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JIŘÍ MATOUŠEK, KAREL POKORNÝ

LITERATURA FAKTU

Mistři uměleckých řemesel
Kouzlo řemesel našich předků
Obecně neznámé nebo zapomenuté techniky, kterými
řemeslníci s nevšedním umem a vkusem vytvářeli své
artefakty má objasnit kniha, která dává nahlédnout přes
rameno kovářům, zámečníkům, cínařům, platnéřům
a zvonařům.
Kováři, zámečníci, cínaři, platnéři a zvonaři s tvářemi
umouněnými od „černého díla“, jejichž technologie
a pracovní postupy jsou již zapomenuty, dokázali
vytvářet fascinující artefakty. Svá vědění a um předávali
jen svým nejbližším. K těmto oborům patří také
historické puškařství, pažbařství, marketerie a obory
související. Kapitola o restaurování objasňuje tajemství
technik a může napravit mnohé omyly navršené
v průběhu věků.
220 str. | 590 Kč

BŘEZEN

1

DETEKTIVKA

JOHN SANDFORD

KOMIKS

Nutná oběť

Před Strážci: Komediant /
Rorschach

Vražda, skandál a nebezpečná žena
Jednoho brzkého rána otevře úspěšný
politický vyjednavač a manipulátor dveře
svým vrahům. Vzpamatuje se na podlaze
jedoucího auta, kde bezvládně leží ve vlastní
krvi. Když auto zastaví, poslední, co uslyší,
jsou slova násilníků o jeho likvidaci.
Detektiv Lucas Davenport řeší jiný případ
a vyšetřování ho zavede k tomuto zmizelému
muži. Pátrá dál a objeví velmi nečekaný
zločin, který spáchal někdo z řad
minneapoliské policie. Nakonec ho stopy
dovedou ke kandidátce na senátorku, bohaté
mladé ženě bez skrupulí…
320 str. | 299 Kč

BRIAN AZZARELLO
& J. G. JONES

Celkem jiní superhrdinové

256 str. | 499 Kč

Kontroverzní a dlouho očekávané
„předkračování“ nejlepšího grafického
románu je konečně tady: PŘED STRÁŽCI!
Celých dvacet let zůstávala minulost dnes již
ikonických postav z přelomového komiksu
Alana Moora a Dava Gibbonse zahalena
tajemstvím. Ale to už neplatí: společnost DC
Comics dala dohromady nejtalentovanější
tvůrce v komiksové branži a ti svět
STRÁŽCŮ dále rozvinuli. V tomto druhém
svazku hrají hlavní roli dva vůbec nejvíce
polarizující antihrdinové, KOMEDIANT
a RORSCHACH.

PATRICIA SCANLAN

PRO ŽENY

Město dívek, Město žen,
Město života
Pomůže láska, pomůže přátelství?
Trilogie Město dívek, Město žen a Město života je
příběhem tří žen Devlin, Caroline a Maggie, které žijí
s vědomím neotřesitelné jistoty vzájemného přátelství.
Mají k sobě neobyčejně blízko a nejednou prokázaly, že
si dokáží být velkou oporou. Žijí v prostředí ovlivněném
katolickou morálkou a neuznávající rozvod či svobodné
mateřství. Musejí se vypořádat se všemi problémy, jež
jim přináší život. Poutavě a s citem umí psát britská
autorka Patricia Scanlan. Chápe, jak rády se ženské
čtenářky ztotožňují s jejími hrdinkami, a že je proto
nenechá dlouho v trablích.

312 str. | 299 Kč
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360 str. | 299 Kč

352 str. | 299 Kč

TOM CLANCY
& MARK GREANEY

TECHNO-THRILLER

Cílená hrozba
Prezident USA má problém…

Tom Clancy (1947–2013) se svými třinácti romány s hlavním hrdinou Jackem
Ryanem nebo Johnem Clarkem zařadil mezi vynikající romanopisce naší doby.
Jeho první román Hon na ponorku vznikl v roce 1984, stal se bestsellerem a byl
zfilmován. Dále napsal několik knih z oblasti literatury faktu a vytvořil několik
sérií.

Spojené státy se ze dne na den ocitají na
pokraji válečného konfliktu. Agresorem není
nikdo menší než komunistická Čína. Dokáže
někdo zastavit kybernetické útoky na
nejdůležitější strategické cíle na území USA?
Podaří se zabránit výbuchu nejvýkonnějšího
amerického jaderného reaktoru? Příslušníci
supertajné agentury zvané Univerzita,
podléhající přímo prezidentu Ryanovi, jsou
vystaveni doslova zkoušce ohněm. A o nic
lépe na tom není ani prezident sám. Jejich
čínští protivníci však brzy zjistí, že se
přepočítali…
504 str. | 399 Kč

HADEN BLACKMAN & SPOL.

KOMIKS

Star Wars: Vyslanci
a zabijáci

NICK HORNBY

ROMÁN

Dlouhá cesta dolů
Jednou jsi dole, jednou nahoře

Galaxie se návratem Sithů změnila

Silvestr na střeše věžáku Toppers’ House na
severu Londýna, oblíbeném místě sebevrahů.
Čtyři neznámí lidé mají zanedlouho zjistit, že
skoncovat se životem naprosto není
soukromá záležitost, jak si původně
představovali. Vtipný, smutný a hluboce
dojemný román Nicka Hornbyho klade
několik závažných otázek: o životě a smrti,
o cizincích a přátelství, o lásce a bolesti
a o tom, zda člověk díky skupince
ztroskotanců a pizze opravdu může překonat
dlouhou a temnou noc v duši.
Podle této knihy byl natočen film s českou
premiérou v dubnu tohoto roku.

