se seznamem obětí, říká si, že to není
jeho starost. Vždyť má co dělat, aby se
nezbláznil. Jeho blízká přítelkyně Ridge se
zotavuje po operaci a vábení alkoholových
sirén je silnější než kdy jindy. Za záhadných
okolností zahyne nejdřív gardista a poté
soudce. Ovšem teprve když na seznam
přibude dítě, rozhodne se Jack Taylor odhalit
vraha a za každou cenu ho zastavit. To však
ještě netuší, že ho s vrahem pojí bližší vztah,
než by čekal. A že to celé dostane hluboký
osobní rozměr.
160 str. | 229 Kč
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CECELIA AHERNOVÁ
PS: Miluju tě

ROMÁN PRO ŽENY

DETEKTIVKA

376 str.

304 str.

JOHN SANDFORD
Neviditelná oběť
Lucas Davenport řeší spletitý případ

Holly a Gerry patří ke šťastným manželským
párům, ale lékaři odhalí u Gerryho rakovinu
v konečném stadiu. V pouhých třiceti letech
se musí smířit s tím, že brzy opustí svou
milovanou ženu. Pár měsíců po jeho smrti
dostane Holly balíček dopisů, které pro ni její
manžel sepsal. Každý měsíc má jeden z nich
otevřít a splnit úkol, který se v něm skrývá.
S pomocí těchto dopisů, kamarádek a milující
rodiny, která ji někdy dohání k šílenství,
Holly postupně objevuje nový život,
zajímavější a barvitější než ten, který musela
nechat za sebou.

V jednom domě v lepší čtvrti Minneapolisu
jsou nalezeny mrtvoly dvou starších žen,
které byly zabity kovovou trubkou. Pokoje
v bytě jsou rozházené, ale scházejí jen
maličkosti. Zprvu to vypadá na loupěžné
přepadení někoho, kdo potřeboval peníze na
drogy. Ale když se detektiv Lucas Davenport
seznámí s případem důkladněji, ptá se sám
sebe, zda ukradené věci jsou opravdu tak
bezvýznamné a oběti zavražděné náhodně.
Během pátrání se objevuje vzorec zločinu
a vše směřuje k něčemu, co by Lucas vůbec
nepředpokládal. Tentokrát na něho vrahové
čekají.

RBAC
PE

KY

PA

Splnění nečekaných úkolů

KY

RBAC
PE

JAMES ROLLINS

PA

149
Kč

SIMON SCARROW
Vítězství orla

Klíč soudného dne
Sigma Force čelí největší hrozbě

Nesmlouvavý nepřítel útočí

Na Princetonské univerzitě umírá
v laboratoři, kde se pracuje s nebezpečným
biologickým materiálem, úspěšný genetik.
V římské bazilice sv. Petra je nalezen mrtvý
vatikánský archeolog. V africkém táboře
Červeného kříže je zavražděn syn
amerického senátora. Tři vraždy na třech
kontinentech spojuje děsivý detail: všechny
oběti jsou označeny druidským pohanským
symbolem, který jim někdo vypálil do kůže.
Bizarní úmrtí přinutí velitele Graye Pierce
a Sigma Force závodit s časem: musejí
vyluštit záhadu, jejíž kořeny sahají do dávné
minulosti.

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

ROMÁN PRO ŽENY

Neděle u bazénu
Krásný den se v mžiku může změnit v noční můru…
Sophie Kinsella, bystrá kronikářka menších i větších životních katastrof, nám nabízí
přesvědčivý příběh rodičů dvou holčiček, kteří mají před rozvodem a jsou
manipulováni ambiciózním mladým advokátem. Louise a Barnaby se krátce potkají
v sousedství u bazénu na vesnické oslavě a stanou se svědky nehody jejich mladší
dcerky při pokusu o skok ze skokanského prkna, po níž malá Katie skončí v hlubokém
bezvědomí v nemocnici. Louisein nový nápadník, advokát Cassian Brown, oba manžele
přesvědčuje, aby sousedy zažalovali a vysoudili si finanční náhradu. Nejde mu ani tak
o Louisein prospěch, ani jejího dítěte, jako spíš o to zapůsobit vyhraným případem na
proslulého lorda Pagea, Louiseina otce, a vydobýt si tím vstup do světa politiky.
Sophie Kinsella (1969), vlastním jménem Madeleine Wickhamová, je oblíbená britská
spisovatelka. Proslavila se sérií románů o bláznivých příhodách Becky Bloomwoodové,
finanční žurnalistce, která nezvládá vlastní finance, ale miluje nakupování a dostává se
do řady groteskních situací.
256 str. | 269 Kč

GEOFF JOHNS & GARY FRANK

KOMIKS

Superman: Utajený počátek

SCOTT SNYDER
& STEPHEN KING

KOMIKS

Americký upír

Co utvářelo muže z oceli?

Krvavá noční můra

Mladý Clark Kent odjakživa věděl, že je jiný.
V dětství užíval svých neuvěřitelných
schopností k záchraně lidských životů
a konání podivuhodných skutků – nyní však
dospívá a jeho schopnosti se vymykají
kontrole. Někdejší dar se rychle stává
prokletím. Proto mu jeho milovaní adoptivní
rodiče odhalí pravdu: ačkoliv tak vypadá,
není jedním z nás. Vyzbrojen poznáním
tajemství svého skutečného původu se Clark
vydává na dlouhou cestu. Ve vzdálené
budoucnosti si získá přátele; v městečku, kde
vyrůstal, objeví nepřítele na život a na smrt.
224 str. | 590 Kč

Skinner Sweet je nemilosrdný a lstivý
psanec. A taky upír… ale ne jen tak ledajaký.
Jako první upír, který se zrodil na americké
půdě, je silnější, sveřepější a světlo mu
neuškodí ani v nejmenším. Pětačtyřicet let
poté, co vstal z hrobu, se Sweet ocitne v Los
Angeles dvacátých let, kam světla
Hollywoodu vábí jako můry mladé a krásné
dívky. Jak ovšem záhy zjistí mladá a chudá
herečka Pearl Jonesová, působí tu síly
mnohem zlověstnějšího než pouhá lidská
hrabivost. Když se její sny o hvězdné filmové
kariéře promění v krvavou noční můru,
pomůže jí Skinner Sweet přežít.

200 str. | 499 Kč
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HISTORICKÝ ROMÁN

BERNARD CORNWELL
Prapor
Kronika Nathaniela Starbucka
Třetí kniha ze čtyřdílné Starbuckovské série o občanské válce ve Spojených státech
líčí události léta 1862. Virgiňané odrazili námořní výsadek generála McClellena a jeho
pokus táhnout přímo na Richmond, ale nyní se opět rozpoutaly boje na severu státu.
Na jejich pozadí prožívají svá osobní dobrodružství Nathaniel Starbuck, Seveřan, který
bojuje za Jižany, a jeho někdejší přítel Adam Faulkener, Jižan, jenž se postavil na
stranu Unie. Předmětem jejich souboje je tentokrát prapor Faulkenerovy legie.
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, zejména romány o Richardu Sharpovi. Nově
zaujal ságou z raně středověké Anglie, v níž autor líčí dobu po vítězství krále Alfreda,
později zvaného Veliký.

368 str. | 299 Kč

PRO DĚTI

FRANCESCA SIMONOVÁ
Darebák David rockerem
Další pokračování veselých příběhů
V další sérii příběhů se znovu setkáváme
s nenapravitelným rošťákem Darebákem
Davidem, jeho bráškou Vzorným Vítkem
a mnoha jejich kamarády. Tentokrát David
vymyslí vlastní Olympiádu, postraší holky
z Tajného klubu a vystoupí v roli rockového
zpěváka. Potěší i milovníky hrůzy a napětí –
dozvíme se, jak se pozná zombie a upír
a staneme se svědky natáčení Davidova
příšerného hororu. David je zkrátka
nenapravitelný a svými kousky nikdy
nezklame.

