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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.

472 str. | 349 Kč

ČERVENEC
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PRO ŽENY

CECELIA AHERNOVÁ
Sto jmen
Každý člověk prožívá nevšední příběh
Novinářka Kitty Loganová přišla o práci v televizi po odvysílání reportáže, v níž na
základě křivého svědectví obvinila bezúhonného učitele. Nemůže si být jistá ani svým
hlavním zaměstnáním v redakci časopisu Etcetera, který donedávna řídila její
přítelkyně a rádkyně Constance, ale právě v době soudní dohry Kittyina skandálu
podlehla rakovině. Nešťastná mladá žena, od níž se po aféře odstěhoval přítel
a rozkmotřil se s ní i dlouholetý kamarád, se teď upíná k jedinému cíli. Chce splnit
poslední přání své zemřelé zaměstnavatelky a napsat v jejím zastoupení příběh, který
si Constance vysnila, ale nikdy ho nevtělila na papír.
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. Autorka napsala také řadu povídek a jejich
výtěžek věnovala na charitu. Poslední dobou se začíná prosazovat jako televizní
producentka.

328 str. | 299 Kč

KOMIKS

DAVID FINCH & PAUL JENKINS

KOMIKS

Batman: Temný rytíř 1:
Temné děsy

208 str. | 399 Kč – brož. | 599 Kč – váz.
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ČERVENEC

GEOFF JOHNS
& ETHAN VAN SCIVER
Flash: Znovuzrození

Zlověstný příběh plný záhad

Šarlatový blesk znovu na scéně

Na uzavřené oddělení Arkhamovy léčebny
pronikne kdosi, kdo uvězněným zločincům
podá nebezpečné sérum, které jim propůjčí
nadpřirozenou sílu. S tou se jim podaří zdolat
všechna bezpečnostní opatření a vtrhnout do
ulic nic netušícího Gothamu. Batman musí
policii pomoct všechny zločince pochytat,
zároveň ale musí vypátrat původce tohoto
ďábelského plánu. V úspěšném pátrání mu
budou bránit silní protivníci od Two-Face
přes Scarecrowa až po Banea a Temný rytíř
si bude muset přizvat na pomoc některé ze
svých přátel z Ligy spravedlnosti.

Barry Allen – Flash. Svým zrodem
odstartoval Stříbrný věk, svou hrdinskou
smrtí při obraně vesmíru před kosmickou
Krizí se stal legendou. Nyní jej další krize
přivedla zpět k životu, avšak nejrychlejší
člověk světa s oním světem náhle není
schopen držet krok. Zanechal po sobě odkaz,
kterého se jeho následovníci chopili
s takovou pílí, že ve svém návratu nespatřuje
smysl. Zbývá jediná záhada, kterou za svého
předchozího života nevyřešil – vražda jeho
matky. Další tajemství však obklopují právě
Barryho návrat.
168 str. | 399 Kč
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CHRIS CARTER

THRILLER

Noční lovec
Oči v temnotách
V Los Angeles řádí sériový vrah. Na ženách, které mu padnou za oběť,
nejsou navenek patrné žádné známky násilí – jen zašité rány, v nichž se
však nacházejí předměty tak hrůzné, že svědčí o mimořádně zvráceném
pachateli.
Detektiv Robert Hunter se při honbě za pachatelem střetne se soukromou
vyšetřovatelkou Whitney Meyersovou. Sledují stejnou stopu a zjišťují, že
se pohřešují další ženy. Jsou ještě naživu? Podaří se dostihnout šíleného
vraha dřív, než unese a bestiálně zabije další oběť? Jaké strašlivé
tajemství skrývá minulost muže, který se dopouští tak nestvůrných
zločinů?
Další napínavý román Chrise Cartera si v ničem nezadá s předchozími.
Chris Carter se narodil v Brazílii, v rodině italského původu. Vystudoval psychologii a soudní psychologii. Jako člen týmu soudních
psychologů zkoumal a vyšetřoval mnoho zločinců, včetně pachatelů sériových a mnohonásobných vražd, odsouzených k doživotním
trestům odnětí svobody. Žije v Londýně a věnuje se práci spisovatele na plný úvazek.
328 str. | 299 Kč

SARA SHEPARDOVÁ

PRO MLÁDEŽ

Roztomilé malé lhářky:
Vražedné

GARTH ENNIS
& DARICK ROBERTSON

KOMIKS

Banda 2: Nakládačka

Minulost nabízí víc otázek než odpovědí

To bude bolet…

Pennsylvánský Rosewood se jeví jako
dokonalé místo, jenže první dojem může
lhát… stejně jako čtveřice místních krasavic.
Hanna se rozhodla ovládnout zdejší mládež
a začíná u krásného druháka. Aria pátrá
v přítelově minulosti. Spencer se odcizuje
s vlastní rodinou. Nevinná malá Emily
naopak vůbec neví, co chce. Snad se
domnívaly, že s uvězněním Alisonina vraha
a odhalením totožnosti vyděračky A se do
jejich života vrátí klid. Měly by se mít na
pozoru, protože ve městě řádí její nástupce
a teplota nebezpečně stoupá.

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.

256 str. | 229 Kč | Věk: 14+

192 str. | 399 Kč

ČERVENEC
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KATIE PRICE
Na lásku nevěří

ROMÁN PRO ŽENY

HISTORICKÝ ROMÁN

264 str.

400 str.

Skandál z titulní strany

RBAC
PE

KY

PA

Severní Indie, 1530. Humájúnovi, nedávno
korunovanému druhému mughalskému
císaři, štěstí přeje. Po otci Báburovi zdědil
bohatství, slávu a říši, která sahá tisíc mil na
jih od Chajbarského průsmyku. Humájún
nyní musí odkaz rozvíjet a dokázat, že
Mughalové jsou hodni svého předka Timura.
Humájún však netuší, že mu hrozí smrtelné
nebezpečí. Nevlastní bratři se proti němu
spikli, brzy ho čeká nesmiřitelný boj: nejen
o korunu, nejen o vlastní život, ale
o samotnou existenci mughalské říše.

KY

PA

149
Kč
RBAC
PE

SCOTT MARIANI

TIM SEVERIN
Vikingové: Zlověstné
proroctví

Faraonův poklad
Bohatství z doby faraona Achnatona

Přátelství stvrzené přísahou a krví

Bývalý operativec SAS Ben Hope vede
pokojný život na francouzském venkově, jeho
nově nalezený klid však nemá dlouhého
trvání – dozvídá se, že v Káhiře byl při práci
na tajném projektu brutálně zavražděn
egyptolog Morgan Paxton. Jeho otec,
plukovník Harry Paxton, Bena žádá, aby
pomohl dopadnout synova vraha a dokonce,
aby smrt pomstil. Když Ben při pátrání po
vrahovi putuje špinavým káhirským
podsvětím, začíná mu docházet, že za
Paxtonovou archeologickou prací se skrývá
něco víc… Cestuje z Itálie a Paříže na skotské
pobřeží a odtud na břehy Nilu.

328 str.
THRILLER

ČERVENEC

Říše Mughalů:
Bratrovražedná válka
Nájezdníci ze severu útočí

Sapphire Jonesová od té doby, co manžela
přistihla s jinou ženou, na lásku nevěří. Teď
už se s muži vídá jen za podmínek, které si
sama stanoví, proto je také její současný
přítel mladší než ona, pohledný, nedělá si na
ni žádné citové nároky a skvěle to umí
v posteli. Co víc by si mohla přát? Sapphire
veškerou svou vášeň dává do vlastní firmy –
prodeje luxusního prádla a organizace
večírků při loučení se svobodou. Vede se jí
dobře dokud nepotká pohledného
a okouzlujícího podnikatele, který pro ni
vypadá úplně ideální.

4

ALEX RUTHERFORD

312 str.
HISTORICKÝ ROMÁN

Vikinského mladíka Thorgilse sledujeme
v druhém dílu severské ságy do Anglie, a to
rovnou do lože choti anglického krále.
Vzápětí prchá zpět na rodný sever a během
cesty uzavírá krví posvěcené bratrství
s Grettirem, mladíkem dobré vůle, ale
převeliké fyzické síly, která z něho nechtě
činí násilníka. Z nešťastného manželství se
hrdina zachraňuje útěkem mezi jómské
Vikingy, věhlasné bojovníky, s nimiž zažije
jejich poslední bitvu. Osamělý hrdina, jistý si
vůlí Ódinovou, pokračuje v cestě na ruský
sever mezi domorodé lovce kožešin.
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VAL MCDERMIDOVÁ

DETEKTIVKA

Konec hry
Nejhorší noční můra každého rodiče
Stephanii Harkerovou cestou na idylickou dovolenou při rutinní kontrole na letišti
zadrží bezpečnostní rám. Pětiletý Jimmy prošel detektorem kovu před ní. Stephanie
v panice sleduje, jak uniformovaný zaměstnanec letiště odvádí chlapce pryč – a ona
uvízla na opačné straně brány, hysterická strachy. Obsluha rámu nechápe Stephaniino
chování, neví o Jimmyho existenci, vidí jen ženu, která jedná vyšinutě. Muži Stephanii
brutálně strhnou k zemi a zpacifikují paralyzátorem, aby ji udrželi na uzdě. A než
dostane příležitost vysvětlit, co se stalo, je Jimmy dávno pryč. Když ovšem zadržená
líčí svůj příběh agentce FBI, začíná být jasné, že s touto napohled normální rodinou
není všechno tak, jak se zdá. Jaká je Jimmyho minulost? Proč by ho někdo měl chtít
unést? A jak čas rychle běží, klesá šance, že by Stephanie mohla chlapce dostat
zpátky.
Val McDermidová (1955) je autorkou 26 románů, které byly přeloženy do 30 jazyků
a prodalo se jich přes 10 milionů výtisků. Získala řadu mezinárodních ocenění včetně
ceny Zlatá dýka za nejlepší detektivní román roku. Má syna a psa a žije na severu Anglie.

JACQUELINE WILSONOVÁ

PRO DĚTI

Čtyři děti a skřítek

GRANT MORRISON
& FRANK QUITELY

368 str. | 299 Kč

KOMIKS

Batman a Robin 1: Batman
znovuzrozený

Kouzlo jen na jeden den?
Rosalind s Robbiem jsou otrávení, že mají
strávit léto v tátově domě s jeho krásnou
novou ženou a její protivnou dcerou Smash.
Táta si přeje, aby spolu všichni dobře
vycházeli, a tak navrhne, že by si mohli
udělat piknik v nedalekém Oxshottském lese,
s čímž děti neochotně souhlasí.
To odpoledne vysloví Rosalind ve staré
pískovně své přání a stane se něco
mimořádného. A mohlo by to dokonce
znamenat, že se týdny hádek promění
v nejfantastičtější prázdniny jejich života…
Mohou se i tvá nejbláznivější přání opravdu
splnit?

Batman a Robin nemohou umřít!