Je to počátek konce Galaktické republiky. Jen
to Jediové ještě nevědí… Po celé galaxii roste
napětí a hrozí války, zatímco utajení Sithové
dávají do pohybu své dobyvatelské plány. Od
místa moci na Coruscantu po vyprahlé pouště
vzdáleného Tatooine, od kluzákových
závodních drah na Malastare po zimní lesy
Galidraanu, všude zabředávají Jediové do
jednoho konfliktu za druhým – a s každým
dalším se tenčí jejich řady a ubývá jim sil.
Jsou to bitvy, které předcházejí klonovým
válkám…
480 str. | 990 Kč

280 str. | 269 Kč
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ROMÁN PRO ŽENY

SOPHIE KINSELLA
Svatební noc
Netušili, co všechno se jim může přihodit
Sestry Lottie a Fliss Graveneyovy jsou si blízké jako málokteří sourozenci, jedna druhé
jsou oporou i spolehlivou vrbou, do níž mohou našeptávat svá trápení. Starší
a usedlejší Fliss právě prochází ne zrovna snadným rozvodem. Lottie se vznáší
v růžovém oparu představ blížícího se zasnoubení s Richardem a nevidí nic než
úžasnou společnou budoucnost. V jediném okamžiku se jí tenhle domeček z karet
zhroutí a čelí nepřízni osudu tím, že si začne narychlo budovat další domeček, daleko
větší a úžasnější, než byl ten předchozí, a zapomíná při tom, že základy téhle stavby
musí být zákonitě vratké.
Příběh nerozlučných sester je plný napětí, zvratů a lásky, který vyvrcholí na jednom
z řeckých ostrovů v paprscích zapadajícího slunce.
Sophie Kinsella je bývalá finanční žurnalistka a nyní spisovatelka, vydávaná po celém
světě. Její nejúspěšnější sérií jsou romány o bláznivých příhodách Becky Bloomwoodové,
finanční žurnalistky, která nezvládá vlastní finance, ale miluje nakupování.

352 str. | 299 Kč

HISTORICKÝ ROMÁN

SIMON SCARROW
Gladiátor
Orel čelí povstání otroků na Krétě
Centurioni Macro a Cato se po vyčerpávajícím tažení proti Parthům vracejí do Říma,
ale cestou zasáhne jejich loď ničivé zemětřesení a následná přílivová vlna. Po
dramatickém boji o život přistávají s poničeným plavidlem v krétském přístavu Matale
a zjišťují, že přírodní živel změnil tamní města v trosky a připravil o život tisíce lidí.
Chaotické situace využívají otroci, kteří se mstí svým pánům za všechna příkoří,
a místní bandité, jejichž cílem je svržení nadvlády Říma. Římské jednotky na ostrově
jsou po živelné katastrofě ochromené a nedokážou udržet pořádek. Macro s Catonem
proto musejí chtě nechtě zasáhnout, než se situace zcela vymkne kontrole.
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.

344 str. | 299 Kč
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JAMES ROLLINS

THRILLER

Boží oko
Jsme slepí ke skutečné realitě?
Sigma řeší zřícení vojenské výzkumné družice Spojených států do odlehlé divočiny
v Mongolsku, které spouští výbušné pátrání po cenném nákladu, který satelit nese –
datech z přísně tajného fyzikálního projektu spojeného se studiem temné energie. Ve
Vatikánu se do rukou vedoucího papežského odboru dávných studií dostává tajemný
balíček od kolegy, který před deseti lety beze stopy zmizel. Zásilka obsahuje dva
podivné předměty: lebku a knihu vázanou v lidské kůži. Testy DNA odhalí, že lebka
i kůže kdysi patřily Čingischánovi, jehož dosud neobjevená hrobka údajně skrývá
rozsáhlé poklady a znalosti dávno zaniklé říše. Velitel Gray Pierce a Sigma se spolu
s dvojicí vatikánských historiků snaží co nejrychleji odhalit pravdu související
s pádem Římské říše, se záhadou sahající k počátkům křesťanství a s dávno ukrytou
zbraní, která představuje klíč k osudu lidstva.
James Rollins (1961) je americký spisovatel, jenž se na vysoké škole zaměřil na studium
evoluční biologie a později získal doktorát veterinárního lékařství a otevřel si vlastní
veterinární praxi.

SARA SHEPARDOVÁ

PRO MLÁDEŽ

Roztomilé malé lhářky:
Hledané

GREGG HURWITZ,
DAVID FINCH

344 str. | 349 Kč

KOMIKS

Batman Temný rytíř 2:
Kruh násilí

Nevěřte krásné dívce s tajemstvím

Obávejte se nejhoršího!

Být hledaná není vždycky příjemná věc.
Hannu, Spencer, Arii a Emily po tři dlouhé
roky trápily nesrovnalosti kolem zmizení
jejich nejlepší kamarádky Alison. Teď se
však konečně vše vyjasnilo a mohou tuto
příšernou životní etapu uzavřít. Nebo jsou
o tom alespoň přesvědčené. Bohužel ne každý
příběh končí šťastně. Zejména ne příběh
čtveřice roztomilých malých lhářek, které
mají na svědomí bezpočet podlostí. Budou
mít holky novou šanci? Pokud se ke slovu
dostanu opět já, pak rozhodně ne…
216 str. | 249 Kč | Věk: 14+

Do Gothamu se vrací Scarecrow, tentokrát
mu ale jde o víc než jen o Batmana. Vyvinul
zcela nový toxin strachu a hodlá jím zamořit
celé město. Při pátrání po tomto šílenci se ale
Temný rytíř bude muset utkat s ještě
hrozivějším protivníkem – se svými
nejhoršími obavami, jež mají kořeny v dávné
minulosti. V tomto svazku spojili své síly
výtvarník David Finch a spisovatel Gregg
Hurwitz a vytvořili další hrůzyplný příběh ze
série Temný rytíř. Bonusem je i odhalení
záhadné totožnosti toho, kdo Bruci Waynovi
zavraždil rodiče.

160 str. | 399 Kč
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ROMÁN PRO ŽENY

KATIE PRICE

DAN JURGENS
& KEITH GIFFEN

KOMIKS

Návrat ke slávě

Superman 2: Tajnosti a lži

Comeback ve velkém stylu!