Věk: 6-8

14

BŘEZEN

EP 2013 1-6 01-20_EP 30.1.2013 13:20 Stránka 15

ALAN MOORE & RICK VEITCH & JOHN TOTLEBEN

KOMIKS

Swamp Thing / Bažináč 5: V prach se obrátíš
Zahrada pozemských slastí
Je dobojováno. Bažináč se vrací z Pekla a chce jen spočinout v Abbyině náruči. Právě
to mu je ale odepřeno – v jeho nepřítomnosti fotograf Howard Fleck zveřejnil
fotografie Bažináče a Abby a vyvolal tím skandál. Abby byla obviněna ze zoofilie
a nakonec utekla do Gothamu. A právě tam se za ní Bažináč vydá, vstříc konfliktu
s Batmanem, Lexem Luthorem i gothamskou policií…
Tato klasická sága od legendárního tvůrčího týmu v čele s Alanem Moorem líčí přerod
Bažináče z netvora z bažiny v mocného elementála, jehož moc by mohla přesáhnout
samotnou Zemi.
Alan Moore je uznávaný komiksový scenárista a mezi jeho význačné komiksy patří:
V jako vendeta, Liga výjimečných I a II, Z pekla, Top 10, Watchmen a Ztracené dívky.
Jeho pojetí Bažináče bylo přelomové a Moore si za něj odnesl několik komiksových cen.
Spousta jeho komiksů byla zfilmovaná.
160 str. | 499 Kč

ED MCBAIN

OMNIBUS

Mary, Mary, Byla jedna
holčička, Šilhavý medvídek
V hlavní roli Matthew Hope

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

Matthew Hope opět vystupuje v úloze
obhájce klientů. Nejprve řeší složitý případ –
na zahradě bývalé učitelky Mary Bartonové
se našly mrtvoly tří bestiálně zavražděných
děvčátek a Mary byla okamžitě zatčena. Poté
se dostane v bezvědomí na oddělení
intenzivní péče, kam byl dopraven s těžkým
střelným poraněním, jeho přátelé se snaží
vypátrat, co vlastně v uplynulém týdnu dělal.
A nakonec řeší případ návrhářky hraček,
která obvinila svého bývalého
zaměstnavatele, že jí ukradl nápad,
šilhajícího medvídka, na kterém pak vydělal.
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JAMES ROLLINS

THRILLER

Rodokmen smrti
Chtěli byste žít věčně?
Galilea, 1025. Templářský rytíř nachází ve starověké tvrzi posvátný poklad, ukrytý v bludišti
pod pevností: Bachal Isu, hůl Ježíše Krista – relikvii nevyčíslitelné hodnoty s tajemnou
a hrozivou mocí, jež může jednou provždy změnit lidstvo. O tisíc let později somálští piráti
napadnou nedaleko Afriky jachtu a unesou mladou těhotnou Američanku. Velitel Gray Pierce
má za úkol vést záchrannou misi do afrického pralesa – unesenou ženou totiž není obyčejná
bohatá turistka, ale Amanda Gant-Bennettová, dcera amerického prezidenta.
Sigma musí záchranit nevinné nenarozené dítě, jež představuje klíč k záhadě a jehož samotná
existence klade otázky o podstatě lidství: Lze žít věčně? A chtěli byste žít věčně?
James Rollins (1961) se narodil v Chicagu v Illinois. Spolu se svými třemi bratry a třemi sestrami
byl vychován na Středozápadě a na kanadském venkově. Na vysoké škole se zaměřil na studium
evoluční biologie. V roce 1985 získal doktorát veterinárního lékařství na univerzitě v Missouri
a poté si v kalifornském Sacramentu otevřel vlastní veterinární praxi. Jako amatérský potápěč
a nadšený jeskyňář tráví většinu volného času pod zemí nebo pod vodou. Je autorem řady
napínavých dobrodružných románů, mezi které patří úspěšná série Sigma Force.

376 str. | 299 Kč
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ROBERT B. PARKER
& ACE ATKINS

DETEKTIVKA

Ukolébavka
Obnovené pátrání vraždy matky

Robert B. Parker (1932–2010) napsal přes šedesát knih. Čtenáři měli možnost
poznat především jeho bostonského detektiva Spensera, který neúnavně bojuje
s tamními gangstery, překupníky drog i teroristy. Ale i soukromého „detektiva
v sukních“ Sunny Randallovou a policejního náčelníka Jesseho Stonea z malého
města na pobřeží.

Mattie Sullivanová nepatří k obvyklému typu
Spenserových klientů, a on ji zpočátku ani
nebere vážně. Považte, čtrnáctiletá holka
z nejchudší městské čtvrti, neotesaná
a protřelá, si dovolí stěžovat, že policie před
čtyřmi lety zfušovala vyšetřování vraždy její
matky! Spenserovi však zaimponovala svým
odhodláním zjistit pravdu a navíc napravit
křivdu, která zničila život údajnému
pachateli. Mattie totiž tvrdí, že muž
odsouzený za maminčinu smrt je nevinný
a prozradí Spenserovi, že jenom pár hodin
před vraždou odvezla matku parta ranařů.
304 str. | 249 Kč

GEOFF JOHNS & ETHAN VAN SCIVER

KOMIKS

Green Lantern: Pomsta Green Lanternů
Green Lantern musí bojovat s hříchy minulosti…
Hal Jordan – Green Lantern sektoru 2814 – má co napravovat. Když ho
ovládla jistá mimozemská entita, zničil celé sbory Green Lanternů a při
tom zabil spoustu svých přátel. Nyní se snaží získat zpět důvěru přátel
i spojenců jako člen sborů, ochránce Země i jako člověk. Osud si ale
nepřeje, aby se Jordan jen tak přenesl přes to, co udělal. Green Lantern
Jordan zjistí, že ti, které zabil, jsou možná stále naživu…
Aby zachránil nezvěstné Lanterny, vypraví se Jordan přímo do středu
nepřátelského teritoria, kde čelí další hrozbě ze svojí minulosti. Jestli ale
přežije, bude odměna mnohem vyšší než jenom vykoupení.
Geoff Johns (1973) je kmenovým autorem nakladatelství DC, ve kterém se rozhodl zbudovat svou scenáristickou kariéru. Věnuje se
hlavně práci na klasických superhrdinech, takže kromě Green Lanterna opečovává ještě Flashe a Supermana.
Ethan Van Sciver (1974) začal kreslit už ve čtyřech letech. Vždy byl vášnivým čtenářem komiksů, což ho inspirovalo, aby se stal
jedním z jejich kreslířů. Podílel se na mnohých příbězích největších DC hrdinů včetně Supermana, Batmana a Flashe.

168 str. | 499 Kč
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TASMINA PERRY
Prvotní hřích

ROMÁN PRO ŽENY

DETEKTIVKA

464 str.

392 str.

IAN RANKIN
Poslední rébus
Rebusova práce končí

Brooke Asgillová, nádherná mladá žena, se
chystá provdat do jedné z nejbohatších
a nejmocnějších rodin ve Spojených státech.
A její matka je pevně odhodlána dceřinu
svatbu uskutečnit za každou cenu.
Snoubencem Brooke není totiž nikdo jiný než
David Billington, ten nejžádanější svobodný
muž v Americe, jehož ambice míří až do
Bílého domu.
Ovšem zdání klame a Asgillové nejsou tak
docela těmi, za něž se vydávají. Rodinu
obestírají temná tajemství, lži a tragédie.

V Edinburghu je zavražděn slavný ruský
básník. Jak inspektor Rebus stihne případ
vyřešit, když mu do důchodu zbývá pár dnů,
když dojde k další vraždě a podezřelých
přibývá – stopy vedou ke skupině ruských
podnikatelů, k záhadné ženě, do skotské
banky, mezi poslance i k nejmocnějšímu
z edinburských gangsterů? Právě jeho by
Rebus dostal za mříže nejraději…
Netrpělivě očekávaný román z pera
nejčtenějšího současného skotského autora
detektivních románů, který jím úspěšně
zakončil téměř dvacetidílnou sérii příběhů
o inspektoru Rebusovi.

RBAC
PE

KY

PA

Je vše tak dokonalé jak se zdá?

KY

RBAC
PE

TOM HARPER

PA

149
Kč

C. J. SANSOM
Vladař

Kniha tajemství
Pět set let stará záhada

Trůn Tudorovců je ohrožen

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

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

HISTORICKÝ ROMÁN

Orel v písku
Římští centurioni na stopě smrtícího spiknutí
V Sýrii, na východní hranici Římské říše, to vře. Místní jednotky
jsou v tak žalostném stavu, že císařský tajemník Narcissus vyšle
centuriony Macrona a Catona k jedné z místních kohort, aby v ní
nastolili pořádek. Přitom narazí na další problém – Bannus, člen
místního kmene, se snaží vyvolávat rozbroje a povzbuzuje
obyvatele k násilnému odporu vůči Římu. Vzpoura obyvatel nabírá
na síle, a pokud chtějí oba hrdinové vrátit své kohortě bojovou sílu
a zadupat Banna do země, musejí z jednotky vyhnat všechno, co ji
korumpuje, protože jinak se východní hranice říše ocitne
v ohrožení.
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.

SARA SHEPARDOVÁ

PRO MLÁDEŽ

Roztomilé malé lhářky: Hříšné
Pohádkový život se mění v noční můru
Představte si, mít tu moc a vědět, co si lidé kolem skutečně myslí. Co o vás soudí
ředitel školy, když po přijímacím pohovoru oznámí, že jste si nevedla špatně? Jak se
protihráči ve smíšené čtyřhře líbí váš zadeček v tenisové sukýnce Lacoste? Je
kamarádka opravdu naštvaná, že oslavíte příchod nového roku s krásným klukem
raději než s ní? Lidská mysl je ovšem nepřístupnější než Pentagon. Občas lze z grimas
a pohledů přesto odečíst, co se v ní odehrává. Smutné je, že většina takových náznaků
zůstává bez povšimnutí.
I jeden krasavec z dobré rosewoodské rodiny zřejmě dával znát, jaký hanebný plán se
mu rodí v hlavě. Ale nikdo v jeho okolí tehdy bohužel nepozvedl obočí. Snad by se tak
bývalo mohlo podařit odvrátit hrozný osud, a jedna krásná dívka by unikla smrti. Kdo ví?
Sara Shepardová (1978) absolvovala na Newyorské univerzitě a získala titul MFA
z tvůrčího psaní na Brooklyn College. Románová řada Roztomilé malé lhářky je
inspirována jejím dětstvím, které prožila ve Filadelfii. Úspěšný seriál natočený na motivy
série se českým divákům se představuje pod titulem Prolhané krásky.