288 str. | 229 Kč | Věk: 10-12

Temný rytíř padl, když se obětoval, aby tak
porazil nejvyšší zlo. Tim Drake odložil
kostým Robina a vydal se do světa pátrat po
tom, jak by svého učitele vrátil do světa
živých.
Ve městě se zatím objevila nová dynamická
dvojice. Dick Grayson, původní Robin,
přebírá plášť a netopýří masku po svém
někdejším společníkovi a po jeho bok se
staví Batmanův syn Damian vychovaný Ligou
asasínů. Tento nový, smrtelně nebezpečný
Robin je odhodlán bojovat se zločinem všemi
dostupnými způsoby.

168 str. | 499 Kč

SRPEN
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THRILLER

DEAN KOONTZ
Tajemný Thomas
Podivná apokalypsa Odda Thomase
Odd Thomas se od svého odchodu z rodného Pico Munda neustále ocitá v místech,
kam ho dovádí jeho šestý smysl. V mysli si s sebou nese své přátele, které opustil,
i dívku Stormy, jež navždy opustila jeho.
Pro tentokrát se jeho útočištěm stává Roseland, úžasné sídlo na západním pobřeží,
které v dvacátých letech minulého století založil okázalý hollywoodský magnát a jež je
v současné době domovem samotářského miliardáře. Kromě Podivného Thomase sem
zavítá i jeho společnice, tajemná a okouzlující Annamaria.
Po zcela nedávném střetnutí se smrtelně nebezpečnými protivníky v městečku Magic
Beach by jim pohodlí okázalého panství mělo přinést klid a uvolnění. Jenže na
Roselandu dřímá cosi, čím zprvu nedokáže proniknout ani mimořádný pohled našeho
hrdiny ani dívčiny jasnovidné schopnosti. Společně brzy pojmou podezření, že tyhle
končiny jsou spíš peklem než nebeským rájem, ale nápad bez rozloučení odejít oba
bez váhání zavrhnou.

312 str. | 249 Kč

KOMIKS

GEORGE PÉREZ
& JESÚS MERINO

KOMIKS

Planetary 2: Čtvrtý muž

Superman: Cena zítřka

144 str. | 399 Kč – brož. | 599 Kč – váz.
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SRPEN

WARREN ELLIS
& JOHN CASSADAY

Mesiáš nebo hrozba?

Komiksová Akta X a mnohem víc

Superman je strážcem Metropolis… ale
Metropolis se mění. Staré budovy uvolňují
místo moderním, tradiční novinářské
způsoby ustupují do pozadí i v Daily Planet –
Superman musí čelit novému světu. Světu,
v němž jeho láska k Lois Laneové není
opětována a obdiv jeho Metropolis kráčí ruku
v ruce s podezřívavostí a nedůvěrou. A navíc
se zdá, že obavy jeho odpůrců nejsou jen
projevem strachu omezenců. Nová
mimozemská hrozba rozsévající smrt a zkázu
záhadným způsobem souvisí s Kryptonem
i Supermanem.

Jsou tři, brázdí celý svět, hledají vše podivné
a zázračné a odhalují věci, které by jiní
raději nechali v skrytu. Jsou to archeologové
záhad, odkrývají tajné dějiny planety
a mapují neviditelné hranice fantazie. První
díl Ellisovy a Cassadayovy série, jakkoli
skvělý, byl pouhou předehrou a úvodem do
problematiky. Teprve teď začíná jít do
tuhého a rouška tajemství se pomaličku
zvedá. A vy se dozvíte, jaké podivné
superhrdiny zrodila Británie, co zvláštního se
dělo v jedné tajné základně v poušti…
144 str. | 399 Kč
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HARRY SIDEBOTTOM

HISTORICKÝ ROMÁN

Římský válečník: Kaspická
brána
Římská říše čelí rozvratu

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.

MELISSA DE LA CRUZ

PRO MLÁDEŽ

Polibek čarodějky

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.
360 str. | 299 Kč

GRANT MORRISON
& HOWARD PORTER

KOMIKS

JLA – Liga spravedlnosti 2

Klidný život je definitivně ten tam

Největší hrdinové světa a nepřátelé

Kolotoč záhad a podivných a nebezpečných
událostí se roztáčí a ne všichni jsou těmi, za
koho se vydávají. Podaří se Joanně a jejím
dvěma dcerám odhalit, kdo stojí za zločiny
z minulosti, kdo je vinen a komu je třeba
sejmout masku falešného přátelství? Skončí
jejich milostné vztahy dobrým koncem nebo
povedou k tragickému rozuzlení? A je vůbec
v jejich moci vyřešit záhady dávno
uplynulých let a zvítězit nad silami, na které
jsou i jejich magické schopnosti krátké?
Možná, že je minulost dohonila a že
čarodějky do tohoto světa vůbec nepatří…

Superman, Batman, Wonder Woman, Flash,
Green Lantern, Aquaman a Martian
Manhunter jsou první linií obrany Země
proti naléhavým hrozbám, kterým lidstvo
čelí. Avšak navzdory své síle a navzdory
rozšířené členské základně, musí JLA čelit
svým dosud nejnebezpečnějším nepřátelům:
Lexi Luthorovi a jeho Gangu nespravedlnosti,
všemocnému Darkseidovi a zcela novému
padouchovi, Prometheovi, který má vše, co
k likvidaci Ligy spravedlnosti potřebuje.
V druhém svazku JLA pokračuje nová éra
nejlepšího superhrdinského týmu DC!
304 str. | 229 Kč | Věk: 14+

344 str. | 790 Kč

SRPEN

7
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LINDSEY KELKOVÁ
Zbožňuju New York

ROMÁN PRO ŽENY

DETEKTIVKA

272 str.

400 str.

Na ostří nože
Zde končí i mlčení jehňátek

Když na svatbě své nejlepší přítelkyně
přistihne Angela Clarková svého
dlouholetého partnera in flagranti, udělá to,
co by v její situaci provedla každá soudná
žena: sebere se a odjede… ovšem nejen ze
svatební hostiny, ale i z Anglie, neboť usoudí,
že nejlepším místem pro zhrzené mladé ženy
je New York. Z letadla vystoupí jen
s cestovním pasem a kreditní kartou
a ubytuje se v prvním hotelu na Manhattanu,
kam ji odveze taxikář. Vzápětí se jí ujme
recepční Jenny a uvede ji do života
velkoměsta, které nikdy nespí…

Jaká míra bestiality přiměje vraha, aby před
očima matky umučil její dítě a teprve pak
mučil a zabil i ji? Jak moc zvrácený musí být
vrah, jenž místo činu naaranžuje jako místo
tvůrčího aktu. Takové otázky trápí bývalého
newyorského policistu s bluesovým jménem
Charlie Parker a se setrvalou bluesovou
náladou. Nemůže se jí zbavit od chvíle, kdy
právě takovým bestiálním zločinem přišel
o ženu i dceru. Trpkost a touha po pomstě jej
nakonec připravily i o místo u policie, avšak
Parker se rozhodne s pomocí svého bývalého
kolegy přijít vraždě na kloub.
RBAC
PE

KY

PA

Láska na první pohled

KY

PA

149
Kč
RBAC
PE

JEREMY ROBINSON

BERNARD CORNWELL
Smrt králů

Zóna nebezpečí

8

JOHN CONNOLLY

Genetický výzkum nesmrtelnosti

Uvolněný trůn pro barbary

Záhadná firma, zabývající se studiem DNA,
hledá způsob jak u lidí vypěstovat schopnost
regenerace těla nebo jeho oddělených částí.
Výzkum i pokusy jsou utajené, protože se
provádějí zločinným způsobem, a navíc
hrozí, že úspěšný výsledek bude prodán
teroristům. Potřebná DNA pochází z fosílie
hlavy, nalezené v peruánské poušti Nazca.
Hlava patřila tvorovi, který takovou
schopnost regenerace měl. Činnosti firmy se
snaží učinit přítrž speciální skupina
„Šachový tým“. Výzkum se nakonec vymkne
kontrole a dojde k masakrům…

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?

SRPEN

352 str.
THRILLER

352 str.
HISTORICKÝ ROMÁN
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BERNARD CORNWELL

HISTORICKÝ ROMÁN

1356
Pomáhej vám Bůh a bojujte jako ďábel
Jak název napovídá, děj této knihy se odehrává v roce 1356, kdy
došlo ve Francii k jedné z nejvýznamnějších bitev Stoleté války,
k bitvě u Poitiers. Anglické vojsko vedené synem krále Edwarda III.
princem Waleským, známým pod přezdívkou Černý princ prochází
v pustošivém tažení Francií a snaží se své odvěké nepřátele
vyprovokovat k bitvě. Francouzský král Jan II. Dobrý se však dlouho
nemůže odhodlat, aby se Angličanům postavil a svedl s nimi
otevřený boj, protože se obává síly anglických lučištníků. Nakonec je
k tomu ale přinucen a k bitvě dojde 19. září 1356 u vesnice Poitiers.
Bernard Cornwell se proslavil 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.

JOHN SANDFORD

376 str. | 299 Kč

DETEKTIVKA

Drsná země
Flowers musí odhalit dávná tajemství…
Virgil Flowers míří na sever řešit záhadnou vraždu a zjistí, že
země je tam skutečně drsná…
Flowers si užívá zasloužené dovolené. Avšak ne na dlouho. Lucas
Davenport jej povolá k vyšetřování vraždy, jež se udála na severu
Minnesoty v rekreačním středisku určeném výhradně pro ženy.
Virgil se dostaví na místo činu a zanedlouho se ponoří do spleti
vztahů mezi obětí, hosty, personálem střediska a obyvateli
blízkého města, včetně několika atraktivních žen. Seznam
podezřelých se Flowersovi rozrůstá před očima a on pomalu
poznává, že toto příjemné místo u jezera přitahuje vraždy –
a několik z nich má na svědomí stejný ďábelský pachatel…
John Sandford (1944) je držitelem Pulitzerovy ceny. Napsal již
třiadvacet románů ze série o obětech, které spojuje postava
kriminalisty Lucase Davenporta a šest s Virgilem Flowersem.

304 str. | 249 Kč

ZÁŘÍ
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DOBRODRUŽNÝ ROMÁN

CLIVE CUSSLER & DIRK CUSSLER
Poseidonův šíp
Dirk Pitt se vydává na hon za pravdou
Je to největší pokrok v amerických obranných technologiích za
celé desetiletí – útočná ponorka schopná dosáhnout pod vodou
neuvěřitelné rychlosti. Nic z námořních arzenálů jiných států se jí
nemůže rovnat. Je tu však jeden problém: klíčová část prototypu
zmizela. Ve stejné době začnou uprostřed oceánu mizet lodi, které
se zpravidla nikdy nenajdou, a pokud ano, bývají na palubě těla
spálená na uhel. Co se to děje? A co to má společného s italskou
ponorkou, která zmizela v moři v roce 1943? Řediteli NUMA Dirku
Pittovi nezbyde, než aby se vydal na zoufalý mezinárodní hon za
pravdou, z Washingtonu do Mexika, Idaha a Panamy.