Vetřelec mezi námi

Před časem byla Eden Haywoodová jednou
z nejúspěšnějších mladých zpěvaček
v Británii. Ale její hvězda pohasla. Teď o ní
lidé slýchají, jen když ztropí opilecký
skandál nebo prožije milostnou aférku. Eden
ale touží po návratu na výsluní slávy, a tak
začne nahrávat nové album s Jackem
Steelem, který ji neuvěřitelně přitahuje…
A pak Eden vyberou jako porotkyni do
televizní soutěže zpěváckých talentů. Jenže
se zamiluje do jednoho ze soutěžících
Stevieho. A to není vůbec dobrý nápad. Eden
hraje nebezpečnou hru…
272 str. | 299 Kč

DETEKTIVKA

Největší z ochránců Země je na ní cizincem.
Bojuje za prosazení řádu a spravedlnosti, ale
chaos a krutost jsou k němu přitahovány
jako můry k plameni. Démonická bytost
hodlá využít Supermana a ostatní
mimozemské hrdiny jako zbraně ve válce
o ovládnutí vesmíru. Všechny hrozby vnímají
Supermana jako prostředek k dosažení svých
cílů… nebo jako překážku, která musí být
odstraněna. Až se prach usadí a lži vyjdou
najevo, kdo zůstane stát?

176 str. | 399 Kč

JEFF LINDSAY
Dexterův poslední záběr
Sympatickému netvorovi se všechno vymyká z ruky
V Miami se natáčí nový detektivní seriál a analytik krevních stop Dexter Morgan se
stává objektem pozorování Roberta Chase, televizního herce a idolu žen, který má
zazářit jako… miamský analytik krevních stop. Dextera netěší, že mu Bob stále stojí
za zády a napodobuje ho – a navíc se teď nemůže v klidu věnovat svému temnému
koníčku.
Pomoc televiznímu štábu přesto přinese Dexterovi radost, sblíží se s půvabnou
herečkou Jackie Forrestovou. Jeho radostná nálada se vytratí, když je v kontejneru
nalezeno tělo brutálně zavražděné ženy, pak dojde k další vraždě… a všechny oběti
se podobají Jackie.
Jeff Lindsay (1952) je americký spisovatel, žije na jižní Floridě a proslavil se řadou
románů o sériovém vrahovi Dexteru Morganovi, který zabíjí jen zlé lidi. Na motivy této
série natočila televizní stanice Showtime osm řad seriálu Dexter.

352 str. | 299 Kč
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EDWARD RUTHERFURD

HISTORICKÝ ROMÁN

Paříž
Oslnivý portrét města světel
Svým nenapodobitelným způsobem tká Rutherfurd nevídaný goblén, který zachycuje
středověké prostředí světců a učenců stejně jako moderní francouzské ideje volnosti,
rovnosti a bratrství a upoutává čtenáře bohatými, poutavými a romantickými
podrobnostmi. Autor dokonale kombinuje studium pramenů s vypravěčským uměním
a ve svém románu probouzí k životu výjevy, vůně a chutě města světel a lásky. Paříž.
Kdysi skromná římská obchodní stanice na bahnitých březích Seiny. A o staletí
později? Nejkrásnější a nejoslavovanější metropole na světě. Paříž zažila léta vzmachu
a rozkvětu, ale i tragické násilí revoluce, Komuny, první i druhé světové války.
Rutherfurdovi hrdinové v dobách zlých i dobrých žijí nejen svůj život, ale i život svého
města.
Edward Rutherfurd (1948) je anglický spisovatel, autor série románových ság,
popisujících historii osidlování. Ve svých knihách zajímavě kombinuje smyšlené postavy,
dokonce celé rody, a skutečné historické osobnosti a události.
704 str. | 499 Kč

ANDY DIGGLE & JOCK

KOMIKS

Green Arrow: Rok jedna

CHRISTOPHER CLARK

LITERATURA FAKTU

Náměsíčníci

Osamělý, unavený, pomstychtivý

Jak Evropa v roce 1914 dospěla k válce

Oliver Queen je lehkovážný playboy, který si
neváží nikoho a ničeho – dokonce ani sám
sebe. Zvykl si procházet životem jako jedním
velkým flámem, ale když je zrazen a opuštěn
na tropickém ostrově, přece jen nalezne něco,
na čem mu záleží: spravedlivou odplatu!
Ozbrojen jen vlastnoručně vyrobeným lukem
a šípy se pokouší přežít v neznámém,
nemilosrdném prostředí – a současně bojovat
s vražedným drogovým kartelem, který ho na
ostrov dostal.

Christopher Clark ve své obsažné
a převratné studii boří zavedené mýty a líčí,
jak došlo k vypuknutí první světové války
a jaké byly její příčiny. Autor odhaluje, že se
muži, kteří vládli Evropě a pyšnili se svou
moderností a rozumností, chovali jako
náměsíčníci, potáceli se od jedné krize ke
druhé a nakonec sami sebe přesvědčili, že
jediným východiskem je válka. Práce čerpá
z četných nových pramenů, ukazuje Evropu,
jež se velice liší od obrazu, jaký známe.
Kniha vychází k stému výročí vypuknutí
první světové války.
160 str. | 399 Kč

680 str. | 599 Kč
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THRILLER

LEE CHILD
Nevracej se
Bude Reacher litovat, že se vrátil zpátky?
Jack Reacher se konečně dostane ze zasněžené Jižní Dakoty do svého cíle
v severovýchodní Virginii, do místa kousek od Washingtonu: do hlavního stanu své
staré jednotky, sto desáté jednotky vojenské policie. Chce se tam osobně sejít s novým
velícím důstojníkem, majorem Susan Turnerovou. Za psacím stolem velícího
důstojníka však nesedí Susan Turnerová. A Reacher se dozvídá dvě šokující zprávy –
jednu velice osobní a jednu, která by ho mohla dostat do vězení. Když vám hrozí
nebezpečí, můžete se dát na útěk, nebo bojovat. Reacher se rozhodne pro boj. Vypraví
se hledat Susan Turnerovou, aby očistil její jméno, pronásledován armádou, FBI,
washingtonskou policií a čtyřmi brutálními hrdlořezy.
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.