Věk: 14+
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KOMIKS

MIKE KENNEDY & LUCAS MARANGON
Star Wars: Vzestup Sithů
Přežívají ve stínu a osnují plány…
Za časů Republiky dohlíželi rytíři Jedi pod vedením Rady Jediů na
dodržování míru a spravedlnosti v celé galaxii. A Sithové v ústraní
čekali, až přijde vhodná doba, aby vyjevili svou existenci
a pomstili se… V tomto Omnibusu Star Wars najdete sebrané
příběhy z oné doby, která předchází ději Epizody I – Skrytá hrozba:
přinášejí dobrodružství rytíře Jedi Qui-Gon Jinna a jeho padawana
Obi-Wana Kenobiho; vzpomínají výpravy předznamenávající
rostoucí nebezpečí pro ušlechtilé členy Rady Jediů Mace Windua
a rytíře Jedi Ki-Adi-Mundiho; vracejí se k anzatským kořenům
expertky na zabíjení Jediů a lovkyně lidí Aurry Sing; a nakonec
také líčí, jak sithský učedník Darth Maul zlikvidoval ve
zločineckém systému všechny protivníky, kteří mohli zmařit
vzestup a návrat Sithů!

456 str. | 990 Kč

HISTORICKÝ ROMÁN

DOROTHY DUNNETTOVÁ
Mezi trůny lvů 2
Jak trpké může být vítězství?
Je jaro roku 1472 a Nicholas de Fleury, kdysi
pouhý barvířský učeň, nyní bohatý bankéř,
jehož služby oceňuje řada korunovaných
hlav, pokračuje v boji proti konkurenci
i proti dávným nepřátelům, jimž teď zdatně
sekunduje i mladičký Henry de St. Pol.
Vrcholí také nelítostný souboj, který
Nicholas svádí se svou ženou a v němž oba
intrikují s takovou vervou, že si ani
neuvědomují, jak trpké může být vítězství,
když se mu obětuje příliš mnoho. Ve druhé
knize šestého dílu románové řady Společnosti
Niccolò navštívíme s hlavním hrdinou nejen
Island a Skotsko, ale také Flandry, Francii,
Kypr a Benátky.
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Řada se společným názvem Společnost Niccolò zdařile oživuje naše představy
o renesančním světě plném válek, náboženských bojů a rychle se
rozvíjejícího obchodu.
Dorothy Dunnettová (1923–2001) byla za služby britské literatuře v roce 1992
oceněna Řádem Britského impéria (OBE).
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GARTH ENNIS & LEANDRO FERNANDEZ
& GORAN PARLOV

KOMIKS

Punisher MAX 7: Muž z kamene
Jak vylákat Punishera z doupěte?
Když se generál Nikolaj Alexandrovič Zacharov a Frank Castle
setkali naposledy, hráli si s jadernými hlavicemi letícími na
Moskvu na to, kdo dřív vyměkne. A od té doby… no, stačí říct, že
Zacharov není z těch, kdo lehko zapomínají a odpouštějí. Takže
když za ním přijde jeden Frankův nepřítel s dokonalým plánem na
to, jak Punishera vylákat z doupěte, Zacharov ochotně naslouchá.
Tím mužem je Rawlins. A návnadou má být jeho někdejší žena
a Castlova dávná láska: agentka O’Brienová.
Garth Ennis (1970) pochází z Irska a brzy se chytil jako komiksový
scenárista, tvořil pro britské nakladatelství 2000 AD a nyní pracuje
převážně pro DC. Jeho nejúspěšnější komiksy jsou: Preacher,
Hitman a Punisher.
144 str. | 399 Kč

CATHY KELLY

ROMÁN PRO ŽENY

Zámek lásky
Dům na konci Vrbové ulice

Cathy Kelly (1966) je autorkou čtrnácti románů
včetně devíti, které vyšly v češtině. V roce 2005 se
stala vyslankyní UNICEF v Irsku. Je rovněž
patronkou Chernobyl Children’s Project
International (CCPI). Žije s partnerem a dvěma
syny ve Wicklow a pracuje na další knize.

Tess je svým životem spokojená: bydlí v idylickém přímořském městečku
Avalonu, má manžela, dvě děti a vlastní krámek se starožitnostmi. Náhle
se jí však začne manželství rozpadat – a do města se vrací její první láska,
muž, který ji kdysi tak ranil.
Její sestra Suki opustila Irsko už před lety a vydala se do velkého světa.
Když však zjistí, že jistý autor bulvárních životopisů chce veřejně odhalit
její tajemství, uchýlí se zpět do rodného města a doufá, že tu najde
bezpečné útočiště.
Také Danae věří, že jí Avalon poskytne ochranu. Stále se snaží, aby nikdo
nezjistil, odkud přišla a co má za sebou.
Mara si myslela, že našla toho pravého, ale nakonec jen sleduje, jak se její
přítel žení s jinou. Musí překonat milostné zklamání, a tak se vydává do
Avalonu začít nový život.
Všechny hrdinky spojuje jedno trápení – minulost. Dokážou se stínů
minulosti zbavit?

DUBEN
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KOMIKS

MARJANE SATRAPIOVÁ

THRILLER

Persepolis

DOUGLAS PRESTON
& LINCOLN CHILD
Falešná hra

Obrázkový příběh o islámské revoluci

Závod se smrtí začíná…

Souborné vydání nejuznávanějšího
a nejúspěšnějšího grafického románu
Persepolis, který je první íránský komiks
všech dob… i když napsaný a nakreslený
v Paříži. Marjane Satrapiová sepsala, či
vlastně sekreslila vlastní život. Ten její je ale
mnohem exotičtější: popisuje dětství
a dospívání v Íránu za dob islámské revoluce
a za války s Irákem. A protože je to příběh
paličaté, silné osobnosti, která si vždycky
vede svoje, ale která žije v tuhém
ideologickém režimu nesnášejícím odlišný
názor, je to samozřejmě i příběh
o rebelanství a o svobodě.

Podvodníka Gideona Crewa čeká druhý
náročný úkol. Špičkový jaderný vědec přijde
o rozum, vezme si jako rukojmí naprosto
nevinnou rodinu, pak při policejní akci
jednoho z rukojmí zastřelí a převrátí celou
čtvrť vzhůru nohama. Radiace nad New
Yorkem prozradí sklad, kde před nedávnem
někdo sestrojil jadernou bombu. Všechny
důkazy svědčí o tom, že jde o spiknutí, jehož
cílem je vyhladit jedno z amerických
velkoměst. Gideon Crew musí stopovat členy
teroristické buňky z New Yorku až do hor
Nového Mexika a má jen deset dnů…
344 str. | 249 Kč

PRO MLÁDEŽ

ANNA GODBERSENOVÁ
Prozření
Návrat na výsluní

Věk: 14+
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Pravá láska. Falešní přátelé. Skandální
pomluvy. Vítejte zpátky na Manhattanu na
přelomu 19. a 20. století. Závěrečný díl série
Luxus sleduje životy sester Hollandových,
Elizabeth a Diany, jejich přítelkyně/sokyně
Penelopy a Liny, služky, které se podařilo
proniknout mezi newyorskou smetánku.
Elizabeth začne postupně odhalovat tajemství
smrti svého otce, která úzce souvisí s jejím
současným manželem; Diana se vydá za
Henrym, jenž se spolu s Teddym přihlásil do
armády, a cestou za ním se dozví mnoho věcí
o sobě samé; zhrzená Penelopa pokračuje ve
svých intrikách; a Lina se touží provdat do
vyšších kruhů… Bude jim přát štěstí?

Anna Godbersenová (1980) se narodila v Berkeley v Kalifornii a vystudovala
Barnardskou fakultu. Pracovala v pánském časopisu Esquire. V současné době
žije v Brooklynu.
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BRIAN WOOD & RICCARDO BURCHIELLI

KOMIKS

DMZ 5: Skrytá válka
Boj o přežití uprostřed válečné zóny
New York… též známý jako Země nikoho, uprostřed druhé americké občanské války.
Nezkušený fotoreportér Matty Roth je na místě a slouží jako osamělý hlas zdejších
obyvatel zoufale zápasících o přežití uprostřed nejnebezpečnější válečné zóny celé
planety.
Ve Skryté válce se pozornost odvrací od politiků a vojáků v první linii a upírá se na
obyvatele města, obyčejné civilisty vystavené těm nejhorším představitelným
podmínkám, kteří se po celou tu dobu pokouší hlavně přežít. Skrytá válka je
neodmyslitelnou součástí příběhu DMZ a je vyprávěna prostřednictvím šesti povídek,
v nichž se seznámíte s novými postavami a potkáte pár starých známých.
DMZ je fascinující… spojuje v sobě napětí letního filmového trháku s hrůzami války
a dávkou sociální a politické kritiky. Je sveřepě rozzlobenou a krutou, chytrou
a šokující. Autoři nás tentokrát zavedou za nepřátelskou frontu, aby nám odhalili
skrytou cenu války: civilní oběti.
144 str. | 399 Kč

Tři knihy v jednom svazku a jejich původní obálky:

JEFF LINDSAY

OMNIBUS

Dexter v hlavní roli,
Delikátní Dexter,
Dvojí Dexter
Podivný smysl pro spravedlnost…

Jeff Lindsay (1952) je autorem sedmi knih s Dexterem Morganem v hlavní roli.
Na motivy jeho knih byl natočen velmi úspěšný a prestižními cenami ověnčený
televizní seriál kanálů Showtime a CBS, který známe i z našich obrazovek.
Autor žije na Floridě s manželkou a třemi dcerami. Kromě psaní hostuje v show
pro PBS na Floridě a je mistrem světa v karate.