344 str. | 299 Kč

KOMIKS

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.

SCOTT SNYDER
& RAFAEL ALBUQUERQUE

PRO MLÁDEŽ

Já, Monstrum

Americký upír 2

Zabil jsem démona…

Kdopak zůstane živý (či neživý)?

John Wayne Cleaver zachránil své město
před zabijákem daleko hrozivějším, než jsou
sérioví vrazi, kterými je přímo posedlý. Ale
i démoni mají přátele. Jeden zmizí,
v Claytonu jej vystřídá druhý. Zanedlouho se
objeví další oběti, jež může John balzamovat
v márnici, a nová záhada, která čeká na
vyřešení. Jenže John okusil smrt a temná
stránka jeho osobnosti, kterou používal jako
zbraň – a nazývá ji „Monstrum“ –, ho teď
může ovládnout. V Claytonu nikdo nebude
v bezpečí, dokud John nepřemůže dva děsivé
protivníky.

Las Vegas, Nevada, 1936. Největší sláva
města hříchu je ještě hudbou budoucnosti,
ale hazard, prostituce a ozbrojený zločin již
patří k jeho hlavním ekonomickým
aktivitám. Ale usadil se zde Skinner Sweet,
první a nejnebezpečnější americký upír. Je to
město podle jeho gusta, kde se za peníze dá
uhasit žízeň každého druhu. Jenže není
jediný upír, který chce zabořit zuby do Las
Vegas. Na spadnutí je totální válka mezi
nejstaršími a nejvražednějšími upíry světa,
nemluvě o tajemné společnosti, která si
vytkla za cíl je všechny nadobro vyhladit.
160 str. | 499 Kč
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DAN WELLS

248 str. | 229 Kč | Věk: 14+
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SOPHIE KINSELLA

ROMÁN PRO ŽENY

Víkend s přáteli
Na přátele obzvlášť pozor!
Je léto, sobotní dopoledne, nádherné slunečné počasí a čtyři
dvojice přátel se sejdou k tenisovému turnaji. Seznamte se
s hostiteli: Patrick a jeho suverénní a krásná manželka Caroline,
kteří se chtějí pochlubit svým novým venkovským sídlem.
Seznamte se s hosty: Stephen a Annie, sousedé z předchozího
bydliště, kteří mají v současné době hluboko do kapsy, Charles,
kterého jeho nová zazobaná manželka Cressida povytáhla na
společenském žebříčku o několik příček výš, a Don a Valerie, otec
s dcerou, kteří jsou až nelítostně soutěživí. První míček, který
přeletí nad sítí, zahájí dva dny prosycené lahodným Pimm’s,
výbuchy vzteku, flirtováním, záludnostmi a šokujícími odhaleními.
Brzy se ukáže, že tento víkend se tenisu týká jen pramálo.

216 str. | 249 Kč

ED MCBAIN

OMNIBUS

Vrahův žold, Jako z lásky, Zemřela jako
Sadie
V hlavní roli 87. revír
Přečtěte si několik případů, které znepříjemnily službu
detektivům policejní stanice, 87. revíru…
Nejdříve se dočtete, že vyděrač Sy Kramer zašel příliš daleko
a vyfasoval svůj poslední žold – kulku do hlavy. Která z jeho obětí
mohla ztratit tolik, že se uchýlila k vraždě? Detektivové z 87.
revíru musí najít vraha protřelého vyděrače, než udeří znovu.
V dalším příběhu vše nasvědčuje tomu, že se jedná o sebevraždu
milenců, ale detektivům Carellovi a Hawesovi jejich řemeslo velí
na první zdání nespoléhat. Nakonec detektiv Steve Carella řeší
vraždu ženy, z které je podezřelý její manžel.
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.

480 str. | 349 Kč

ZÁŘÍ
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THRILLER

TOM HARPER
Tajemství mrtvých
Klíčem k tajemství je prastarý šperk
Abby Cormacová strávila deset let tím, že se snažila shánět
důkazy proti nejhorším válečným zločincům dneška. Když svoji
práci vyčerpaná opouští, věří, že nechává všechno za sebou –
dokud s ní neotřese brutální násilný čin: v luxusní vile na pobřeží
Jaderského moře je zavražděn její milenec Michael a ona sama při
útoku téměř zemře. Vyděšená a osamělá Abby přísahá, že požene
Michaelova vraha před spravedlnost. Když ale při pátrání zkříží
cestu jednomu z nejznámějších balkánských gangsterů, pochopí,
že Michael nebyl tím, za koho jej považovala. Odhalil tajemství
sahající do dávné historie římské říše…

368 str. | 299 Kč

KOMIKS

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.

ALAN MOORE & RICK VEITCH & JOHN TOTLEBEN
Swamp Thing / Bažináč 6: Shledání
Život dokáže být zvláštní…
Po neočekávaném útoku v Gothamu se Bažináč zachránil jen tím, že vrhl své vědomí přes
celou galaxii. Probudil se na vzdálené modré planetě plné života, ovšem bez inteligentních
tvorů. V naprosté izolaci Bažináč skoro zešílel, nakonec se však znovu vrhl do vesmíru
v naději, že se nakonec dostane domů. Když nyní skáče ohromnou prázdnotou (včetně
zastávky na Rannu, adoptivním světě Adama Strange), Bažináč
zjišťuje, že život dokáže být zvláštnější a fantastičtější, než si kdy
představoval. Nic ovšem nemůže být báječnější než jeho konečný cíl
– návrat domů a shledání s milovanou Abby.
V posledním dílu pod taktovkou Alana Moora se dokončí i Bažináčova
proměna: z nelidského monstra se stane jeden z nejsilnějších
elementálů v dějinách Země.

200 str. | 499 Kč
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ZÁŘÍ

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/Strážci a Ztracené dívky.
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SHARON KAY PENMANOVÁ

HISTORICKÝ ROMÁN

Lví srdce 1

GARTH ENNIS

KOMIKS

Hitman: Pár vražd navíc

Rytíř a vojevůdce křesťanů

Zabijácký přídavek

Statečnost a téměř bezhlavá odvaha, již
obdivovali i jeho nepřátelé, z Richarda
udělaly hrdinu ještě za jeho života a vynesly
mu přídomek Lví srdce. Stal se legendou,
která ani po osmi stech letech nepřestává
fascinovat historiky a spisovatele.
Penmanová poutavě vypráví jeho životní
příběh, aniž by se odchýlila od známých
historických faktů. Na stránkách knihy
znovu ožívá nejen Richard, ale i jeho věčně
pletichařící bratr Jan a drsná krása doby,
v níž řinčely meče, duněla kopyta koní
a k nebi se tyčily štíhlé věže kostelů,
minarety a mohutné hradby.

Koloběh Hitmanova života se sice uzavřel,
ale stále zůstává mnoho příběhů, které stojí
za to vyprávět. Konečně se dozvíme, kde
vlastně Tommy Monaghan přišel ke svým
schopnostem a kde zabil siamské dvojče Moe
Dubelze. Tommy nám prozradí, jaký je jeho
nejoblíbenější western s Clintem
Eastwoodem a postaví se čelem bandě
vzteklých Mexikánů. Setkání s Hitmanem si
nenechá ujít ani Lobo. Nesmí chybět
Šestipívo a jeho delirium o udržování
pořádku v Metropolis po boku chrabrého
Supermana. Je to prostě pořádný nášup.
352 str. | 299 Kč

280 str. | 599 Kč

ANTHONY RICHES

HISTORICKÝ ROMÁN

Římané: Leopardí meč
Smrtonosný symbol nezadržitelné moci

Anthony Riches vystudoval obor teorie vojenství na univerzitě v Manchesteru.
Poté co roku 1966 navštívil někdejší římskou pevnost v lokalitě Housesteads,
pustil se do psaní Ran na cti, prvního dílu románové série Římané. Autor žije
v Herfortshiru s manželkou a třemi dětmi.

Leopardí meč je už čtvrtým volným
pokračováním úspěšné románové série
Římané. Ústředního románového hrdinu,
nespravedlivě stíhaného psance Marka
Valeria Aquilu tentokrát provázíme do Dolní
Germánie, římské provincie sužované
bandami lupičů. Aquila, který se pod
falešným jménem Corvus skrývá v řadách
římského pomocného vojska, se v tomto
poutavém historickém thrilleru dostává do
přímého střetu se záhadným vůdcem banditů
Obdurem, majitelem „leopardího meče“,
tajemné zbraně, jíž žádný římský meč
neodolá…
334 str. | 299 Kč

ZÁŘÍ
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DETEKTIVKA

IAN RANKIN
V cizím hrobě
Inspektor Rebus je zpět…
Uplynulo čtvrt století od chvíle, kdy se inspektor John Rebus poprvé objevil na scéně,
a před pěti lety odešel do důchodu. Teď se vrací – a snad proto, že se v civilu
nezměnil, ho nemine střet s Rankinovým nejnovějším hrdinou, Malcolmem Foxem
z edinburské policejní inspekce. Hrozbou zůstává i Rebusův věčný protivník gangster
Cafferty. Ale Rebus se rozhodl, že zjistí pravdu o pohřešovaných, kteří během let
zmizeli na jedné frekventované trase napříč Skotskem, i kdyby měl pátrat na vlastní
pěst a dát v sázku jak kariéry kolegů (včetně Siobhan Clarkeové), tak vlastní život.
Ian Rankin (1960), nesporně nejuznávanější ze současných autorů detektivních románů
ve Velké Británii, napsal sedmadvacet románů, některé pod pseudonymem Jack Harvey.
Kniha Uzly a kříže odstartovala nečekaně dlouhou řadu příběhů o inspektoru Rebusovi
a jeho osudy mohli sledovat i televizní diváci. Za zásluhy o literaturu byl vyznamenán
Řádem Britského impéria.

344 str. | 299 Kč

THRILLER

VINCE FLYNN
Smrtící výstřel
Musí uniknout, nebo tiše zemřít
Elitní zabiják Mitch Rapp po náročném
výcviku v CIA a nasazení do akce likviduje
jednoho po druhém nepřátele ze svého
seznamu. Po jeho rychlých a profesionálně
provedených akcích nezůstávají žádné stopy,
avšak propletená síť pachatelů útoku na
letadlo Pan Am nad skotským městem
Lockerbie, při němž zahynulo 270 civilistů,
si stále naléhavěji uvědomuje, že jim je kdosi
v patách. Rapp se vydává za dalším mužem
a nachází ho v Paříži. Ve zlomku vteřiny, kdy
kulka opouští Rappovu pistoli, sklapne past
a sám agent se náhle stává kořistí a musí
bojovat o život.

304 str. | 299 Kč
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ZÁŘÍ

Vince Flynn (1966–2013) se stal jedním z nejlépe placených amerických
spisovatelů a má na kontě již čtrnáct románů. Těšil se uznání za erudici
v oblasti práce tajných služeb a za své jasnozřivé předpovědi ohledně vzestupu
islámského radikalismu a hrozby mezinárodního terorismu. Jeho romány čtou
současní i bývalí prezidenti, čelní představitelé světových mocností.
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KEN BRUEN

DETEKTIVKA

Ďábel
Taylor čelí úhlavnímu nepříteli

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.