368 str. | 349 Kč

ROMÁN PRO MLÁDEŽ

JACQUELINE WILSONOVÁ
Lízinka
Kdo se o Elsie postará, až zůstane úplně sama?
Píše se rok 1953 – rok, kdy má být Alžběta korunována královnou Anglie. Elsie
se nemůže dočkat, až se svou milovanou babičkou pojede do Londýna na oslavu
korunovačního dne. Vtom je však zasáhne tragédie. Babička i Elsie onemocní
tuberkulózou a Elsie musí odjet do nemocnice v Miltree, kde bude po celé měsíce
upoutána na lůžko. Zoufale se jí tu stýská po babičce, a navíc má co dělat, aby se
přizpůsobila přísnému nemocničnímu řádu. Ale každý večer po zhasnutí vypráví
ostatním dětem na pokoji fantastické dobrodružné příběhy. Brzo zjistí, že má kolem
sebe plno přátel – včetně Lízinky, nádherné bílé kočky, která v nemocnici žije.
Nakonec se Elsie uzdraví a bude moct nemocnici opustit. Ale ještě předtím za ní
přijde jedna velice vzácná a velice nečekaná návštěva…

312 str. | 249 Kč | Věk: 9-13
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Jacqueline Wilsonová (1945) píše jako dítě, a děti se také v jejích postavách neustále
poznávají. Způsob podání je bezchybný, námětem jsou problémy, jimž musí čelit mnoho
dětí, a zápletky se rozuzlují s klasickou jednoduchostí. Její knihy kresbou doplňuje
ilustrátor Nick Sharratt.

DOUGLAS PRESTON & LINCOLN CHILD

THRILLER

Bílý oheň
Víc než sto let staré spiknutí
Zvláštní agent Pendergast se ocitá v luxusním lyžařském středisku, kam přijel na
pomoc své chráněnce Corrii Swansonové, jež se ocitla ve vážných problémech se
zákonem. Pendergast se střetává se žhářem, který zapaluje v horském letovisku
luxusní milionářská sídla, přičemž v plamenech nalézají smrt rodiny majitelů –
a to nikoli náhodou. Současně řeší Corrie záhadu horníků, které před 150 lety zabil
medvěd – ale při zkoumání ostatků narazí na skutečnosti, jež mohou zásadním
způsobem ohrozit samotnou existenci lyžařského rezortu a tím i výnosný byznys
zdejších podnikatelů.
Douglas Preston (1956), pravidelný přispěvatel listu The New Yorker, pracoval pro
Americké přírodopisné muzeum, vydal pět vlastních románů. 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.
304 str. | 349 Kč

SUE GRAFTONOVÁ

POVÍDKY

Kinsey a já

GRANT MORRISON
& RAGS MORALES

KOMIKS

Superman – Action Comics 3:
Na konci času

Uzavřený kruh a jiné povídky
V roce 1982 nám Sue Graftonová poprvé
představila Kinsey Millhoneovou. Během
třiceti let se Kinsey stala ikonou a Graftonová
mezinárodně uznávanou autorkou. A nyní
nám dává jako dárek výbor povídek, které
poodhalují, jak hluboko má Kinsey kořeny
vrostlé do autorčiny vlastní minulosti. Každá
povídka je klenotem detektivní fikce. Za tři
desetiletí, před nimiž se Kinsey zrodila, se
toho odehrálo hodně, proto bychom mohli
snadno zapomenout, že se hrdinka stala
součástí převratné vlny ve vývoji
detektivního románu.

Zhouba z pátého rozměru
Jeho zbraně jsou schopny vyhladit celé světy.
Za spojence má ty nejstrašnější nepřátele,
s nimiž se Superman kdy setkal. Samotné
vědomí jeho existence otřese lidskou myslí
jako ničivé hřmění. Dokáže udeřit kdykoliv
během Supermanova života a zhroutit celý
časoprostor do jediného Soudného dne.
Jmenuje se VYNDKTVX a je temným mágem
z vyšších prostorů, pánem a vládcem
mnohorozměrného zmatku. Jeho jméno
znamená ‚pomsta‘. Proti takovému soupeři
Muž z oceli ještě nebojoval…
256 str. | 249 Kč

224 str. | 399 Kč

KVĚTEN
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DETEKTIVKA

ROBERT B. PARKER & ACE ATKINS
Říše divů
Detektiv Spenser slíbil pomoc
Henry Cimoli a Spenser se přátelí už dlouhá léta, ale starý trenér boxu za celou tu
dobu nepožádal soukromého detektiva Spensera o jedinou laskavost. Až teď. Developer
Rick Weinberg se gangsterskými způsoby snaží Henryho i ostatní obyvatele obytného
domu na Revere Beach přimět k prodeji jejich bytů. Když tam Weinberg pošle ranaře,
aby prodej urychlili, Spenser a jeho mladý pomocník Zebulon „Zetko“ Sixkill se pustí
do vyšetřování a objeví za bezohledným nátlakem záhadnou a krásnou ženu, kterou
její ctižádost vedla i přes mrtvoly. Její šéf a ona plánují vybudovat v Bostonu hazardní
ráj, ale nejdřív se musejí vypořádat s konkurencí i s tlaky z podsvětí a zkorumpovat
bostonské politiky. Jenže pak se do věci vloží místní mafie, Zetko zmizí a Spenser se
začne obávat o jeho život...

288 str. | 249 Kč

PRO DĚTI

Robert B. Parker (1932–2010) napsal přes šedesát knih, z nichž téměř čtyři desítky
vydalo nakladatelství BB/art v českém překladu. Čtenáři měli možnost poznat především
jeho bostonského detektiva Spensera, ale i „soukromého detektiva v sukních“ Sunny
Randallovou a policejního velitele Jesseho Stonea z městečka Paradise.

FRANCESCA SIMONOVÁ

PRO MLÁDEŽ

Odporná fakta oblíbeného lumpa

Co kdyby někdo zabil vaše dvojče?