Dexter Morgan není právě typ člověka,
kterého byste si přivedli domů a představili
ho své matce. I když je zábavný a má
nádherný smysl pro ironický humor, jedna
z jeho charakterových vad působí dost
odrazujícím dojmem. Seznamte se
s Dexterem… se sériovým vrahem, který je
díky jednomu ze svých zlatých pravidel
neodolatelně sympatický: zabíjí totiž jen zlé
lidi. Vydejte se s Dexterem na překvapivě
báječné líbánky, netradičně pikantní setkání
ve floridských bažinách a poznejte svědka,
který se rozhodl Dextera napodobit.

688 str. | 399 Kč
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DETEKTIVKA

JOHN SANDFORD
Ukradená oběť
Pátrání po ztracených penězích
V luxusním domě výstavní čtvrti Minneapolisu jsou nalezeni čtyři
mrtví členové rodiny. Jejich těla nesou známky krutého mučení.
K případu je povolán i Lucas Davenport, přestože vyšetřováním je
oficiálně pověřen jeho kolega z oddělení vražd. Otec rodiny byl
majitelem softwarové firmy, která zřejmě prala špinavé peníze
mexické narkomafie. Někde v bankovním systému se však ztratilo
dvaadvacet milionů dolarů a Mexičané vyslali své řezníky, aby se
peněz dopátrali. Na zdejší adrese byli zjevně neúspěšní, takže
hrozí, že budou mučit a zabíjet další podezřelé, dokud se
k penězům nedostanou. Rozjíždí se komplikované pátrání po
ztracených penězích a po mexických vrazích.

304 str. | 249 Kč

KOMIKS

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

GRANT MORRISON
& TONY DANIEL

PRO MLÁDEŽ

Pekelné zvony

Batman R.I.P.

Samuel Johnson versus Ďábel, 2. kolo

Odpočívej v pokoji

Neptejte se komu zvoní zvonec, pohádky
rozhodně ještě není konec! Samuel Johnson
je v průšvihu. Démon v kůži paní
Abernathyové usiluje o pomstu, protože
rozhodně ještě nestrávil, jak se mu posledně
nevydařila jeho pekelná invaze do světa lidí.
On (či snad Ona?) a ďábelská armáda Temnot
si na Samuela znovu brousí zuby, a jelikož se
vymkne z ruky zase další vědecký
experiment, dostává odporná paní
Abernathyová druhou šanci: Samuela a jeho
věrného přítele, jezevčíka Boswella, to
tentokrát vcucne do pekelné brány.

V Gothamu vládne klid a zdá se, že by Bruce
Wayne mohl svého boje se zločinem v masce
Batmana zanechat a oddávat se radostem
života v náručí Jezebel Jet. Setkání s Jokerem
v Arkhamově léčebně mu však naznačí, že se
ve městě objevil nový zloduch, který mu
hodlá usilovat o život. Batman netuší, zda se
pod názvem Černá rukavice skrývá
jednotlivec či skupina, vše ale nasvědčuje
tomu, že půjde o mimořádně silného
protivníka. Boj s Černou rukavicí zavede
Batmana do míst natolik odlehlých, že je
dosud neměl možnost prozkoumat.
224 str. | 499 Kč
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TILLY BAGSHAWE

ROMÁN PRO ŽENY

Pokušení
Přátelé a rivalové – dokážete si představit jednoho bez druhého?

Tilly Bagshawe (1973) je autorkou sedmi
úspěšných románů. V sedmnácti ji vyloučili ze školy,
protože otěhotněla. Nenechala se ale zlomit,
porodila krásnou holčičku, dostala se na univerzitu
a vychovávala dceru sama, dokud nenaplnila svůj
sen a nestala se spisovatelkou.

Ivan Charles a Jack Messenger se poznali na vysoké škole, založili spolu
uměleckou agenturu a úspěšně spolupracují, i když jeden žije v Anglii
a druhý v Los Angeles. Oba se pohybují v náročném prostředí
showbyznysu. Ivan má spokojené manželství a rodinu, ale svodům neumí
odolat. Jack je vdovec, jen těžko se vzpamatovává ze smrti milované
manželky a přítelovo chování nechápe. Jejich cesty se začínají rozcházet
i pracovně, Ivanova bouřlivá krize středního věku ničí všechno kolem.
Nevěry přerůstají únosnou mez, když si Ivan začne s výrazně mladší
houslistkou, Catriona znejistí úplně. Svého muže stále miluje, ale jeho
zrada ji zraňuje. Jde u Ivana jen o přechodné poblouznění? Vydrží rodina
jeho bouřlivé úlety? Nezničí si kromě manželství i pracovní vztahy?
Mladší sestra slavnější Louise Bagshawe nám v tomto příběhu plném
vášně, lásky, touhy a intrik dokázala, že umí psát neméně poutavě jako
její sestra.

ALEX RUTHERFORD

HISTORICKÝ ROMÁN

Říše Mughalů: Vládce světa
Nepřátele si drž nablízku a své syny ještě blíž…

Alex Rutherford je literární pseudonym Diany
Prestonové a jejího manžela Michaela. Na knižním
festivalu, který každoročně pořádá list Los Angeles
Times, získali za svá populárně naučná díla první
cenu v kategorii Věda a technika. Vydobyli si
i celosvětové uznání. Manželé Prestonovi žijí
v Londýně.

Román je příběhem třetího mughalského císaře Akbara, vůdce vítězné
dynastie. Nemilosrdný a pohádkově bohatý Akbar, vládce šestiny obyvatel
světa, je nesrovnatelně mocnějším současníkem velkých evropských
panovníků druhé poloviny šestnáctého století. Císařova vláda začíná
krveprolitím, jemuž padne za oběť jeho soukojenec, ale končí v lesku
slávy. Akbar ovládá velkou část Asie, obratně velí desetitisícům mužů,
válečným slonům a jednotkám využívajícím novou techniku, a přece jeho
říše bez ohledu na počet zabitých nepřátel stojí na principech všeobecné
náboženské tolerance. Císařův osobní život je však složitější. Protože
mughalský trůn může zdědit kterýkoli ze synů, případní následníci mezi
sebou soupeří a podezřívají se vzájemně z nekalých úmyslů, neboť
v sázce je největší cena ze všech…
Říše Mughalů: Vládce světa je epické vyprávění o velkých bitvách
a velkých obětech – a jedinečné dynastii, v jejíchž základech se však
skrývá sémě zkázy.

DUBEN
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SASHA BLAKE
Zrada

ROMÁN PRO ŽENY

DETEKTIVKA

392 str.

328 str.

KATHY REICHS
206 kostí
Případ mrtvé dědičky

Příběh členů jedné britské dynastie z řad té
nejvyšší společenské smetánky, která touží
po sexu, vzrušení a penězích a je pro to
ochotná obětovat vše. Sledujeme jejich
hollywoodské večírky, cestování po
luxusních hotelích, ale zároveň i jejich boje
o moc, peníze a slávu, opepřené pořádnou
dávkou sexu. Miliardový majetek sám o sobě
nikoho nespasí, zvlášť když jsou hrdinové
oběťmi hrátek, lstí, skandálů a pomluv,
žádný z nich se nedokáže spokojit se svým
dílem a každý si sobecky hraje jen na svém
písečku.

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

KY

PA

Láska, peníze, pomsta, chamtivost

KY

RBAC
PE

DOUGLAS PRESTON
A LINCOLN CHILD

PA

149
Kč

PIP VAUGHAN-HUGHES
Malováno krví

Horečnatý sen

Ve víru křížové výpravy

Pomsta je nevyhnutelná
Před dvanácti lety, dva roky po uzavření
sňatku, odjel Pendergast se svou manželkou
Helen na loveckou výpravu do Zambie.
Oblastní komisař se na Pendergasta obrátil
se žádostí o pomoc. V jiném loveckém táboře
lev s velmi zvláštní barvou hřívy napadl
a zabil německého turistu. Zbývalo jediné
řešení – lva zabít. Pendergastovi se tedy
vydali na místo. Při akci Helen
Pendergastová zahynula. Po dvanácti letech
však vychází najevo, že Helen někdo
zavraždil. Kdo to byl? A proč to udělal? Vedla
Helen Pendergastová dvojí život?