Amerika – země příležitostí, místo, které
vábí svou ekonomickou prosperitou – to ale
neplatí pro soukromého detektiva Jacka
Taylora, jehož tam jednoduše nepustí. Jack se
vrací ke svému starému životu v Galwayi.
Když mu zazvoní telefon a má se pustit do
vyšetřování bestiální vraždy studenta,
vzpomene si na setkání s až příliš
přátelským cizincem na letišti. Po několika
dalších vraždách a příliš mnoha rádoby
náhodných setkáních, Jack uvěří, že čelí
svému úhlavnímu nepříteli. Proč si ale vybral
jeho? A mohl by mít opravdu co do činění se
samotným Ďáblem?
240 str. | 249 Kč

ELEANOR DE JONG

HISTORICKÝ ROMÁN

Jezábel

DARWYN COOKE
& AMANDA CONNEROVÁ

KOMIKS

Před Strážci: Minutemani /
Hedvábný přízrak

Její jméno je věhlasné…
Jezábel, mladé tyrské princezně, je souzeno
provdat se za izraelského krále Achaba. Plná
odhodlání rozhodovat o vlastním životě se
však potají zaplete s Jehúem, judským
princem, který přijel ke dvoru na návštěvu.
Léta plynou a Jehú, neschopen zapomenout
na lásku k Jezábel, je čím dál zatrpklejší
a nepříjemnější. Nezná však tajemství – že je
otcem jejího nejstaršího syna Achazjáše,
dědice izraelského trůnu. Na
panoramatickém pozadí Svaté země se
odehrává impozantní příběh jedné
z nejodvážnějších a nejkontroverznějších žen
všech dob.

Jiný pohled na svět
Kontroverzní a dlouho očekávané
„předkračování“ nejlepšího grafického
románu je konečně tady: Před Strážci! Celých
dvacet let byla minulost dnes již ikonických
postav z přelomového komiksu Alana Moora
a Dava Gibbonse jen předmětem mnoha
spekulací a teorií. Teď ale společnost DC
Comics dala dohromady nejtalentovanější
tvůrce v komiksové branži, a ti svět Strážců
dále rozvinuli. A v prvním svazku hrají
hlavní roli Minutemani a Hedvábný přízrak.
344 str. | 299 Kč

264 str. | 499 Kč

ZÁŘÍ
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CATHY KELLY
Zlaté náměstí

ROMÁN PRO ŽENY

DETEKTIVKA

384 str.

344 str.

VAL MCDERMIDOVÁ
Pomsta
Sériový vrah po letech opět útočí

Eleanor Levinová se po sedmdesáti letech
vrací z New Yorku do rodného Dublinu, aby
zde završila svůj dlouhý a úspěšný život
psychoanalytičky. Má bezpočet zkušeností
a vzpomínek. Populární herečka Megan
Bouchierová zažije mediální skandál
a uchyluje se na Zlaté náměstí, aby si tady
odpočinula a ztratila se z hledáčku bulváru.
Žijí zde i sestry O’Callaghanovy. Jedna je
krásná a má před svatbou, druhá je stárnoucí
učitelka, která již rezignovala na lásku.
Dokáže se člověk řídit dobrými radami? Je
vůbec možné předávat zkušenosti?

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.
RBAC
PE

KY

PA

Existuje recept na šťastný život?

KY

RBAC
PE

JAMES TWINING

PA

149
Kč

CHRISTIAN CAMERON
Tyran

Ženevský podvod
Celostátní spiknutí nezná meze

Příběh z doby Alexandra Velikého

Z Andělského mostu v Římě visí mladý muž,
proud pod ním mu utahuje smyčku kolem
krku. V Las Vegas Tom Kirk pomáhá příteli
při objasnění krádeže dávno ztraceného
Caravaggiova obrazu, ale přítel zemře.
A vydá se po stopě vraha do Říma, kde se
objevila další dvě těla. Policistka Allegra
Damicová usuzuje, že vraždy spolu souvisejí,
že někdo aranžuje slavné Caravaggiovy
obrazy. Společně přijdou na to, že narazili na
spiknutí, na němž se podílí policie, politici,
církev i mafie, které se dokáže zbavit
každého, kdo mu stojí v cestě.

Píše se rok 333 před naším letopočtem.
Kineiás a jeho řečtí druhové bojují po boku
Alexandra Velikého a přispívají k vítězství
nad perským vládcem Dáreiem III.
Budoucnost vypadá slibně, ale Alexandr
řecké velitele propustí ze svých služeb. Po
návratu do rodných Athén se Kineiás místo
vděku a slávy setkává s nepřátelstvím
a nechává najmout tyranem Olbie z řecké
kolonie na pobřeží dnešního Černého moře,
aby vycvičili jeho jízdní vojsko. Kineiás musí
svou novou vlast bránit proti útoku té
nejničivější síly, kterou tehdejší svět zná –
makedonské armády.

352 str.
THRILLER

16

ZÁŘÍ

408 str.
HISTORICKÝ ROMÁN
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GARTH ENNIS & LAN MEDINA

KOMIKS

Punisher Max 8: Vdovy
Ozbrojené, smrtící a prahnou po odplatě
Pět žen, ze kterých Punisher udělal vdovy. A dluh, který se dá splatit
jedině krví. Nemilosrdně zmasakroval jejich manžely, otce, bratry.
Z jejich dětí nadělal sirotky. Že ti, které zabil, byli mafiáni? Koho to
zajímá – pro tyhle ženy je Frank Castle prostě řezník a vrah. Proto se
rozhodnou provést to, na čem jejich muži tak
krvavě ztroskotali: sejmout Punishera. Jenže se
svou nenávistí nejsou samy. Když máte za
manžela gangstera, nasbíráte pěknou řádku
vzpomínek, které byste radši neměli. A minulost
se brzy zjeví i téhle pětici vdov.
Garth Ennis (1970) pochází z Irska a brzy se
chytil jako komiksový scenárista. Jeho
nejúspěšnější komiksy jsou: Preacher, Hitman
a Punisher.

KATIE PRICE

144 str. | 399 Kč

ROMÁN PRO ŽENY

Vánoční dárek
Báječně hříšné potěšení

Katie Price (1978) je jednou z nejznámějších britských celebrit. Proslavila se
jako fotomodelka pod pseudonymem Jordan, dnes je z ní autorka bestselerů,
úspěšná podnikatelka a hvězda vlastní televizní reality show. Katie je také
patronkou nadace Vision. V současné době žije se třemi dětmi v Sussexu.

„Podle mě by Tiffany měla vědět, že má
nevlastní sestru. Je to Angel Summerová – ta
slavná fotomodelka.“ Tato slova z dopisu od
matky, která se Tiffany Taylorové vzdala, této
servírce v pizzerii toužící po kariéře stylistky
úplně změní život. Jakmile se Angel s Tiffany
setkají, připadá jim, jako by se znaly už léta.
A než se Tiffany naděje, začne pracovat
v Angelině televizním pořadu zabývajícím se
proměnami vzhledu. Brzy také naváže vztah
s brazilským automobilovým závodníkem,
kterého jí všechny ostatní ženy závidí.

280 str. | 299 Kč

ŘÍJEN
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ROMÁN PRO ŽENY

MEG CABOTOVÁ
Velikost L znovu na scéně
Hvězda v ohrožení
Bývalé popové hvězdičce Heather Wellsové,
která nyní pracuje v New Yorku na neblaze
proslulé „koleji smrti“, osud konečně ukazuje
laskavější tvář. V novém vztahu je nebývale
šťastná, zbavila se pár přebytečných kil
a navíc jsou prázdniny. Idylka však netrvá
dlouho: superstar Tania Traceová se ocitá
v nebezpečí a najde útočiště právě u Heather
na koleji. A tak se Heather, ačkoli ji nezvaná
návštěva pranic netěší, opět ocitá ve víru
událostí a zapojuje se do pátrání po člověku,
který se na cestě za svým cílem nezastaví ani
před vraždou.

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.

304 str. | 299 Kč

LITERATURA FAKTU

ALISON WEIROVÁ

HISTORICKÝ ROMÁN

664 str. | 590 Kč
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ROBERT FABBRI
Vespasián: Obránce Říma

Jindřich VIII.: Král a dvůr
Doba vlády anglického krále

Jeden z největších římských císařů

Životopis Jindřicha VIII. je zasazen do
prostředí králova dvora – nejoslnivějšího,
jaký kdy Anglie zažila – se všemi jeho
kulturními, společenskými a politickými
souvislostmi a do nádhery jeho četných
přepychových paláců. Čtenářsky přitažlivé
vyprávění je doslova nabito barvitým líčením
a množstvím drobných příběhů ze života,
zároveň však jde o všeobecnou vyčerpávající
studii proměn života i dvora v období, jež na
několik staletí rozhodlo o dalším směřování
anglických dějin. Knihu lze beze sporu
nazvat skvělým triumfem dějepisné
literatury.

Šestnáctiletý Vespasián opouští rodinný
statek a odjíždí do Říma, aby tam získal
mecenáše a vstoupil do armády. Nachází
město zmítané nepokoji a říši na pokraji
rozpadu. Řím drží v železném sevření
Sejanus, velitel pretoriánské gardy
a skutečný vladař římského impéria.
Vespasián se zaplétá do dvorských intrik.
Prchá z města a získává hodnost tribuna
v balkánském pohraničí. Bez bojových
zkušeností musí vést muže do zuřivé bitvy.
Při vyšetřování vzpoury si Vespasián
uvědomí, že před římským politikařením ani
před naplněním svého osudu nemůže
uniknout.

328 str. | 299 Kč
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WILLIAM NAPIER

HISTORICKÝ ROMÁN

Souboj říší: Velké obléhání

COLIN FALCONER

HISTORICKÝ ROMÁN

Stigmata

Bitva, která změnila dějiny

Krveprolití a ukrutnosti války

Rozpínavá osmanská říše se chystá k dobytí
Evropy. V tom jí stojí v cestě maličký ostrov
ve Středomoří – Malta. Mladý anglický
šlechtic Nicholas Ingoldsby, na útěku před
zákonem poté, co ho nespravedlivě vyhnali
z rodného statku, se zapojí do téměř
beznadějné obrany Malty po boku johanitů,
posledních zástupců ryzího středověkého
rytířského ducha. Sir Nicholas zažije boje
proti mohamedánům, dobrodružství, lásku
i nezměrné utrpení, ale nakonec se svým
věrným druhem Hodgem vítězně vyvázne
z obležení, památného okamžiku západní
civilizace.