Vítejte u Davidova ujetého i úžasného,
darebného i důvtipného populárně-naučného
průvodce vším, co jste kdy chtěli vědět
o SPORTU. Který sport je na světě
nejoblíbenější? Věděli jste, že zlaté
olympijské medaile jsou vyrobeny hlavně ze
stříbra? Sportovali římští atleti ve starověku
doopravdy nahatí? Knížka nabitá bizarními
informacemi i nahodilými maličkostmi je
dokonalou příručkou o všem, co jste vždycky
chtěli vědět (i o spoustě věcí, které jste
možná vůbec vědět nechtěli) o sportu –
ve stylu Darebáka Davida!

Když jsem ještě žila, naše rodina mi
připadala dokonalá. Adoptivní rodiče mě
zbožňovali a mladší sestra Laurel se mě
snažila ve všem napodobit. Ale když teď
moje znovunalezená sestra-dvojče Emma
zaujala mé místo a pátrá po mém vrahovi,
obě zjišťujeme, jak je tahle rodina ve
skutečnosti problematická. Laurel dolézá za
mým bývalým klukem a na Emmu vrhá
nenávistné pohledy. A ukazuje se, že rodiče
něco obrovského tají – mohlo by to být
důvodem mé smrti? Jak daleko hodlají zajít,
aby udrželi tajemství pod pokličkou?

112 str. | 199 Kč | Věk: 6-8
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SARA SHEPARDOVÁ
Hra lží: Hra na schovávanou

Darebák David a sport

KVĚTEN – ČERVEN

200 str. | 229 Kč

BERNARD CORNWELL

HISTORICKÝ ROMÁN

Pohanský pán
Ve střetu králů rodí se království
V letech po smrti krále Alfreda se Británie těší míru. Na severu země vládnou Dánové,
zatímco Sasové si drží jih. Pro bojovníky je však nejistá mírová doba tou nejobtížnější
výzvou, neboť umožňuje dominovat opatrným a bázlivým. Naproti tomu Uhtred,
oslavovaný vojevůdce vojska zemřelého krále Alfreda, upadá v nemilost, jeho síň je
vypálena a on sám se stává psancem odmítaným křesťany i pohany. S hrstkou
věrných mužů tedy odchází na sever, aby se pokusil získat zpět Bebbanburg, domov
svých předků a nejpevnější tvrz v celé Británii. V tu dobu se však už mír hroutí. Boj
začíná nejobávanější z dánských pánů na severu, Cnut Ranulfson, řečený Dlouhý meč,
a záhy jsou všechna království vtažena do krvavé války.
Bernard Cornwell (1944) 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.

LINDSEY KELKOVÁ

ROMÁN PRO ŽENY

Zbožňuju Londýn

ED MCBAIN

320 str. | 299 Kč

DETEKTIVKA

Zabiják

Domov je tam, kde je srdce…

První román z 87. revíru

Angela Clarková se zamilovala do New Yorku
– a ten začíná milovat ji. Když je ale povolána
domů do Anglie, najednou hrozí, že svůj
zářivý nový život ztratí a vymění ho za déšť,
teplé pivo a zlé vzpomínky. Tomu se říká
krok zpátky. Je tady Mark, bývalý přítel – do
New Yorku utekla proto, aby se od něj
dostala dál. Je tady Louisa, její nejlepší
kamarádka se svým děsivým novorozenětem.
A taky máma, která s ní ještě pořád mluví
jako s patnáctiletou.
Na obzoru je svatba – a všichni si pamatují,
jak se Angela vyznamenala při té poslední…

Detektiv Steve Carella z 87. revíru se
společně se svými kolegy vydává do ulic
pátrat po vrahovi jednoho ze svých
spolupracovníků. Neuspěje a vrah vystřelí
znovu. Opět na detektiva z okrsku. Navzdory
myšlence, že zabiják jeho revír zrovna moc
v lásce nemá, se Carella chystá pátrat
v osobním životě jednotlivých obětí. Než se
tak stane, řešení případu mu zásluhou
zvídavého novináře spadne do klína. Cena je
však příliš vysoká, vrah totiž ohrožuje
Carellovu hluchoněmou snoubenku Teddy…

288 str. | 249 Kč

192 str. | 249 Kč

ČERVEN

11

DETEKTIVKA

VAL MCDERMIDOVÁ
Spálené vzpomínky
Někdo unáší a vraždí blondýnky…
Msta uprchlého vězně hluboce zasáhla do života vrchní inspektorky Carol Jordanové
i tvůrce psychologických portrétů Tonyho Hilla. Tragické události ranily Carol natolik,
že zpřetrhá všechny pracovní a osobní vztahy, opustí řady policie a rozhodne se žít na
odlehlém venkově. Kruté vzpomínky se snaží zahánět tvrdou prací na přestavbě domu.
Po zrušení týmu pro závažné zločiny je její bývalá kolegyně Paula McIntyreová
převelena k týmu vyšetřujícímu sérii vražd žen, které se znepokojivě podobají Carol.
Naléhavost pátrání po nebývale brutálním pachateli přiměje Paulu požádat o pomoc
Tonyho a nakonec také vyhledat Carol. Ta vinu za všechny nedávné tragédie přičítá
především Tonymu a teď se musí rozhodnout, zda most k němu a dřívější kriminální
práci přejde, nebo zda ho spálí.

368 str. | 299 Kč

DETEKTIVKA

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

KATHY REICHS
Kosti zmizelých
Hrdinka seriálu Sběratelé kostí na stopě obchodu s lidmi
Oběť nalezenou na opuštěném úseku silnice někdo přejel autem, na jejím těle jsou
stopy spermatu a v její kabelce se najde klubová kartička letecké společnosti na jméno
místního prominentního obchodníka. Jenže John-Henry Story zemřel před několika
měsíci při požáru skladiště. Znal se s mrtvou dívkou? Policie se domnívá, že neznámá
byla v zemi nelegálně a živila se prostitucí. Kdo ji zabil? Měl v tom Story prsty? Kromě
toho leží Temperance Brennanové na pitevním stole několik peruánských psích
mumií, které zabavila americká celní správa. Veterán z irácké Pouštní bouře Dominick
Rockett čelí obvinění, že je do země dovezl nelegálně. Existuje spojení mezi pašováním
starožitností a obchodováním s lidmi? Ale Tempe se musí vypořádat i se zmatkem ve
vlastním životě.