360 str.
THRILLER
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328 str.
HISTORICKÝ ROMÁN

Strhující příběh křížové výpravy proti
katarům, které se francouzský král Ludvík IX.
rozhodl ohněm a mečem vyhladit. Hlavní
hrdina Petroc žil poklidným a jednoduchým
životem řádového novice, ale obchodem
s relikviemi neskutečně zbohatl a vrhá se se
svými druhy z lodi Kormorán do boje a berou
si i svoji nejcennější relikvii – plátno
s posmrtným otiskem těla ukřižovaného
Ježíše. Petrokův přítel a rádce, kapitán de
Montalhac, se spolu se zbývajícími obránci
stahují do pevnosti Montségur, kde se chtějí
do posledního muže bránit útokům armády
křižáků…
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GUY DELISLE

KOMIKS

Jeruzalém
Rok v rozděleném městě

Guy Delisle (1966) je kanadský frankofonní autor komiksů. Jako animátor
procestoval velkou část světa. Pobyty v Číně a Severní Koreji, kde dohlížel na
animátorské práce, mu byly podkladem k autobiografickým dílům. Dále se
vydal ve stopách své ženy na misi Lékařů bez hranic do Barmy a Jeruzaléma.

V nejnovějším komiksu se Guy Delisle
vydává na roční pobyt do Izraele, kam
následuje manželku, pracující pro Lékaře bez
hranic. Jako otec na rodičovské dovolené se
stará o dvě děti, ale zejména prozkoumává
své okolí. Rodina musí zvládnout žít v zemi,
která je kolébkou náboženství, ovšem potýká
se s řadou problémů. Samotný Jeruzalém je
rozdělené město, kde se z tak jednoduché
záležitosti, jakou je přejet z jednoho konce
(muslimského) na druhý (židovský), dokáže
vyklubat opravdu pořádný oříšek. Delisle
popisuje a glosuje to, s čím se setkává, se
svěžím přístupem nezatíženého pozorovatele
a s nezbytnou dávkou sarkasmu i ironie.

JOACHIM FRIEDRICH

PRO DĚTI

Čtyři a půl kamaráda a špion v sukních
Z pronásledovatelů se stávají pronásledovaní
Kalle, Ferda, Štefka a Ředkvička objeví na trhu stánek se
značkovými šaty, které se tam ale prodávají za méně než polovinu
obvyklé ceny. Kalle hned zavětří nový případ! A protože pes
slavných dětských detektivů Sedmikrásek má konečně začít
chodit do psí školy, Kalle tentokrát věří, že jim pes v pátrání
doopravdy pomůže. Ale to se hodně přepočítal. Nejen že
Sedmikrásek dožene psího cvičitele k zuřivosti, ale pak zcela
nečekaně zmizí. A Kallovi a jeho kamarádům jsou náhle v patách
prodavači z podezřelého stánku. Z pronásledovatelů se stávají
pronásledovaní a čtyři kamarádi zažívají se Sedmikráskem
dobrodružství, o kterém se jim doopravdy ani nesnilo.
Další román ze slavné série zaujme rychlým spádem,
dobrodružnou zápletkou a nečekanými humornými zvraty, které
rozesmějí malé i velké čtenáře.

Věk: 10-12
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THRILLER

LEE CHILD
Muž na odstřel
Má Jack Reacher posloužit jako zástěrka?
Nebraska a Jack Reacher, obrovský vazoun s čerstvě rozbitým nosem, který se stále snaží dostat
stopem na východ do Virginie, protože tam na něj čeká jistá nevyřízená záležitost. Kdo by ale
takovému chlapovi zastavil? Nakonec se na něj usměje štěstí a zastaví mu auto se třemi lidmi –
dvěma muži a jednou ženou.
Reacher okamžitě pozná, že lžou – a hned vzápětí se dostanou do policejní kontroly na dálnici.
A projedou. Protože jsou ti tři spolucestující nevinní? Nebo proto, že se ze třech stali čtyři? Má
Reacher posloužit jako zástěrka?
Lee Child (1954) patří k světově nejúspěšnějším spisovatelům thrillerů. Svou první knihu Jatka
napsal poté, co ho po reorganizaci propustili jako přebytečného z televize v Manchesteru,
a představil v něm svého oblíbeného toulavého hrdinu, bývalého vojenského policistu Jacka
Reachera. Kniha Výstřel je zfilmovaná, s Tomem Cruisem v hlavní roli a film se v kinech objevil
koncem roku 2012. Spisovatel píše i povídky a sestavil několik povídkových výborů. Narodil se
v Coventry a žije nyní v New Yorku.
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TONY S. DANIEL

KOMIKS

Batman Detective Comics 1:
Tváře smrti

GRANT MORRISON
& RAGS MORALES

KOMIKS

Superman Action Comics 1:
Superman a lidé z oceli

Batman v zajetí

Vzestup posledního syna

Batman se střetne se svým nejděsivějším
protivníkem. Z Arkhamovy léčebny zmizí
Joker a z hrozných stop, jež po sobě
zanechal, nedokáže ani Batman vyčíst,
k čemu vlastně došlo. V celém Gotham City
se dějí prapodivné, hrozné věci a zdá se, že
za tím vším figuruje nový zloduch, který si
nechá říkat Dollmaker. Ten nyní unesl další
dvě oběti – mladou nevinnou dívku
a policejního komisaře Jima Gordona. Chce-li
je Batman zachránit, musí Dollmakerovi jako
návnadu předhodit něco mnohem lákavějšího
– sebe samotného.

Před pěti lety, ještě než superhrdinové vzlétli
k nebesům a navždy změnili život na Zemi,
se jeden mladý hrdina odvážil postavit špíně
vládnoucí kdysi velkolepému městu
Metropolis. Nadán neuvěřitelnými
schopnostmi, s nimiž se sám teprve
seznamuje… pronásledován minulostí, která
mu zůstává zcela skryta… vyzbrojen
neotřesitelným povědomím o dobru a zlu…
zápasící s korupcí a chránící bezbranné… Má
však mocného protivníka: strach.
176 str. | 399 Kč

256 str. | 599 Kč

STUART MACBRIDE

DETEKTIVKA

Krvavá lázeň
Temný svět skotského podsvětí

Stuart MacBride (1969) je autorem osmi románů s Loganem McRaem v hlavní
roli, z nichž první tři vyšly česky. Žije v severovýchodním Skotsku se svou ženou
Fionou a kocourem Grendelem. Je velkým obdivovatelem detektivních příběhů
detektiva Frosta od R. D. Wingfielda a vášnivým pěstitelem brambor.

Žulovým městem obchází strach – tým
detektiva seržanta Logana McRae pátrá po
jednom z nejobávanějších sériových vrahů
Spojeného království – nechvalně známém
Řezníkovi. Policie ho už jednou dopadla, teď je
však vrah opět na svobodě. V aberdeenském
přístavu se najde kontejner s kusy lidského
masa a rozpoutá se jedna z největších
policejních štvanic v historii. A když začnou
mizet lidé spojení s původním vyšetřováním,
detektiv seržant Logan McRae pochopí, že
případ nejspíš není tak jasný, jak se zdálo. Po
dvaceti letech vyplouvá na světlo spousta lží
a tajemství a jisté je jen to, že Žulové město už
nikdy nebude stejné jako dřív.

376 str. | 299 Kč
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HISTORICKÝ ROMÁN

GILES KRISTIAN

HISTORICKÝ ROMÁN

Havran: Odinovi vlci

OMNIBUS

Cena za pokušení je vysoká

Autor pokračuje ve vyprávění příběhu
záhadného chlapce Osrika, který se dostal do
světa pohanských Norů a jako Havran
Krvavé oko se stal jedním z nich. Bojovníci
se vydávají na dlouhou plavbu do
Miklagardu, jak tehdy na severu nazývali
Cařihrad, do země, v níž lze najít obojí: slávu
i bohatství. Plavba je ale zavádí do
neznámých a nebezpečných vod i zemí.
Norové však budou muset za svou touhu po
slávě zaplatit vysokou cenu, neboť i když se
zdá, že ulice Miklagardu jsou vydlážděné
zlatem, teče jimi také krev…

Ve Svaté zemi probíhají krvavé boje mezi
Izraelity a Filištíny. Z vůdce Izraelitů,
zdánlivě neporazitelného Samsona, se stal
symbol jejich vzdoru, a Filištíni – zdatní
válečníci – si zoufale přejí odhalit tajemství
jeho moci. Žádoucí, svéhlavou
a lehkomyslnou Dalilu už nebaví žít nudným
životem zdrženlivé panny. Když dostane
lákavou nabídku, nedokáže odmítnout. Jenže
úkol, který ji čeká, nebude snadný. Dalila se
dozvídá udivující skutečnost; něco takového
netušila. Ale jakmile byl uveden do pohybu
sled událostí, běh dějin by mohl změnit už
jen zázrak…

KEN BRUEN
V hlavní roli Jack Taylor
Výbušně, znepokojivě a skrnaskrz originálně
zachycuje Ken Bruen tísnivou atmosféru
v irské společnosti v čase velkých sociálních
a ekonomických otřesů. Jeho hrdina, Jack
Taylor, byl vyhozen z řad gard. Nezbývá mu
než se živit jako soukromý detektiv. Taylor
nejprve musí vypátrat vypočítavého vraha
„Dramatika“, který si chce hrát. Poté ho
případ mrtvého otce Joyce vláká do vražedné
pavučiny temných spiknutí. A nakonec ho
vyšetřování ukřižovaných obětí přivede tváří
v tvář mnoha přízrakům minulosti, živým
i mrtvým.