Píše se rok 1205 a rytíř Filip de Vercy bojuje
s nevěřícími ve Svaté zemi. Po dlouhých
měsících strádání a krvavých bitev se vrací
domů, ale ani ve Francii ho nic příjemného
nečeká. Jeho milovaná žena zemřela při
porodu a jeho malý syn je vážně nemocný.
Jakmile se Filip doslechne o léčitelce
z Languedocu, neváhá ani na okamžik.
Křížová výprava proti katarům, s nimiž se
Filip zaplétá stále víc, je krutá
a nemilosrdná. Krveprolití, která ji provázejí,
připomínají peklo na zemi. Ani sebevětší
hrdinství však nemůže zadržet papežské
vojáky navždy.
400 str. | 299 Kč

BRIAN WOOD & RICCARDO BURCHIELLI

400 str. | 299 Kč

KOMIKS

DMZ 6: Krvavé volby
Už se nedáme zastrašit
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. Přichází Parco Delgado, „hlas lidu“, charismatický pouliční politik odhodlaný
porazit vládu USA ve vůbec prvních volbách, které se v DMZ
v době války odehrají. Matty Roth se rozhodl přijmout Parcův boj
za svůj a vstupuje do jeho týmu.
Brian Wood (1972) se pohybuje na hraně nezávislého komiksu. Jeho
civilní a inteligentní vyprávění, které se často odehrává na pozadí
akčních událostí, se plně uplatnilo u série DMZ, jež se rychle stala
jeho největším dílem.
Riccardo Burchielli (1975) je italský kreslíř, jehož DMZ je v lehce
melancholickému stylu a je první prací ve Spojených státech.

144 str. | 399 Kč

ŘÍJEN
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KOMIKS

ARCHIE GOODWIN
Star Wars: Před dávnými časy… 2
…v jedné předaleké galaxii…
Luke Skywalker odmalička snil o tom, že vzlétne ke hvězdám,
a nakonec zažil mnohem, mnohem víc, když se spolu se starým
Jedim vydal zachraňovat princeznu, zapojil se do galaktického
povstání a vlastnoručně zničil nejvražednější superzbraň, jakou
kdy kdo sestrojil. Lukovými dobrodružstvími z filmu Hvězdné
války: Nová naděje to však jen začalo. Mezi lety 1977 a 1986
vydával Marvel Comics každý měsíc jeho komiksové příběhy,
kterými celé jedné generaci fanoušků připomínal, kolik zábavy
a radosti jim nabízí svět Star Wars a pomáhal jim překonat
netrpělivé čekání na další díl filmové série. Nechybí ani
komiksová adaptace filmu Impérium vrací úder.

480 str. | 990 Kč

PRO MLÁDEŽ

Star Wars láká nejen na známé postavy, ale i na doplnění
prázdných míst oblíbeného světa. Nabízí celou řadu atrakcí
v atraktivním provedení – a to nejen pro fanoušky.

ANTHONY HOROWITZ
Zapomnění
Síla Pětice pokračuje…
Strážci brány – Matt, Pedro, Scott, Jamie a Scarlett – uprchnou z Hongkongu, ale jsou
roztroušeni po nepřátelském, nebezpečném světě. Aby se sešli a mohli naplánovat
další postup, musejí překonat nejrůznější překážky. Král Starých zatím shromažďuje
vojska v Zapomnění: odpuštěné krajině, kde poslední příslušníky lidské rasy čeká
rozhodující bitva…
Přestože se Zapomnění zabývá celosvětovou katastrofou, která se zdá možná, dokonce
pravděpodobná, rozhodně nejde o depresivní knihu. Její poselství zní: „Děti to
zvládnou!“
Fantasy série Síla Pětice obsahuje tituly Krkavčí brána, Zlověstná hvězda, Temnota
a Nekropole a sám autor ji charakterizuje jako „Alex Rider mezi démony a čaroději“.

Věk: 14+

20

ŘÍJEN

Anthony Horowitz (1955) je jedním z nejpopulárnějších současných spisovatelů
literatury pro mládež. Jak jeho fantasy série Síla Pětice, tak knihy s Alexem Riderem jsou
nesmírně oblíbené a okouzlily miliony čtenářů po celém světě.
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CATHY KELLY

PRO ŽENY

Kouzlo Vánoc
Štěstí nejsou žádné čáry

Cathy Kelly (1966) je autorkou čtrnácti románů včetně deseti, které vyšly
v češtině. V roce 2005 se stala vyslankyní UNICEF v Irsku – působí
v informační kampani o osudech dvanácti milionů afrických dětí, jimž rodiče
vzala zákeřná nemoc AIDS. Je rovněž patronkou Chernobyl Children’s Project
International (CCPI). Cathy Kelly žije s partnerem a dvěma syny ve Wicklow
a pracuje na další knize.

Ve své první povídkové knize vypráví Cathy
Kelly poutavé příběhy mnoha pozoruhodných
hrdinek, v nichž zaručeně poznáte samy sebe
nebo své blízké. Zažila to každá z nás, takové
běžné všední trable i vážné situace, ať je to
nevítaná vánoční návštěva, na kterou se ani
trochu netěšíte, soupeření se sestrou,
nedorozumění s matkou, smutek, když nám
zůstane prázdné hnízdo, nenaplněná touha
po dítěti, radost, kterou si odpíráte, samota
po bolestivém rozchodu nebo zrada
kamarádky. Cathy Kelly své hrdinky líčí
s hlubokým pochopením, s laskavostí,
moudrým nadhledem a humorem.

SARA SHEPARDOVÁ

PRO MLÁDEŽ

Hra lží: Dvě pravdy a lež
Můj vrah je stále na svobodě…

Sara Shepardová (1978), autorka úspěšné řady
Roztomilé malé lhářky, přichází s novou strhující
sérií o tajemstvích, lžích a děsivých následcích.
Podle obou knižních předloh se také natáčejí
televizní seriály, které vysílá americká stanice ABC
Family.

Dva měsíce předtím, než jsem zemřela, zmizel bratr mé nejlepší
kamarádky. Kam nebo proč Thayer odešel, nemám tušení, ale vím jistě, že
to byla moje vina. Za svého života jsem dělala spoustu strašlivých věcí,
kvůli nimž mě lidé nenáviděli, a možná jsem dokonce někoho
vyprovokovala k vraždě. V zoufalé snaze vypátrat vraha moje
znovunalezená sestra-dvojče Emma předstírá, že je já, a luští mnohé
záhady, které jsem po sobě zanechala – můj tajný deník, zamotaný
milostný život, nebezpečené kanadské žerty Hry lží, kterou jsem hrála.
Podařilo se jí odhalit nejskrytější tajemství mých kamarádek, ale zatím
neměla příležitost zašťourat v Thayerově minulosti – až teď. Thayer se
vrátil a Emma sebou musí hodit, aby zjistila, jestli chystá pomstu… nebo
už ji vykonal.
Shepardová nechává děj nadále odvíjet, přičemž odhaluje další povahové
rysy dvojčat, jen stopy pořád nikam nevedou a vrah stále uniká.

Věk: 14+

ŘÍJEN
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HISTORICKÝ ROMÁN

SIMON SCARROW
Centurion
Římští legionáři rozhodují o osudu dvou říší
Nad Římskou říší visí v prvním století našeho letopočtu nová
hrozba. Její dávní nepřátelé Parthové s ní soupeří o kontrolu nad
Palmýrou, formálně neutrálním pouštním královstvím, jehož
panovnickou rodinou zmítají vzájemné otevřené sváry. Řím proto
do konfliktní oblasti vysílá vojsko pod zkušeným vedením
centurionů Macrona a Catona. Jejich úkolem je chránit
palmýrského krále a hranice jeho země. Jakmile se Parthové
dozvědí o příchodu římské armády, okamžitě začnou povolávat do
zbraně vlastní muže. Macronova kohorta se musí postavit
nepřátelům hluboko ve zrádné východní krajině. Zápas o trvalý
mír a budoucnost říše, při němž Macro a Cato ještě nikdy nečelili
tolika překážkám, pokračuje.

344 str. | 299 Kč

KOMIKS

GEOFF JOHNS & JIM LEE
Liga spravedlnosti: Počátek
Největší hrdinové světa
Superhrdinové – jako například Superman
v Metropolisu nebo záhadný Batman
v Gothamu – jsou pro svět něčím novým
a děsivým. Když však série podivných útoků
rozpoutá hrozbu, která na Zem přichází
z jiného světa, musí tito hrdinové spojit své
síly… pokud se budou schopni vzájemně
snést! Superman. Batman. Wonder Woman.
Green Lantern. Flash. Aquaman. Cyborg.
I když jsou mladí a nezkušení, neomalení
a namyšlení, každý z nich je v boji dobra se
zlem mocnou silou.

176 str. | 399 Kč – brož. | 599 Kč – váz.
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OMNIBUS

JAMES HADLEY CHASE
Ve smrti je každý sám,
Chytrému napověz, Položte
ji mezi liliemi
V hlavní roli Vic Malloy
V jednom svazku vám představujeme tři
detektivní případy, kterých se ujímá Vic
Malloy, šéf agentury Služby všeho druhu.
Autorem je J. H. Chase, který dokázal
mistrně vyprávět napínavé příběhy a zároveň
sledovat myšlenkové pochody několika
postav. J. H. Chase svá díla většinou
zasazoval do amerického prostředí,
nesoustředil se v nich jen na akční scény, ale
důležitý byl i příběh a především hlavní
i vedlejší hrdinové. Ač Angličan, přesto
dokázal svůj styl přizpůsobit ryze
americkému žánru a stal se v této oblasti
průkopníkem.
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ROBERT B. PARKER & MICHAEL BRANDMAN

DETEKTIVKA

Vražda před kamerou
Dostatečná lekce?
V massachusettském městečku Paradise bývá podzim zpravidla idylický – jenže letos
je všechno jinak. Ve městě se rozhodli natáčet hollywoodští filmaři. Dorazil početný
štáb, spousta herců a také jedna utrápená hvězda. Marisol Hintonová je velmi krásná,
přiměřeně talentovaná a značně zděšená tím, že by žárlivé projevy jejího odloučeného
manžela mohly nabýt nebezpečných rozměrů. Když jí někdo začne vyhrožovat smrtí,
Jesse a ostatní policisté z Paradisu mají nejvyšší pohotovost.
Toto je již jedenáctý román s Jessem Stonem a druhý od smrti Roberta B. Parkera,
který tohoto hrdinu stvořil. Napsal ho Michael Brandman a nejpodstatnější zůstává
zachováno: čtivý styl, propracovaná zápletka a překvapivé zvraty.
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.

BRIAN K. VAUGHAN
& PIA GUERRA

KOMIKS

Y: Poslední z mužů 9:
Matka Země
Muž pro každé počasí
Poslední dva muži na Zemi, Yorick Brown se
svým opičákem Ampersandem, se vydávají
z Japonska do Číny, odkud by měli odcestovat
do Paříže, kde chce Yorick najít svou
snoubenku Beth. Předtím, než se společně se
svou ochránkyní, agentkou 355, vydají na
dlouhou cestu napříč dvěma světadíly, musí se
jejich dosavadní spolucestující, doktorka
Mannová a její přítelkyně Rose vydat na ještě
jednu výpravu, na jejímž konci by se měly
dozvědět, co zapříčinilo celosvětovou pohromu,
jež před čtyřmi lety zbavila svět všech nositelů
chromozómu Y.