336 str. | 299 Kč
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Kathy Reichs (1950) je stejně jako její literární postava Temperance Brennanová soudní
antropoložkou. Pracuje střídavě v Charlotte a Montrealu a často spolupracuje jako soudní
znalkyně při soudních líčeních. Televizní seriál Sběratelé kostí, jehož je spisovatelka
producentkou, se natáčí již osmou sezonu. V říjnu 2012 autorka navštívila na pár dnů
Prahu.

CLIVE CUSSLER, JACK DU BRUL

DOBRODRUŽNÝ ROMÁN

Přízrak
Kapitán Juan Cabrillo musí odhalit pravdu
V říjnu 1943 zmizel americký torpédoborec plující z Filadelfie, údajně následkem
pokusu amerického námořnictva s elektromagnetickou radiací. Ten příběh byl
považován za podvrh – Juan Cabrillo a jeho kolegové z Oregonu si tím teď však nejsou
tak jistí.
Mluví se o uvedení nové zbraně, velice nebezpečné pro americké zájmy, jejíž vznik
údajně souvisí s velkým vynálezcem Nikolou Teslou, který v 1943, kdy zemřel,
pracoval pro vojenské námořnictvo. Byl zodpovědný za ten dávný experiment? Padly
jeho poznámky do rukou nepřátel? Zatímco Cabrillo chvátá, aby odhalil pravdu,
zjišťuje, že je v sázce mnohem víc, než si dokázal představit – ale když mu to dojde, je
možná už příliš pozdě.
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.
280 str. | 299 Kč

FRANCESCA SIMONOVÁ

PRO DĚTI

Darebák David a jídlo

JUSTIN GRAY
& JIMMY PALMIOTTI

KOMIKS

All Star Western 1:
Pistolníci z Gothamu

Odporná fakta oblíbeného lumpa
Vítejte u Davidova ujetého i úžasného,
darebného i důvtipného populárně-naučného
průvodce vším, co jste kdy chtěli vědět
o JÍDLE. Věděli jste, že mrkev byla původně
červená? Jak dlouho trvá soustu, než se
dostane z pusy do žaludku? Opravdu vám
zkudrnatí vlasy, když budete jíst chlebové
kůrky? Knížka nabitá bizarními informacemi
i nahodilými maličkostmi je dokonalou
příručkou o všem, co jste vždycky chtěli
vědět (i o spoustě věcí, které jste možná
vůbec vědět nechtěli) o jídle – ve stylu
Darebáka Davida!

Gotham dnů minulých…

112 str. | 199 Kč | Věk: 6-8

Gotham City vždy bývalo rájem zločinu – a to
i v dobách, kdy si v něm lišky dávaly dobrou
noc. Situace se notně přiostří, když do
temných ulic dorazí lovec odměn Jonah Hex.
Bude se jeho nesmlouvavý smysl pro
spravedlnost hodit průkopníkovi psychologie
zločinu, Amadeu Arkhamovi, pátrajícího
v pověření gothamské policie po bestiálním
vrahovi? Pokud se dokáží nezabít navzájem,
společně zjistí, že hřích v mladém
velkoměstě sahá ještě hlouběji než do jeho
základů, přesně jak je psáno v záhadné Bibli
zločinu…

192 str. | 399 Kč

ČERVEN – ČERVENEC
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THRILLER

TOM HARPER
Orfeus v podsvětí
Co se skrývá v labyrintech pod Etnou?
Ve dvou postupně se sbližujících paralelních liniích, ve dvou časových rovinách se
odvíjí napůl historický román, napůl moderní thriller britského autora, který čtenáře
dovede nejen k úvahám o podstatě lidské existence a světa kolem nás, jež trápily
velké starověké filozofy, ale i k tajemství, která zatím zůstávají zahalena nánosem
věků. Oba hlavní hrdinové, novodobý i ten dávný, hledají pohřešované milované
bytosti. Najdou je oba? Živé? Co na ně čeká v podsvětní říši, panství Hádově? Orfeus
tam Eurydiku našel. Najde Jonah Lily? Objeví Platón tajemství nesmrtelnosti?
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.

384 str. | 299 Kč

HISTORICKÝ ROMÁN

HARRY SIDEBOTTOM
Římský válečník: Jantarová stezka
Jen jeden může být císařem
Píše se rok 264 našeho letopočtu a všemocné římské impérium se roztrhlo vedví.
Vlády nad západními provinciemi – Galií, Hispánií a Británií – se zmocnil uzurpátor
císařského trůnu Postumus a na pláních severní Itálie se sbírá armáda císaře Galliena,
který je rozhodnut zrádce nemilosrdně ztrestat. Válka je nevyhnutelná a každý si musí
zvolit stranu. Balista je vyslán na tajnou misi po Jantarové stezce až daleko na sever
do Hyperoboreje, zpět do jeho staré vlasti a k jeho lidu. Cestou musí čelit útokům
maskovaného, neznámého válečníka a jeho družiny, kteří se Balistu a jeho doprovod
snaží mečem i ohněm zastavit. Ani doma však nejsou z jeho návratu všichni šťastní.
Harry Sidebottom je profesorem antické historie na Merton College v Oxfordu a přednáší
i na Univerzitě ve Warwicku. Přispívá do mnoha historických časopisů. Zabývá se
zejména řeckou kulturou v období Říše římské. Zajímá se i o antické válečné umění.
V obou těchto oblastech je považován za mezinárodně uznávaného odborníka.