KVĚTEN

Dalila

Vikingové putují za slávou

Dramatik, Kněz, Kříž
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ELEANOR DE JONG

DOBRODRUŽNÝ ROMÁN

CLIVE CUSSLER
& GRANT BLACKWOOD
Království
Nebezpečná cesta
Sam a Remi Fargovi jsou zvyklí lovit
poklady, ne lidi. Ale pak je kontaktuje
texaský ropný magnát s osobní prosbou:
přítel Fargových pátral po zmizelém otci
magnáta – a nyní se pohřešuje i on. Fargovi
úkol přijímají, i když jim na celé situaci cosi
nesedí. Pátrání je zavede do Tibetu, Nepálu,
Bulharska, Indie a Číny a sami se zapletou
do černého trhu s fosiliemi, záhady truhly
s tajemstvím staré několik staletí, odkazu
tibetského království Mustanga, balónové
výpravy před sto lety… a kostry, která může
postavit celé dějiny lidské evoluce na hlavu.
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BRIAN K. VAUGHAN & PIA GUERRA

KOMIKS

Y: Poslední z mužů 8 – Dračice v kimonu
Japonsko vs. agresivní ženy
Yorick se svými průvodkyněmi konečně dorazí do japonské
Jokogaty. Pomocí sledovacího zařízení se snaží vypátrat opičáka
Ampersanda, aniž by tušili, že ten již své únoskyni utekl a může
tak být doslova kdekoliv. Dr. Mannová se zároveň potřebuje sejít
se svou matkou, která by jí mohla pomoct
nalézt řešení, jež by mohlo zvrátit následky
celosvětové pohromy. Na své dobrodružné
cestě mají možnost poznat, jakým zvláštním
a typicky japonským způsobem se země
vycházejícího slunce vypořádala s životem bez
mužů.
Tato komiksová řada získala roku 2008 Eisner
Award za Nejlepší sérii na pokračování a
Nejlepší kresbu a barvy.
144 str. | 399 Kč

HENRI CHARRIÈRE

ROMÁN

Motýlek
Z vězeňského pekla umí uniknout jedině Motýlek
Francouz Henri Charrière strávil dvanáct let v trestanecké kolonii na Ďábelských ostrovech ve
Francouzské Guayaně. Dvacet let po svém úspěšném útěku sedl a napsal o svém životě knihu.
O obvinění z vraždy, kterou nespáchal, o odsouzení k doživotí, o deportaci
do tropického pekla, kde se ocitl roku 1931, o dvou letech strávených na
samotce, o příteli roztrhaném žraloky při pokusu o útěk, o sedmi dalších
nezdařených pokusech i o tom posledním, úspěšném, kterým se ve 40.
letech dopravil do úkrytu ve Venezuele.
Limitovaná edice legendárního románu vychází k pražskému knižnímu
veletrhu Svět knihy ve dvou variantách obálek od význačných českých
výtvarníků – Michaela Rittsteina a Karla Jerie – je na vás, jakou si zvolíte.
Henri Charrière (1906–1973), přezdívaný Motýlek, se v 60. letech zkrátka
jen vypsal ze svých nevšedních zážitků. Nejspíš mimoděk však vytvořil jednu
z nejpůsobivějších poválečných knih, jednu z prvních, na něž skutečně
pasovalo tehdy ještě málo používané slovo bestseller, knihu čtenou jedním
dechem novými a novými generacemi čtenářů.

584 str. | 349 Kč
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KOMIKS

BRIAN AZZARELLO & EDUARDO RISSO
100 nábojů 8: Posmrtné blues
Žalostné vzpomínky na lásku
Wylie Times přijíždí do New Orleansu s hlavou plnou vzpomínek
na Rose a s kufříkem od agenta Gravese. Wylie Rose miloval, a teď
je mrtvá, a právě Gravesův kufřík mu dopomůže zjistit pravdu
o její smrti. V kufříku je pistole, stovka nevystopovatelných
nábojů a fotografie pana Shepherda. Toho pana
Shepherda, který též přijíždí do města
doprovázený Dizzy Cordovou. To, že se všichni
sejdou ve stejný čas na stejném místě, nemůže
být náhoda. Další bitva Gravesovy války
s Trustem se totiž odehraje právě v New
Orleansu.
Tato komiksová řada sérii získala roku 2002
Harvey Award a v letech 2002 a 2004 Eisner
Award.

144 str. | 399 Kč

HISTORICKÝ ROMÁN

ROBERT LOW
Dračí hlava
Boj o švédský trůn
Přísežné bratrstvo zbohatlo a získalo si
věhlas i úctu ve vikinském světě. Sláva ale
přináší také závist a nepřátele. Ormovo sídlo
v Hestrengu je opět napadeno a on se musí
i se svými muži stáhnout do hor. Přísežní
bratři ale nejsou zvyklí vzdávat se. Vrátí se,
ale brzy si uvědomí, že útočníci jen zdánlivě
chtěli loupit. Ve hře je totiž mnohem větší
kořist – právě sjednocené Švédsko – a Orm
s přísežnými bratry střeží královnu Sigrith,
která má brzy porodit dědice trůnu.

32

KVĚTEN

Robert Low působí již od svých sedmnácti let jako novinář a spisovatel.
Pracoval na tak rozličných místech jako Vietnam, Sarajevo, Rumunsko
a Kosovo. Je autorem historické série v níž pokračuje dobrodružství Orma a jeho
přísežného bratrstva.
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TASMINA PERRY

ROMÁN PRO ŽENY

Soukromé životy
Krásná advokátka toho ví až příliš…

Tasmina Perry opustila právnickou kariéru a vrhla se do světa žurnalistiky
a dámských časopisů. Psala o celebritách a životním stylu do mnoha časopisů
včetně Marie-Claire, Glamour nebo Heat. V současné době pracuje jako
zástupkyně šéfredaktora časopisu InStyle, žije s manželem a synem v Surrey ve
Velké Británii.

Anna Kennedyová miluje své povolání.
Mladá právnička pracuje pro jednu
z nejvyhlášenějších advokátních kanceláří
v oblasti mediálního práva a poskytuje své
služby hvězdám showbyznysu i nejrůznějším
celebritám, jež potřebují skrýt své hříchy
a poklesky před nenasytným bulvárem.
A když se Anně nepodaří zabránit novinám
v otištění nactiutrhačného článku o záletech
filmové hvězdy Sama Charlese, musí bojovat
nejen za záchranu jeho pověsti, ale i své
vlastní. Pouští se do postupného rozkrývání
skandálu, který je mnohem výbušnější než
Samovy nevěry.

MELISSA DE LA CRUZ

PRO MLÁDEŽ

Spící tajemství
Mladí, krásní, bohatí… nesmrtelní
Po nečekaném odhalení Blissiny pravé identity a krvavých událostech v Riu je jasné,
že stříbrokrevní jsou skutečnou hrozbou. Modrokrevní, zvyklí na luxusní život v New
Yorku, najednou musejí bojovat o holý život, a jejich jedinou nadějí na vítězství možná
bude polokrevná Schuyler, pro kterou někteří mají jen slova pohrdání. Schuyler je
s Oliverem na útěku, Bliss bojuje s nepřítelem, jenž se ji snaží ovládat, a Mimi začíná
mít pochybnosti o svém zasnoubení s Jackem. A na všechny ještě čeká odhalení
nejednoho nemilého tajemství…
Melissa de la Cruz (1971) je autorkou mnoha knih pro mládež i dospělé. Vystupovala
jako odbornice na styl, trendy a slávu na stanicích CNN a E! Entertainment a psala pro
Glamour, Marie-Claire, Harper’s Bazaar, Allure, Teen Vogue, Cosmopolitan, CosmoGirl!
a The New York Times. Tráví čas střídavě v New Yorku a Los Angeles, kde žije
s manželem a dcerou.
Věk: 14+

KVĚTEN
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TILLY BAGSHAWE
Skandál

ROMÁN PRO ŽENY

THRILLER

312 str.

344 str.

LEE CHILD
A přece nezemřeš
To všechno se seběhlo náhodou

Sasha Millerová studuje na univerzitě
v Cambridge, splnil se jí sen! Poté, co
podlehne svůdnému profesoru Theu
Dexterovi, odchází po skandálu zlomená,
ponížená a zhrzená. Odjede do USA, aby si
dala život do pořádku. O několik let později
se vynoří z ekonomické fakulty Harvardu
s odhodláním slavného profesora zničit. Ten
mezitím nahradí dlouho podváděnou
manželku Theresu mladším modelem. Sasha
ji vyhledá a obě začnou plánovat, jak se
pomstít člověku, který jim způsobil tolik
trápení…

Jack Reacher náhodou pomohl mladé ženě,
která s plnýma rukama šatů z čistírny
klopýtla na ulici. Chvíli nato už sedí oba se
spoutanýma rukama v dodávce a jsou
odváženi neznámo kam. Náhodou je unesená
žena nejen agentka FBI, ale i dcera náčelníka
generálního štábu americké armády a neteř
prezidenta USA. A rozhodně ne náhodou si
právě ji vybral předák neonacistické
militantní organizace jako rukojmí
k dosažení svých vyděračských požadavků.
Jenže náhodou Jack Reacher je bývalý
důstojník vojenské policie, jeden z nejlepších
střelců, jací se kdy v USA narodili.

RBAC
PE

KY

PA

Jak se zbavit trápení?