144 str. | 399 Kč
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LOUISE BAGSHAWE
Osud

ROMÁN PRO ŽENY

DETEKTIVKA

304 str.

328 str.

STUART MACBRIDE
Smrtící záře
Když se blíží smrt…

Kate Foxová je rozhodnuta se ve světě
neztratit, a vzhledem ke své kráse považuje
za nejlepší způsob, jak se do budoucna
zabezpečit, sňatek pro peníze. Když přitáhne
pozornost mocného a bohatého mediálního
magnáta Marcuse Brodera, zdá se, že se
všechny Katiny sny vyplnily. Ale manželství
nenaplňuje její představy. Zanedlouho touží
po rozvodu, vlastní kariéře a šanci na lásku.
Pronásledována Marcusem, který se
nezastaví před ničím, aby ji zničil, ovšem
Kate ví, že musí zvítězit nad svou minulostí,
pokud chce získat důvěru muže, jehož
miluje.

V Aberdeenu panuje léto, slunce svítí, obloha
je modrá a lidé umírají… Ve vykřičené čtvrti
se najde umlácená prostitutka a tentýž večer
na opačném konci města uhoří šest lidí ve
squattu, který někdo zvenku polil benzinem
a zatloukl dveře a okna. Vyšetřování se ujme
detektiv seržant Logan McRae. Jeho
hvězdnou kariéru však nedávno naboural
zbabraný zásah, při němž zahynul mladý
strážník. A ještě ke všemu přes veškerou
Loganovu snahu brzy dojde k vraždě další
prostitutky…
RBAC
PE

KY

PA

Luxus, láska, skandál

KY

RBAC
PE

JAMES ROLLINS

PA

149
Kč

ANTHONY RICHES
Římané: Rány na cti

Oltář ztraceného ráje
Konec lidstva je na jeho počátku

Válka na hadrianově valu

Po pádu Bagdádu narazí dva iráčtí chlapci na
ozbrojené muže rabující v městské
zoologické zahradě. Stavidla se otevřela
a stovky exotických ptáků, savců a hadů se
pašují do západních zemí. Při střelbě
v ulicích je vypleněna i skrytá podzemní
zbrojařská laboratoř a na svobodu se dostává
něco mnohem nebezpečnějšího. O sedm let
později louisianská veterinářka Lorna
Polková narazí na bariérovém ostrově na
ztroskotanou rybářskou loď, kde najde
děsivý náklad – klece s exotickými zvířaty.
Jenomže ta zvířata jsou znetvořena…

Sotva důstojník pretoriánské gardy Marcus
Valerius Aquila přistane u britských břehů,
je nucen prchat před potupnou smrtí, k níž
ho nespravedlivě odsoudil mocí posedlý císař
Commodus. V zoufalé situaci slouží mladý
Marcus pod falešným jménem v nevýznamné
cizinecké kohortě římského vojska na
Hadrianově valu, bez sebemenší naděje na
dosažení spravedlnosti. Když pak vypukne
mohutné povstání severních kmenů proti
římským okupantům, Marcus se jako
schopný velitel centurie vyznamená v přední
linii boje s nelítostným nepřítelem.
360 str.
THRILLER
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HISTORICKÝ ROMÁN
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DOUGLAS PRESTON A LINCOLN CHILD

THRILLER

Dva hroby
Než se vydáš na cestu pomsty, vykopej dva hroby
V manhattanských hotelech dojde k sérii záhadných vražd, jejichž pachatel vládne takřka
nadpřirozenými schopnostmi. Souvisí tyto zločiny s únosem manželky zvláštního agenta FBI
Aloysia Pendergasta, kterou dlouho pokládal za mrtvou? Pokouší se ho někdo vylákat do
neproniknutelných pralesů Jižní Ameriky, kde se k životu probouzí dávné zlo, schopné ohrozit
snad celý svět? Pomstí se Pendergast těm, kteří zničili život jemu i jeho ženě? A přinese mu tato
pomsta uspokojení a klid? To vše se dozvíme v dalším strhujícím thrilleru
z pera slavných autorů Douglase Prestona a Lincolna Childa.
Douglas Preston (1956), pravidelný přispěvatel listu The New Yorker,
pracoval pro Americké přírodopisné muzeum, vydal čtyři vlastní romány. Je
zkušeným jezdcem na koni, na Západě projel tisíce mil.
Lincoln Child (1957) je bývalý knižní redaktor, publikoval čtyři vlastní
romány. Je milovník motorek, exotických papoušků a anglické literatury
devatenáctého století.

LISTOPAD
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THRILLER

JAMES ROLLINS & REBECCA CANTRELLOVÁ
Krvavé evangelium
Moc prastarého zla
Zemětřesení v izraelské Masadě zabije stovky lidí a odhalí hrobku v srdci hory. Trio vyšetřovatelů – seržant Jordan
Stone, vojenský forenzní expert, otec Rhun Korza, kněz z Vatikánu a doktorka Erin Grangerová, brilantní, ale
rozčarovaná archeoložka – jsou vysláni, aby prozkoumali děsivý objev, podzemní chrám ukrývající ukřižované tělo
mumifikované dívky. Ale po brutálním útoku na naleziště musí uprchnout a vypukne závod o to, aby vrátili, co bylo
kdysi ukryto v sarkofágu hrobky: knihu napsanou prý vlastnoručně Ježíšem Kristem, která má obsahovat tajemství
jeho božství. Avšak nepřítel, který jim je v patách, není jako ostatní, jde o moc prastarého zla, které ovládá vůdce
s neúměrnými ambicemi a nevypočitatelnou lstivostí. V rozpadající se hrobce i v okázalých chrámech musí Erin se
svými společníky bojovat s minulostí vedoucí tisíce let zpět do doby, kdy v temných koutech světa lovily nečisté stvůry,
až k okamžiku, kdy Kristus přinesl svou zázračnou oběť, smlouvu o spasení pro ty, kdo by jinak byli na věky zavrženi.
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.
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KAREN HARPEROVÁ

FREYA NORTH

HISTORICKÝ ROMÁN

Zemřít s přílivem

ROMÁN PRO ŽENY

Panství

Detektivní příběh z alžbětinské Anglie

O lásce, věrnosti a přátelství

Alžběta se vrátila z venkovského vyhnanství
do Londýna. Dnes je den její korunovace, ale
i ve chvíli, kdy se průvod přibližuje k paláci
ve Westminsteru, ozve se výstřel. Krátce po
korunovaci se nová královna dozvídá
o vraždě urozené dámy, sestry své blízké
přítelkyně. Nemůže odmítnout její žádost,
aby se zasadila o dopadení vraha, zejména
proto, že hlavní podezřelý má blízko k trůnu.
Alžběta musí být opatrná, důvěra
k nesprávné osobě může být osudná. Musí
pevně držet otěže vlády a najít vraha,
odhodlaného napadnout samotnou panovnici.

Proslýchá se, že Stella Huttonová dostala
svou novou práci díky rodinným konexím.
V Long Dansbury se neustále šíří různé fámy
o Xanderovi, ale žádoucí starý mládenec si
vesnických klepů nevšímá. Pak se objeví
zvěsti, že Panství Longbridge je na prodej.
Tento výstřední domov rodu Fortescueových
po staletí určoval životy lidí v Long
Dansbury. Stella je pověřena, aby prodej
panství zprostředkovala. Ale Xander tam
vyrostl. Jeho tajemství a vzpomínky nejsou
na prodej. Udělá cokoli, aby se postavil Stelle
do cesty. Ledaže by se zamiloval…

JACQUELINE WILSONOVÁ

PRO MLÁDEŽ

Za hlasem srdce
Hetty hledá šťastný konec
Hetty Featherová zažila nemálo dobrodružství a vzrušujících zážitků –
i velkou tragédii. Po smrti své milované maminky zase zůstane na světě
sama. Čeká ji však zatím nejtěžší úkol – najít svého otce. Hetty se ale bojí,
že nikdy nebude doopravdy někam patřit. I po tom, co se setká se svou
láskou z dětských let, Jemem, Hetty nepřestává toužit po dobrodružství –
zvlášť když se znenadání objeví jedna okouzlující postava z její minulosti.
Leží tedy před Hetty vzrušující budoucnost? Může odhodit své staré jméno
a vydat se za hlasem svého srdce?
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.

Pokračování Vzdušných zámků a Konec snění od nám dobře známé autorky
dětských knih.

Věk: 9-13
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HISTORICKÝ ROMÁN

KATE MOSSE
Citadela
Kdo je skutečný nepřítel?
Carcasonne, rok 1942. Odvážná a energická dívka Sandrine zjistí, že ji
události vtáhly do odboje proti německé okupaci. A stane se součástí
odbojové organizace s krycím označením „Citadela“, složené z obyčejných
žen odhodlaných nasadit všechno a dovést do konce děsivý boj stínové
války zuřící všude kolem nich. Jih Francie je sice „svobodná zóna“
a Němci jej neobsadili, ale Pétainova vláda ve Vichy s nimi kolaboruje
a nikdo vlastně pořádně neví, kdo je přítel a kdo nepřítel.
Válka se nevyhnutelně blíží ke svému krvavému a strašnému závěru
a Sandrine zjistí, že její osud je spojen se třemi velice odlišnými muži.
Kdo je ale skutečný nepřítel? Od koho hrozí největší nebezpečí? A kdo je
tím pravým strážcem pradávných tajemství, jež už po celá pokolení
přitahují do podhůří Pyrenejí mnohé pátrače?
Sandrine hledá nejen pravdu sama o sobě a svou lásku, ale také prastarý
text, který, i když to zní neuvěřitelně, by snad mohl změnit osud války.

KOMIKS

BRIAN AZZARELLO
& EDUARDO RISSO
100 nábojů 9: Smrt je mým
řemeslem
Láska až nadosmrti
Válka mezi Trustem a agentem Gravesem je
v plném proudu. První řady pěšců již byly
obětovány a bitevní pole nyní ovládají střelci.
Jednotlivé rody teď – stejně jako Minutemani
– dojednávají spojenecké svazky, upevňují si
pozice a soustřeďují svou pozornost na ty,
které hodlají zlikvidovat. Králové se raději
přesouvají do ústraní a pro své bezpečí jsou
ochotni obětovat i královnu. Otázkou je, zda
mají svůj postup podložený promyšlenou
strategií či zda pouze spoléhají na materiální
převahu na šachovnici?