376 str. | 299 Kč
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SARA SHEPARDOVÁ

PRO MLÁDEŽ

Roztomilé malé lhářky:
Zmatené

SHARON KAY PENMANOVÁ

HISTORICKÝ ROMÁN

Lví srdce 2
Vzkříšený svět středověku

Kdy přijde konec, určuje A

Děj druhé knihy románové ságy zavádí
čtenáře do Svaté země v době vleklé války
mezi sultánem Saladinem a Richardem I.
Anglickým, přezdívaným pro výjimečnou
statečnost a bezhlavou odvahu Lví srdce.
Křižácké vojsko, vyslané osvobodit Jeruzalém
z rukou nevěřících Saracénů, je rozpolceno
vnitřním svárem mezi Angličany
a Francouzi, které ho oslabuje. Intriky
a pletichaření vyčerpávají i Richardova
protivníka. Richard se musí rozhodnout,
jestli bude dál ochráncem křesťanské víry
v Zámoří, anebo se vrátí do Anglie zachránit
svou říši.

Uplynul rok, co A poslala poslední strašlivý
vzkaz, a co se záhadné zmizení Alison
DiLaurentisové konečně smetlo se stolu.
Aria, Spencer, Hanna a Emily mají před
maturitou. Ač jsou o rok starší, nezmoudřely.
Naopak. Roztomilé malé lhářky skrývají víc
než kdy dřív – tvrdě dřely na obnovení svých
dokonalých životů, ale klubko tajemství
může jejich naděje snadno rozmetat.
Na motivy této série byl natočen úspěšný
seriál, který znají již i čeští diváci pod
názvem Prolhané krásky.
Věk: 14+

MEG CABOTOVÁ

ROMÁN PRO ŽENY

Velikost L: šaty pro nevěstu
Hvězda má konečně před svatbou
Heather Wellsové budou zanedlouho vyzvánět svatební zvony. Do svatby s jejím
vyvoleným, soukromým detektivem Cooperem Cartwrightem, už zbývá jen měsíc, ale
svatební přípravy jsou skoro to poslední, na co má Heather momentálně čas. Na
„Koleji smrti“, kde pracuje, právě probíhá orientační týden pro nastávající studenty
prvních ročníků a hned jak skončí, vypukne naplno nový školní rok. A do toho je na
Heatheřině koleji ubytován i nový VIP student, princ z jedné bohaté, i když ne zrovna
demokratické arabské země, jehož otec věnoval univerzitě závratnou sumu peněz.
Princi Rašídovi však někdo vyhrožuje smrtí, a tak je v souvislosti s jeho osobou nutno
zavést přísná bezpečnostní opatření. Za takových okolností je jasné, že potíže jsou na
spadnutí.
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.

328 str. | 299 Kč
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DETEKTIVKA

CHRIS CARTER
Sochař smrti
Robert Hunter na stopě sériového vraha
Detektivové Robert Hunter a Carlos Garcia
stojí před dalším temným případem. Tentokrát
jim chorá mysl sériového vraha předkládá
s každou obětí hádanku: jaký vzkaz se skrývá
v obludném uměleckém díle, zanechaném na
místě činu? Proč vložil pachatel tolik práce
a fantazie do zprávy, kterou mohl sdělit
mnohem snazším způsobem? A chce vůbec
něco sdělit, nebo jen mate policii falešnou
nápovědí, aby ji připravil o čas a svedl ze
stopy? Jaká událost z dávné minulosti spustila
jeho řádění – a proč až teď?

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.

344 str. | 299 Kč

HISTORICKÝ ROMÁN

ROBERT FABBRI

KOMIKS

Vespasián: Římský popravčí

MY3

Hrdina zocelený v bitvě

Zbraně budoucnosti…

Thrákie, rok 30 po Kr. – Ani na pomezí
římského světa nedokáže Vespasián
uniknout bouřlivé politice císařství. Jeho
mecenáši v Římě ho pověřili tajným úkolem
– unést starého nepřítele z thrácké pevnosti.
Vespasiánova mise je klíčovým tahem v boji
na život a na smrt o ovládnutí Římské říše.
Muž, kterého se má zmocnit, by mohl zničit
Seiana, velitele pretoriánské gardy
a faktického vládce Říma. Než svoji misi
dokončí, čeká Vespasiána přepadení
v zasněžených horách, piráti na volném moři
a Seianovi špehové všude kolem.

Hluboko v tajné výzkumné základně letectva
Spojených států probíhá kybernetická
revoluce. Vědci z projektu MEMY tady
z pokusných domácích zvířat stvořili novou
třídu kyborgů – bytosti z masa a kovu,
navržené k tomu, aby ovládly bitevní pole
zítřka. Triumfálním výsledkem projektu je
trojice prototypů s kódovým označením MY3
– z nichž každý je sestrojen a vytrénován ke
specifické roli v rámci týmu. Vybaveni
zdokonalenými nervovými systémy
a supermoderní vojenskou technikou jsou
MY3 definitivní verzí řízených střel.
144 str. | 399 Kč
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SRPEN – ZÁŘÍ

GRANT MORRISON
& FRANK QUITELY

JOHN SANDFORD

DETEKTIVKA

Zlá krev
Vyšetřování obludného spiknutí
Virgil Flowers má před sebou opravdu velký problém. Je neděle a jih Minnesoty
zasypal první sníh. Farmář přiveze do místního sila náklad sóji – a mladík, který silo
obsluhuje, jej vzápětí udeří do hlavy baseballovou pálkou, shodí do zásobníku, počká,
dokud farmář nezemře, a pak nahlásí „nehodu“. Podezíravá šerifka rychle zjistí, co se
ve skutečnosti stalo, mladíka zatkne… a příštího dne je mladík nalezen oběšený ve své
cele. Výčitky svědomí? Šerifka si vyžádá pomoc zvenčí. Rutinní vyšetřování vraždy
dovede Virgila Flowerse až k obludnému spiknutí trvajícímu déle než století.
John Sandford (1944) je pseudonym držitele Pulitzerovy ceny, novináře Johna Campa.
Žije v Minnesotě. Je autorem dvou sérií kriminálních příběhů. První je českým čtenářům
dobře známá řada o obětech zločinů, kterou spojuje postava kriminalisty Lucase
Davenporta a zahrnuje již dvacet tři dílů. Zlá krev je čtvrtý díl autorovy další série, zatím
o šesti dílech, z nichž první tři již v češtině vyšly.
296 str. | 299 Kč