KY

RBAC
PE

CLIVE CUSSLER
& JACK DU BRUL

PA

149
Kč

STEPHEN BAXTER
Mořeplavec

Tiché moře

Plátno tkané časem

Kapitán Cabrillo pátrá v džungli

Středozemní moře se stává klíčovou oblastí
pro zdánlivě nekonečnou válku mezi
islámem a křesťanstvím. Křižáci bojují proti
muslimům na Iberském poloostrově i ve
Svaté zemi. Španělská inkvizice čistí zemi od
vyznavačů Alláha i Židů a někteří inkvizitoři
sní o naplnění strašlivého proroctví, jež by
znamenalo definitivní vítězství křesťanů.
K němu jim má dopomoci jeden mořeplavec.
Kam se obrátí, na západ nebo na východ?
Stane se objevitelem nových kontinentů nebo
s pomocí Božích strojů zaútočí na islámské
země?

Dne 7. prosince 1941 prozkoumávalo pět
bratrů šachtu na ostrůvku nedaleko pobřeží
státu Washington a učinilo vzrušující objev,
jenže jejich výzkum přerušily zprávy o útoku
na Pearl Harbor. V současnosti učiní Cabrillo,
pátrající v argentinské džungli po
pozůstatcích zříceného satelitu, vlastní
šokující objev. Snaha objasnit záhadu ho
nejprve dovede k onomu ostrůvku a jeho
tajemství a pak mnohem hlouběji do
minulosti, k pradávné čínské expedici
a prokletí, které, jak se zdá, přetrvalo po pět
set let.

272 str.
THRILLER
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ALISON WEIROVÁ

HISTORICKÝ ROMÁN

Nebezpečné dědictví
Zločin a láska v temných zdech Toweru
Píše se rok 1562 a lady Kateřina Greyová byla právě uvězněna v Toweru i se svým
manželem Edwardem. Jejich jediným zločinem je, že tajně uzavřeli sňatek z lásky
a zplodili syna, který by jednou mohl sáhnout po anglické koruně. Oba totiž mají
nebezpečně blízko k trůnu a královna Alžběta se cítí ohrožena. Bude požadovat trest
za zradu – trest nejvyšší? Kateřinina starší sestra Jana Greyová, slavná „devítidenní
královna“, jej za minulé královny Marie Krvavé již podstoupila. Kateřina slýchá ve
věži Toweru hlasy, snad ozvěny dávného zločinu, který se tu stal. Příběh se vrací o 80
let zpátky do roku 1483, kdy k nemanželské dceři nechvalně proslulého krále
Richarda III. Kate Plantagenetové doléhají temné zvěsti o zmizení a vraždě dvou
malých princů. Co se s nimi stalo, je však souzeno odhalit teprve Kateřině Greyové.
Alison Weirová (1951) žije a pracuje v hrabství Surrey nedaleko Londýna. Je známa
především jako historička, která má na svém kontě celou řadu obsáhlých publikací
literatury faktu a napsala i čtyři historické romány. Pro milovníky historie také pořádá
zájezdy po místech, kde se psaly anglické dějiny 16. století.

WARREN ELLIS & DARICK ROBERTSON

KOMIKS

Transmetropolitan 8: Žalozpěv
Spider bojuje se světem, který se zbláznil
Zuřivému reportérovi Spiderovi Jerusalemovi a jeho ohavným
asistentkám nezbývá moc času. Poté, co je šílený a pomstychtivý
prezident vyštípal z oficiálních kanálů, nemají tři mediální
renegáti jinou možnost, než vyhlásit psychopatické hlavě státu
partizánskou zpravodajskou válku. Tím ale
jejich trable nekončí. Jerusalemova tajemná
choroba nabývá na intenzitě a zatímco se
z ulic, terorizovaných ostřelovačem, ztratili
policisté, blíží se k Městu obávaná superbouře.
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. Do
Transmetropolitana vložil víc, než je
u ilustrátorů zvykem.

144 str. | 399 Kč
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DETEKTIVKA

KATHY REICHS
Kosti jsou věčné
Na stopě zmizelé ženy
Kathy Reichs, úspěšná spisovatelka a producentka seriálu Sběratelé kostí, přichází
s dalším strhujícím románem s oblíbenou hrdinkou, soudní antropoložkou Tempe
Brennanovovu. Nový příběh se točí kolem mrtvých novorozených dětí, vražd a korupce
a je zasazen do zajímavého, ale i nebezpečného prostřední těžby diamantů.
Do montrealské nemocnice přichází Amy Robertsová a stěžuje si na silné krvácení.
Lékaři sice zjistí, že nedávno porodila, ale než mohou zasáhnout, Robertsová zmizí. Na
adrese, kterou v nemocnici nahlásila, policie objeví zkrvavené ručníky. V obavě
z nejhoršího povolává na pomoc Temperance Brennanovou. Ve zchátralém bytě
nachází rozkládající se tělíčka tří novorozených dětí. Majitel tvrdí, že byt pronajal
Almě Rogersové. Vzápětí se objeví muž, který pátrá po Alvě Rodriguezové. Jsou Amy
Robertsová, Alma Rogersová a Alva Rodriguezová jedna a tatáž osoba? Zabila své
vlastní děti? A kam zmizela?
Kathy Reichs (1950) je stejně jako její literární postava Temperance Brennanová soudní
antropoložkou. Pracuje střídavě v Charlotte a Montrealu jako soudní znalkyně.

HISTORICKÝ ROMÁN

HARRY SIDEBOTTOM
Římský válečník: Kaspická
brána
Římská říše čelí rozvratu
Píše se rok 262 n. l. a Římská říše čelí
rozvratu. Uchazeči o trůn spolu nemilosrdně
bojují na život a na smrt, ze všech stran na
ni útočí barbaři a její asijskou metropoli
Efesos srovnalo se zemí mohutné
zemětřesení. Poničené město opanuje lůza
a volá po krvi a pomstě. Trest rozhněvaných
bohů se nezadržitelně blíží. Ze severu
pochodují barbarské hordy krutých
a krvežíznivých gótských nájezdníků, kteří
chtějí poničené, přesto bohaté, město
vyrabovat. Porazit je může jediný muž,
římský generál Balista. Své protivníky dobře
zná a ví, jak se jim postavit.
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Harry Sidebottom je profesorem antické historie na Merton College v Oxfordu
a přednáší i na Univerzitě ve Warwicku. Přispívá též do mnoha historických
časopisů. Zabývá se zejména řeckou kulturou v období Říše římské. Zajímá se
též o antické válečné umění. V obou těchto oblastech je považován za
mezinárodně uznávaného odborníka. Ve volném čase rád cestuje, sportuje a je
vášnivým fanouškem kriketu, ragby a v poslední době též tenisu.
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SARA SHEPARDOVÁ

PRO MLÁDEŽ

Hra lží: Nikdy v životě

GEOFF JOHNS
& RICHARD DONNER

KOMIKS

Superman: Poslední syn

Kdokoli mohl zatoužit po mé smrti

V roli nejmocnějšího ochránce?

Ještě nedávno jsem měla všechno, co si jen
dívka může přát: báječné přátele, úžasného
kluka, skvělou rodinu. Nikdo z nich ovšem
netuší, že jsem odešla – že jsem mrtvá. Moje
místo totiž zaujala má znovunalezená sestradvojče Emma, která se pokouší vypátrat
mého vraha. Spí v mém pokoji, nosí moje
oblečení a mé rodiče oslovuje mami a tati.
A můj vrah ji sleduje na každém kroku. Ze
svého života si toho moc nepamatuju, jen
záblesky a krátké okamžiky, takže jediné, co
můžu dělat, je pozorovat Emmu, jak se snaží
vyřešit záhadu mého zmizení…
Věk: 14+

Poté, co uprostřed Metropolis havaruje
chlapec z Kryptonu, Clark Kent se jej
rozhodne vychovat jako vlastního – zajistí
mu dokonce i krycí identitu Christophera
Kenta. Stát se členem Supermanovy rodiny
však znamená sdílet všechny jeho nepřátele!
Bizzaro, generál Zod, Lex Luthor a Četa
Supermanovy zkázy – každý z nich vládne
dostatečnou mocí, aby pro Supermana
představoval hrozbu, a všichni chtějí získat
Christophera pro sebe. Zatímco na nebi nad
Metropolis zuří válka o jedno
z nejpozoruhodnějších dětí světa, Superman
je lapen v Přízračné zóně.

MEG CABOTOVÁ

160 str. | 499 Kč

ROMÁN PRO ŽENY

Jak dokázat lásku
Bude ruka v rukávě?
Výtvarnice Jane Harrisová skáče radostí až do stropu, když se
dozví, že má jet poprvé v životě do Evropy, a navíc na velmi
vzrušující cestu: bude svědčit na kamarádčině svatbě, která se má
konat ve slunné Itálii. Jenže ouha, ukáže se, že má ten týden
strávit ve společnosti druhého svědka, Cala Langdona, jinak
slavného novináře. Nikoho snad ani nepřekvapí, když se ukáže, že
se k sobě oba svědci mají asi jako pes a kočka, což přípravy na
svatbu jen a jen komplikuje. Podaří se zvládnout všechna úskalí
a vychutnat si svatební hostinu?
Meg Cabotová (1967) se chtěla vrhnout na dráhu profesionální
ilustrátorky. Když tento plán ztroskotal, našla si práci jako
zástupkyně vedoucí koleje v rámci New York University
a o víkendech se věnovala psaní. Zatím napsala přes třicet románů
pro mládež i pro dospělé.