224 str. | 499 Kč
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Kate Mosse je autorkou tří nebeletristických knih,
tří divadelních her a pěti románů. Největšího
úspěchu dosáhla díky knize Labyrint, jež se stala
mezinárodním bestselerem. Další díl, Hrobka,
dosáhl podobného úspěchu. Citadela trilogii uzavírá.
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ROBERT LOW

HISTORICKÝ ROMÁN

Vraní kost
Dobrodružství přísežného bratrstva
Na ostrově Mann leží léta Páně v roce 979 na smrtelné posteli jeden starý křesťanský
mnich, který prozradí, že má poselství, jež si nemůže vzít s sebou do hrobu. Své
tajemství musí předtím, než vydechne naposledy, předat Olafovi Tryggvassonovi,
zvanému Vraní kost. Šestnáctiletý Olaf se spolu s Ormem a jeho přísežným bratrstvem
vydává na dlouhou a nebezpečnou cestu, aby přišel na to, co mnichovo tajemné
sdělení znamená, a aby jako norský princ získal, co mu právem náleží – norský trůn.
Má však jednoho strašného nepřítele, královnu Gunnhildu, která si přeje jediné –
Olafovu smrt – a hodlá tohoto svého cíle dosáhnout jakýmikoli prostředky.
Vraní kost je pátý díl jeho románové série, v němž pokračuje dobrodružství Orma
a jeho přísežného bratrstva.
Robert Low působí již od svých sedmnácti let jako novinář a spisovatel. Pracoval na tak
rozličných místech jako Vietnam, Sarajevo, Rumunsko a Kosovo. Žije ve skotském městě
Largs, kde vikingové prohráli svou poslední bitvu na britské půdě a následně byli
z Británie definitivně vyhnáni.

SARA SHEPARDOVÁ

PRO MLÁDEŽ

Roztomilé malé lhářky: Bezcitné
Čtyři holky vyprávějí hrůzostrašné příběhy
Nejprve Emily, Aria, Hanna a Spencer svorně tvrdily, že za domem
v lese objevily mrtvé tělo. Jenže tělo zmizelo beze stopy. Později se
stejný les ocitl v plamenech. A holky? Přísahaly zase: viděly prý
někoho vstávat z popela. Jenže ten člověk měl být dávno mrtvý.
Nic je nepoučilo, a dívky si dál hrají se zápalkami.
Ďábelsky namíchaný koktejl záhad, skandálů a tajností. Bezcitné
jsou sedmou knížkou v románové řadě Roztomilé malé lhářky,
kterou mohou čeští diváci sledovat v seriálové podobě pod názvem
Prolhané krásky.
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
Sara prožila v Main Line ve Filadelfii.
Věk: 14+
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LITERATURA FAKTU

HELEN MORGANOVÁ

Filatelie Praha

Modrý mauricius

Prodejna v pasáži Burzovního paláce, Rybná 14, Praha 1

Honba za nejcennějšími známkami světa
Prožijte dobrodružné hledání nejžádanějších poštovních známek
na světě, vydejte se z tropického ostrova v Indickém oceánu až do
tichých aukčních síní moderního světa. Toto je dramatický
i vášnivý příběh prvních lovců poštovních známek. V září 1847
byly na dopisní obálky nalepeny barevné čtverečky papíru;
posloužily k odeslání vstupenek na maškarní ples, pořádaný na
tropickém ostrově Mauriciu. Nikdo z přítomných netušil, že obálka
s touto známkou bude jednou stát přes milion dolarů.
Když se dvoupencový „Modrý mauricius“ v roce 1865 objevil na
začínajícím trhu se známkami ve Francii, okamžitě se stal
slavným. V roce 1903 byl bezchybný kus nalezen v dětském albu.
Známku koupil na aukci princ velšský a Modrý mauricius získal
hvězdné postavení. Známka s označením „poštovní úřad
Mauricius“ je synonymem slávy, bohatství i záhad.

KOMIKS

TONY S. DANIEL & ED BENES
Batman Detective Comics 2:
Zastrašovací taktiky
Gotham v ohrožení
Ozbrojenci v Batmanově kostýmu vyloupí
banku. Márnice města Gotham zaplňují
mrtvoly, které si jsou navzájem podobné,
a pak vzápětí mizí. Vše nasvědčuje tomu, že
jde o práci zabijáka zvaného Mr. Toxic a že
v ohrožení není jen samotný Gotham, ale
celý svět. Při pátrání po tomto nebezpečném
zločinci se Batman střetne se Scarecrowem
a jeho jedovatým plynem strachu, s tajnou
organizací Court of Owls, a také s jedním
z nejnebezpečnějších chovanců Arkhamovy
léčebny, s mafiánským bossem Black Mask.

232 str. | 399 Kč – brož. | 599 Kč – váz.

30

LISTOPAD

ROMÁN

ZADIE SMITHOVÁ
Severozápad
Toto je příběh moderního města…
Nový román Zadie Smithové sleduje osudy
čtyř Londýňanů – Ley, Natalie, Felixe
a Nathana –, kteří by si v dospělosti rádi
vybudovali novou existenci mimo Caldwell,
chudinské sídliště jejich dětství.
V soukromých domech i ve veřejných
parcích, v práci i při zábavě se jejich Londýn
jeví jako složitý organismus, jako krásné
i nelítostné místo k životu. Frekventované
křižovatky však skrývají křivolaké zadní
průchody, a když se člověk vydá po širokém
hlavním bulváru, ocitne se občas ve slepé
uličce.
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WARREN ELLIS,
DARICK ROBERTSON

KOMIKS

Transmetropolitan 9: Lék
Spider Jerusalem je originální antihrdina
Jde do tuhého. Zuřivý reportér Spider
Jerusalem přišel o práci i o všechno, co měl,
mozek mu ničí nevyléčitelná choroba
a v patách má nájemné vrahy, které si platí
samotný prezident Spojených států. I tak má
ale Spider úsměv na tváři a v srdci smích.
Proč? Protože společně se svými ohavnými
asistentkami narazil na pořádně prohnilou
stopu, kterou za sebou prezident nechal.
Protože skládanka podvodů a vražd se dá
konečně složit. A protože Spider má na své
straně pravdu a ztratit už nemá co.
144 str. | 399 Kč

MELISSA DE LA CRUZ

PRO MLÁDEŽ

Podvedený anděl
Mladí, krásní, bohatí… nesmrtelní
Poté, co odhalila tajemství rodu Van Alenů, utekla Schuyler se svou zakázanou láskou
Jackem do Florencie. Čeká je úkol, k jehož splnění je Schuyler vyvolená: najít
a ochránit zbývajících pět bran, jež stojí mezi zemí a Luciferem. Došlo k únosům upírů
a jejich věznitelé hrozí, že je upálí zaživa – v přímém přenosu na internetu, aby to
viděl celý svět. Na pomoc přichází šanghajská venatorka Deming Čen, která se pokusí
komplikovaný případ rozmotat, než zabijáci znovu zaútočí. V této nelehké době mladí
upíři objeví smrtící tajemství, pravdu, kterou poprvé odhalila Schuyleřina matka
v době renesance, ale po staletí se o něm nikdo nesměl dozvědět. Osud nakonec
dovede Schuyler ke strašnému rozhodnutí, které určí, po jaké cestě se bude ubírat její
srdce…
Melissa de la Cruz (1971) je autorkou mnoha knih pro mládež i dospělé. Napsala již
sedm dílů série Modrá krev. Vystupovala jako odbornice na styl, trendy a slávu na
stanicích CNN a E! Entertainment a psala pro módní časopisy. Tráví čas střídavě v New
Yorku a Los Angeles, kde žije s manželem a dcerou.

Věk: 14+
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JANE GREEN
Druhá sezóna

ROMÁN PRO ŽENY

DETEKTIVKA

336 str.

344 str.

CHRIS CARTER
Dvojitý kříž
Čekej na smrt a ať je rychlá

Kit s Adamem se po patnácti letech
manželství rozešli. Kit ztratila svou lásku,
nejlepšího kamaráda i vlastní identitu. Ale
rok po rozvodu se zdá, že se její život zase
dostal do správných kolejí – má příjemnou
práci, dvě báječné děti i čas na jógu
s kamarádkami. A pak ji její instruktorka
jógy Tracy seznámí se Stevem – mužem
přímo dokonalým. Jenomže je opravdu tak
skvělý? A dá se Tracy vůbec věřit? Další
kniha od Jane Green nabízí čtivý příběh,
který vypovídá o životě s humorem, i když
vždycky všechno k smíchu není.

Detektivu Hunterovi se vrací stará noční
můra – bestiální vrah znovu útočí. Tentokrát
to má ale háček: pachatel, který mučí své
oběti s řemeslnou zručností, byl před léty
dopaden a popraven. Napodobuje ho někdo?
Vrací se nestvůra z onoho světa, aby
pokračovala ve svém krvavém řemesle? Nebo
snad za hrůzné činy pykal nevinný? Žádná
z těch možností není právě lákavá – a je na
Hunterovi, aby případ vyřešil; ale možná
přitom hodně ztratí. Hlavní obětí se má totiž
stát právě on. Pod luxusem a září neonů
města Los Angeles kvasí zločin, temnější než
noc…
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Je vše tak dokonalé jak se zdá?
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& JUSTIN SCOTT
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149
Kč

ALISON WEIROVÁ
Princezna Alžběta

Ničitel

Dramatická cesta k trůnu

Pátrání po železničním fantomovi
Rok 1907 je rokem finanční paniky
a dělnických protestů. V té době také
pokračuje obrovský rozmach železnic
směrem na západ. Jedním
z nejvýznamnějších železničních magnátů je
Osgood Hennessy, jehož Jižní pacifická dráha
se mimo jiné snaží o vybudování kratšího
spojení přes Kaskádové pohoří. Pokud se to
nepodaří do zimy, stáhnou bankéři finance
a Hennessy zkrachuje. V té době začíná
řádění sabotéra přezdívaného Ničitel, jenž
škodí Jižní pacifické po celých Spojených
státech a zanechává za sebou mrtvoly
a vykolejené vlaky.
32
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Anglie po roce 1536 – sídlo nejskvělejšího
královského dvora v britských dějinách. Pod
nablýskaným povrchem však číhá zrada.
Alžběta je dcerou Jindřicha VIII., jednoho
z nejmocnějších králů, jaké kdy Anglie měla.
Je dědičkou trůnu, ale to vše se změní, když
dá Jindřich popravit pro zradu její matku
Annu Boleynovou, kterou ještě
přednedávnem tolik miloval. Alžběta je ale
odhodlána přežít, postavit se těm, kteří ji
chtějí zničit anebo jí využít pro své vlastní
cíle, a vymoci si zpět své právo na důstojné
postavení i anglický trůn.
392 str.
THRILLER

456 str.
HISTORICKÝ ROMÁN
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STUART MACBRIDE

THRILLER

Slepé oko
Nemůžeš být očitý svědek, když ti vydloubnu oči…
Někdo pase po rozrůstající se polské populaci v Aberdeenu. Zločin vypadá pokaždé
stejně: takřka mrtví muži zanechaní na opuštěných místech s vydloubnutýma očima
a vypálenými očními důlky. A výhružné dopisy přicházející na policejní ústředí jasně
říkají, že budou následovat další. Vyšetřování vede sarkastický detektiv šéfinspektor
Finnie, který je rozhodnutý udělat seržantu Loganovi McRaeovi ze života peklo.
S obětmi, které se bojí promluvit, a jediným svědkem, jímž je pedofil na útěku, je
grampianská policie brzy v koncích. Útoky jsou brutální, dochází k nim opakovaně
a Logan se bude muset brzy rozhodnout, jak moc je připraven porušit předpisy, aby
dospěl k nějakému výsledku.
Stuart MacBride (1969) je autorem osmi románů s Loganem McRaem v hlavní roli,
z nichž první čtyři 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.
384 str. | 299 Kč