ČERVEN
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KOMIKS

STEVE DITKO & SPOL.
Indiana Jones: Další dobrodružství 3
Drsný archeolog dál prohledává celou planetu
V tomto omnibusu najdete sedm příběhů známého archeologa Indiany Jonese, mezi
kterými nesmí chybět ani poslední z adaptací Indyho filmových příběhů – Indiana
Jones a poslední křížová výprava. Dvě dobrodružství Indy prožije po boku kolegyně
Jessie Haleové. V prvním z nich, s názvem Není nad zlato, se vydávají najít bájné El
Dorado. V druhém, V křížové palbě, se snaží získat čínskou mumii, o kterou má zájem
i IRA společně se spolkem Tong. Další Indyho sličnou společnicí je vnučka Buffalo
Billa. Vydává se s ní na Výpravu za zlatými zbraněmi až na dalekou Ukrajinu. Naopak
s lovkyní Kate Crowfordovou zůstává v Americe a v Lovu na velkou zvěř pátrají po
bájném Bigfootovi. V příběhu Věž slz Indy vymění společnost dam za pomoc studenta
Aleca Sutherlanda a společnými silami se pokouší očistit jméno svého bývalého
profesora. Tedy najít jednu z devíti věží, kde má sídlit nebezpečný mág. Tato legenda
Indyho provází i v dalším příběhu, Dvojí hra, kde ho honba za proradnou zlodějkou
a Šamašovým okem dovede až na Orkneje ke střetu právě s jedním z těchto mágů.

344 str. | 890 Kč

HISTORICKÝ ROMÁN

BERNARD CORNWELL
Masakr
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KAREN HARPEROVÁ
Zahrada plná jedu

Kronika Nathaniela Starbucka

Detektivní příběh z alžbětinské Anglie

Už přes rok trvá válka Severu proti Jihu.
Statečnost Jižanů a důmysl generálů Leea
a Jacksona jim dosud pomáhaly vítězit nad
Severem, který má ve všem naprostou
převahu. Teď se však zdá, že se karta obrací.
Na pozadí historických událostí nalézají
vyústění i osudy Nathaniela Starbucka,
Seveřana bojujícího za Jih, a jeho někdejšího
přítele Adama Faulconera, Jižana
přeběhnuvšího na Sever.
Touto čtvrtou knihou končí Starbuckovská
série o občanské válce ve Spojených státech.

Anglie, rok 1558. Princezna Alžběta Anglická
očekává ve venkovském vyhnanství svůj
další osud. Zemi vládne její nevlastní sestra
Marie I. Matka Alžběty Anna Boleynová
nahradila v lásce Jindřicha VIII. i na trůnu
Mariinu matku Kateřinu Aragonskou, a to
Marie nemůže Alžbětě odpustit. Alžběta už
v životě zažila věznění v Toweru po
nepodařeném povstání vedeném jejím
jménem. Teď mezi sestrami panuje jakési
příměří. Ale tento nejistý klid naruší vraždy
Alžbětiných příbuzných, a je zřejmé, že
terčem dalšího pokusu má být sama Alžběta.

EP 2013 1-6 21-40_EP 30.1.2013 14:35 Stránka 39

MARIAN KEYESOVÁ

ROMÁN PRO ŽENY

Tajemný dům

JOHN CONNOLLY

DETEKTIVKA

Hněv andělů

Helen Walshová znovu na stopě

Rivalové postupují do nitra Maine

Helen Walshová se sice jen tak nevyděsí,
strach a obavy si prý vymysleli chlapi, aby
získali lepší postavení a skvělé platy, přesto
to s ní jde z kopce. Jako soukromé očko
pohořela, živnost musela ukončit, nezvládla
hradit hypotéku, přišla o byt a ke všemu
dávné vnitřní běsi znovu vystrkují růžky…
A nejen oni, též jeden bývalý nápadník
s okouzlující tváří a mizerným charakterem,
Jay Parker. Obrací se na ni se žádostí, aby se
okamžitě ujala nového případu a našla
Waynea Diffneye. Člen jedné hudební kapely
se zničehonic ztratil.

V hlubokých lesích Maine je objeven vrak
letadla. Nikdo jej ale nepostrádá, nikde
nejsou žádná těla. Jen někteří lidé, dobří i zlí,
po něm velmi, velmi usilovně a dlouho
pátrají. To, co se ve vraku skrývá, má
mnohem větší cenu než peníze: je to moc.
V letadle je ukrytý seznam těch, kdo mají co
do činění s Ďáblem. Schyluje se k bitvě mezi
těmi, kteří si přejí, aby seznam zůstal
v tajnosti, a těmi, kdo věří, že představuje
zásadní zbraň v boji proti silám temnot.
V závodě na život a na smrt chce uspět
i Charlie Parker…

KATHY REICHS

OMNIBUS

Ďáblovy kosti, 206 kostí,
Pavoučí kosti
V hlavní roli Temperance Brennanová

Kathy Reichs (1950) je uznávanou autorkou detektivních příběhů z prostředí
soudní antropologie. Díky dokonalému popisu prostředí a napínavé zápletce se
její knihy drží na seznamu nejprodávanějších titulů nejen ve Spojených státech.
Je také producentkou televizního seriálu Sběratelé kostí.

Tři detektivní příběhy oblíbené americké
autorky, v nichž znovu přivádí na scénu
soudní antropoložku Temperance
Brennanovou, „Sběratelku kostí“, která
ovšem nečeká, až násilné činy vyřeší policie,
ale sama odvážně bojuje s vrahy a zabijáky
a „její“ případy ji zcela pohlcují…
Nejdříve se její hrdinka zaplétá do příběhu
plného voodoo, santeríe a satanismu a pokouší
se zjistit totožnost dvou mladých obětí. Poté
odhaluje složitý příběh rafinované záměny
a vraždy. Na začátku posledního příběhu se
Temperance Brennanová probírá z bezvědomí
v malém, tmavém a studeném prostoru…
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SOPHIE KINSELLA
Dokonalá nevěsta
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JEFF LINDSAY
Delikátní Dexter
Dobrodružství temného obránce USA

V osmnácti je onoho nádherného
oxfordského léta Milly ochotná téměř
k čemukoli, a když se jí Allan, který se stal
součástí jejího nového vzrušujícího života,
zeptá, zda by si ho nevzala, aby mohl zůstat
v zemi, nezaváhá ani na vteřinu. O deset let
později je Milly někdo naprosto jiný. Je
zasnoubená se Simonem – bohatým,
seriózním člověkem, který ji považuje za
téměř dokonalou ženu – a čeká ji obrovská
svatba. Svá tajemství v sobě uzamkla tak
bezpečně a hluboko, až se téměř sama
přesvědčila, že neexistují – dokud ji pouhé
čtyři dny před svatbou minulost nedohoní.

Spokojený život Dextera Morgana, sériového
vraha, prochází velkými změnami. Vždy se
držel zlatého pravidla – zabíjet jen ty, kdo si
to zaslouží. Avšak analytik krevních stop se
právě stal otcem a zdá se, že ho temné touhy
opustily. Je připravený stát se přehnaně
starostlivým otcem? Vzápětí však Dextera
povolají k vyšetřování zmizení dívky, kterou
zřejmě unesl bizarní spolek… může jít
o upíry… anebo dokonce kanibaly. Nic
nedokáže v Dexterovi znovu rozproudit
temnou tvůrčí mízu jako taková důvěrně
známá každodenní pracovní rutina.
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ALISON WEIROVÁ
Nevinná zrádkyně

Achnatonův poklad
Tajemství svitků od Mrtvého moře

Drama z tudorovské Anglie

U trhovce na alexandrijské ulici objeví
egyptolog Daniel Knox víčko keramické
nádobky, do níž prastará sekta esejců
ukládala náboženské svitky. Co dělají svitky
od Mrtvého moře v Egyptě? Snaha najít
odpověď Knoxe zavede na dobrodružné
pátrání po židovské sektě, ovšem do cesty se
mu postaví fanatický duchovní Ernest
Peterson. Při jejich střetnutí je zabit
egyptský archeolog a na Knoxe padne
podezření, že je zodpovědný za jeho smrt.
Jako by to nestačilo, Knoxova přítelkyně
Gaille se stane obětí únosu a Knox ji musí za
každou cenu osvobodit.

Skrze jímavý příběh jedné z nejtragičtějších
postav tudorovské Anglie, mladičké
„devítidenní královny“ lady Jane Greyové,
nahlížíme do doby krátce po smrti Jindřicha
VIII. Lady Jane Greyová, jíž koluje v žilách
královská krev, odmalička ví, že se jednou
má stát královnou, ale osud si někdy s životy
lidí krutě zahrává. V prostředí plném intrik
a vášnivých náboženských sporů, se stává
šachovou figurkou v mocenské hře svých
urozených rodičů, kteří ji vženou do
nešťastného manželství a donutí ji přijmout
královskou korunu.
336 str.
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