KATE FURNIVALLOVÁ

HISTORICKÝ ROMÁN

Stíny na Nilu
Utajená pravda o rodině

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

Píše se rok 1932, celý svět včetně Anglie je zasažený hospodářskou krizí.
Mladé, neohrožené a samostatné 27leté Jessice Kentonové to však nebrání
žít naplno. Její spokojenost občas naruší vzpomínky na malého bratra
Georgieho, kterého, když Jessice bylo sedm let, její rodiče odvezli na
neznámé místo. Historie se znovu opakuje a na podzim roku 1932 zmizí
i její bratr Tim, odborník na starověké egyptské památky. Jessica se
odmítá smířit s myšlenkou, že by ztratila i druhého bratra, a rozhodne se
vydat po Timových stopách, odhaluje je postupně krok za krokem podle
vzoru svého oblíbeného hrdiny Sherlocka Holmese. Pátrání ji nakonec
zavede do Egypta. Jessica necestuje sama, ještě v Anglii se k ní přidá sir
Montague Chamford, který jako novodobý rytíř nemůže opustit dámu
v nouzi. Ve žhavém Egyptě, v kulisách Káhiry a Luxoru vzplane mezi
nimi milostný románek. Jessica musí projít mnoha nebezpečími, než se
doví celou pravdu o svých nejbližších.
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HISTORICKÝ ROMÁN

HARRY SIDEBOTTOM
Římský válečník: Vlci severu
Jeden z nejkrutějších severských kmenů útočí
Píše se rok 263 našeho letopočtu a římský císař Gallienus pověřil svého generála
Balistu novým úkolem. Má se vydat hluboko na území kočovných kmenů za Kavkazem
a poštvat je proti sobě tak, aby nemohly škodit římskému impériu. Balista ví, že ho
císař odsoudil prakticky do vyhnanství a že svůj život stráví nekonečnou poutí
v pustinách na hranicích známého světa. V bitvách, které pro Řím vybojoval, si vyrobil
mnoho nepřátel. Již dva gótské kmeny mu odpřísáhly krevní mstu. Nyní mu navíc kráčí
v patách nájemný vrah. Soanská princezna Pythnonissa se nedokázala vyrovnat s jeho
odmítnutím a také ona mu přísahala pomstu. Vrah postupně zabíjí jednoho člena
Balistovy družiny po druhém. Podaří se Balistovi uniknout a zachránit i své nejbližší?
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.

ROMÁN

CALEB CARR
Legenda Brokenu
Na pozadí předstředověkého střetu kultur…
Caleb Carr opět dokazuje, že je poutavý vypravěč, schopný vystavět
důkladnou zápletku a nastudovat obsáhlé historické reálie. Jeho žánry
přesahující sága Legenda Brokenu je nesmírně nápaditá a Carr v ní
doslova posouvá hranice literatury.
Před léty došlo k objevení rukopisu „Legenda Brokenu“, o němž se již
delší dobu tušilo, že existuje. Ten líčí osudy bohatého opevněného města,
kde panuje pořádek nastolený ostřím meče – byť v celé říši tajné kliky
snují intriky na jeho ovládnutí. Za žulovými hradbami města, v divočině
Davonského lesa bojuje o přežití vynalézavý kmen vyděděnců známých
jako Banové. Cesty obránců Brokenu i těch, kdo usilují o jeho dobytí, se
s každým dějovým zvratem protínají. Všichni společně pak doufají, že se
jim podaří vykonat ničivou pomstu na Brokenu, vyústící v den zúčtování,
kdy vznešené hradby navždy podlehnou vítězství vědy nad pověrou.
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Caleb Carr (1955) je kritikou uznávaný autor
několika knih, z nichž dvě vyšly česky: Psychiatr
a Anděl temnoty. Vystudoval vojenskou školu při
Bard College a pracoval pro film, televizi a divadlo.
Jeho militaristické a politické texty vyšly v mnoha
časopisech a periodikách. Žije na severu New Yorku.
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KATHY REICHS A BRANDON REICHS

PRO MLÁDEŽ

Šifra
Tory Brennanová se vrací
Tory Brennanová měla odjakživa smysl pro dobrodružství;
koneckonců je praneteří proslulé soudní antropoložky Temperance
Brennanové a vrací se spolu s viráty ve třetím dobrodružném
příběhu.
Hiram má novou zálibu – geocaching a viráti na ostrově
Loggerhead nacházejí první kešku – záhadnou zdobenou krabičku.
Uvnitř je vzkaz s podivným podpisem: Hermistr. Sheltonovi se
podaří rozluštit zašifrovanou zprávu, která je dovede k dalšímu
nálezu. Jsou viráti připraveni zapojit se do nebezpečné Hry? To, co
zpočátku vypadá jako zábavné dobrodružství, se ovšem rychle
mění v noční můru. Někde venku čeká bomba a čas ubíhá…
Autorka dokonale vykreslila postavu Tory, takže si jistě najde
oblibu mezi současnou dospívající mládeží.

PETER RANSLEY
Dítě moru
Tajemství, které může zabít
Oxford 1625, Matthew Neave odváží těla
zemřelých lidí do morové jámy. Jednou je
poslán pro tělo novorozeněte. Cestou
k hromadnému hrobu zaslechne žalostný
pláč: ďěťátko žije. Matthew se rozhodne
chlapečka – Toma – vychovat jako vlastního.
Patnáct let poté projeví o Matthewova synka
zájem bohatý tiskař a krátce na to je
zpochybněno vše, čemu Tom celý život věřil.
V zemi zuří občanská válka a chlapec je
nucen pustit se do pátrání, které jej přivede
na místo, kde se narodil, a odkryje tajemství,
které se lidé kolem něj zoufale snaží
zachovat…

HISTORICKÝ ROMÁN

GRANT MORRISON
& RAGS MORALES

KOMIKS

Superman Action comics 2:
Neprůstřelný
Prozrazená identita
V druhém souborném vydání
supermanovského Action Comics se setkáte
s prezidentem Supermanem, lovcem
Nimrodem, zapomenutým Supermanem
a mnohými dalšími! Navíc: prožijte
s Clarkem Kentem jeho prvních pár dní
v Metropolis a seznamte se s „chlapcem,
který ukradl Supermanův plášť“! Hlavními
tvůrci „restartované“ supermanovské akční
série je zkušená dvojice scenárista Grant
Morrison a kreslíř Rags Morales, přičemž na
výtvarné stránce příběhů se podílelo
i několik dalších výtvarníků.

224 str. | 399 Kč – brož. | 599 Kč – váz.
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FREYA NORTH
Nová šance

ROMÁN PRO ŽENY

DETEKTIVKA

320 str.

384 str.

SUE GRAFTONOVÁ
V… jako vendeta
Vina, vražda, výčitka

Vitin krámek by asi lépe prosperoval, kdyby
se víc věnovala obchodu a ne dennímu snění.
Ale Vita už jiná nebude. Oliver je pravý muž
spjatý s přírodou, má rád stromy a jeho
koníček se mu stal povoláním. V klidu zvládá
svou firmu i dospívajícího syna. Je to
upřímný člověk, ale jeho milostný život je
zahalen tajemstvím. Životní cesty Olivera
a Vity se jednoho dne setkají pod velkou
hrušní. Jaro přechází do léta a léto do
podzimu a oba, Vita i Oliver, dostanou
druhou šanci. Dokážou této příležitosti
využít, nebo to vzdají?

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…
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Dokážeš ji využít?
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RUTH DOWNIE
Ruso a mizející tanečnice

Radikální opatření
V ostrém boji proti kultu smrti

Sériový vrah ohrožuje říši

CIA vystopuje a dopadne dvě nebezpečné
teroristické buňky, ale agent Mitch Rapp
a jeho kolega Mike Nash mají podezření, že
třetí jim stále uniká. Vede ji nebezpečný
fanatik posedlý představou, že se stane
vůdcem al-Káidy poté, co na Američany
zaútočí na jejich vlastní půdě. Rapp společně
s Nashem vsadí na to, že násilí se dá čelit
jedině s použitím stejně razantních
prostředků, a pustí se do ostrého boje
s džihádisty a jejich kultem smrti. Riskují
životy v tajné válce, kterou musí tajit
dokonce i před vlastními politickými vůdci.

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?

336 str.
THRILLER
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ANTHONY RICHES

HISTORICKÝ ROMÁN

Římané: Vlčí zlato
Boj o zlatý důl v zemi vlka
V pátém nezávislém pokračování románového cyklu Římané se spolu s hlavním
hrdinou Markem Valeriem Aquilou, psancem skrývajícím se pod jménem centurio
Corvus, přesouváme do nehostinných hor vzdálené Dákie na území dnešního
Rumunska, kde v předchozích bojích zocelená pomocná kohorta tentokrát čelí
nájezdům divokých nomádských kmenů, aby v krvavých střetech ubránila zlatonosný
důl, hlavní zdroj drahého kovu, na kterém závisí hospodářská stabilita nejmocnější
říše starověku.
Riches do posledního detailu přesně vystihuje vojáckou mluvu a dokáže názorně
popisovat průběh jednotlivých bitev. Jedná se o román plný touhy po moci, smyslnosti,
závisti, násilí a ješitnosti. Jsou to přesně ty vlastnosti, které přispěly k velikosti Říma,
ale zároveň i povedou k jeho pádu.

KAREL JERIE

KOMIKS

Candide: Král Bulharů – kniha první
Barokní–SteamPunk–SpaceOpera
První kniha z připravované komiksové trilogie vycházející z Voltairova
románu Candide. První díl zavede čtenáře nejprve na nejkrásnější zámek
ze všech, ze kterého bude Candide pro lásku k slečně Kunigundě nadobro
vykopnut, aby po té vstoupil do bulharské armády a potýkal se
s nástrahami vojenského života. Mnohá dobrodružství mu ukáží svět
z nečekaných perspektiv, na kterých nebudou chybět jezdci na
dinosaurech, létající zámky a mutanti těla ale i ducha.
Karel Jerie provede čtenáře svébytným dějovým zpracováním, kterému
nechybí humor, napětí ani nadsázka.
Karel Jerie (1977) je malíř, ilustrátor a zabývá se tvorbou komiksů.
Publikuje kresby v novinách a časopisech. Zároveň ilustruje knihy pro
mládež a kreslí stripy pro různá periodika. Je členem SVU Mánes a jedním
ze zakladatelů občanského sdružení Seqence zaměřeného na podporu
komiksu v České republice. Pro nakladatelství BB/art vytvořil kresby
k obálkám velkých románů Hlava XXII, Poslední kabriolet a Motýlek.

64 str. | 199 Kč
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