SARA SHEPARDOVÁ

PRO MLÁDEŽ

Roztomilé malé lhářky:
Kruté

C. J. SANSOM

HISTORICKÝ ROMÁN

Nadvláda
Británie je pod nadvládou nacistů

Vinen do prokázání neviny

Co kdyby se v roce 1940 nestal britským
premiérem Winston Churchill, ale lord
Halifax? Británie by rychle uzavřela mír
s Hitlerem, odpoví C. J. Sansom, a v roce
1952 by byla dávno v úplném područí
Německa. A právě v roce 1952 začíná tento
román. Pojem „druhá světová válka“
neexistuje. Z Británie se stal totalitní stát,
britský tisk, rozhlas a televize jsou přísně
kontrolovány… Pečlivě prostudované reálie
toho, „co by bylo, kdyby“, dokreslují
věrohodnost napínavých dobrodružství,
špionážní zápletky i čtivost napínavě
napsaného románu.

Po čtyři roky pensylvánským Rosewoodem
otřásá skandál, ve kterém hrají hlavní roli
čtyři maturantky: Aria, Emily, Hanna
a Spencer. Ztratily přátele, pronásledovala je
krutá A, o vlásek unikly smrti. Konec je
ovšem stále v nedohlednu. Ariin milostný
život se otřásá v základech. Emily objevuje
divokou stránku svého já. Hanna si hraje
s ohněm. A člověk, který měl navždy zůstat
zapomenut, se vrací zpátky do Spenceřiny
blízkosti, aby ji dostihl. Z prázdnin si odvezly
to nejtemnější tajemství a hádejte, kdo je
odhalil?
Věk: 14+

ZÁŘÍ

17

THRILLER

VINCE FLYNN
Poslední muž
Hrdina nemůže být vždycky jen hodný…
Velitel tajných operací CIA v Afghánistánu Joe Rickman byl unesen a jeho
čtyři osobní strážci chladnokrevně popraveni. Mitchi Rappovi však
zkušenosti a cit pro pravdu napovídají, že v pozadí se možná odehrává
něco ještě zlověstnějšího. Ředitelka CIA Irene Kennedyová ho vysílá do
Afghánistánu, aby Rickmana našel, a to za každou cenu.
Rapp ale není jediný, kdo po Rickmanovi pátrá. Zapojuje se také FBI
a brzy je zřejmé, že jí nejde ani tak o nalezení Rickmana jako o svalení
viny na Rappa.
Protože jsou operace CIA v ohrožení, Rapp musí být stejně bezohledný
a brutální jako nepřátelé, pokud chce mít vůbec nějakou šanci, že
Rickmana najde a akci dokončí. Určité síly v rámci jeho vlastní vlády však
pracují proti němu i proti americkým zájmům, a tak zůstává otázkou, zda
Rapp nepřijde o život dřív, než misi stačí úspěšně uzavřít.

THRILLER

JAMES ROLLINS
A REBECCA CANTRELLOVÁ

KOMIKS

Krev je požehnání i prokletí

Jsou maskovaní hrdinové překonaní?

Archeoložka Erin Grangerová se seržantem
Stonem a řádem sangvinistů, nemrtvých
napůl svatých a napůl zatracených mnichů,
musí chránit chlapce – vtěleného anděla.
Jejich záhadný nepřítel však dítě rovněž
hledá a touží za každou cenu uskutečnit svůj
cíl – zničení světa. Začíná závod s časem,
který je zavede z plání Svaté země přes
ledové vody Arktidy, římské katakomby
a železnou pevnost ve Středozemním moři až
k bráně samotného pekla… Sangvinisté
pokračují a opět spojují vědu, mytologii
a náboženství do čtivého celku.
288 str. | 499 Kč

ZÁŘÍ

J. MICHAEL STRACZYNSKI
& ADAM HUGHES
Před Strážci:
Sůva / Manhattan

Krev nevinného
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Vince Flynn (1966–2013) se stal jedním z nejlépe
placených amerických spisovatelů a získal si uznání
za svou erudici v oblasti tajných služeb a za své
jasnozřivé předpovědi ohledně vzestupu islámského
radikalismu a hrozby mezinárodního terorismu.

Hrdinou Dan Drieberga byl Sůva – vzorný
obránce spravedlnosti a symbol poctivosti.
Zoufalství přivede Dana až na práh jeho idolu
– Hollise Masona, skutečného člověka za soví
maskou. Dan na Masona udělá dojem svými
geniálními technickými dovednostmi a ten
mu propůjčí svou identitu. Jenže nezměnil se
mezitím svět? Pro doktora Manhattana je
minulost, přítomnost a budoucnost jedno
a totéž. Ale zůstávají události jeho života
stejné, když je pozoruje? Anebo se mění? Už
jen to, že existuje, možná změnilo povahu
toho, co bude či nebude…

SIMON SCARROW

HISTORICKÝ ROMÁN

Legie

PETER ACKROYD
Dějiny Anglie: Základy

Římští vojáci míří do Egypta

Od pravěku po první Tudorovce

Bývalý gladiátor a vůdce vzbouřenců Ajax,
který už napáchal obrovské škody při
povstání otroků na Krétě, prchá před
spravedlností a dál ohrožuje stabilitu Římské
říše. Prefekt Cato i centurion Macro vědí, že
ho musejí zastavit. Jejich odhodlání posiluje
i fakt, že s ním mají nevyřízené osobní účty.
Ajaxovým novým cílem je Egypt, kde se
svými druhy začíná podnikat útoky na
obchodní lodě, přístavy a vesnice při pobřeží.
Místní obyvatelé obviňují ze svých útrap
především římskou armádu a v provincii
vládne nebezpečné napětí.

Kniha líčí, co se v Albionu dělo od pravěku
do sklonku panování Jindřicha VII.,
zakladatele dynastie Tudorovců a otce
mnohem slavnějšího syna Jindřicha VIII.
Dočteme s v ní o megalitické kultuře
Stonehenge, Keltech, římském období,
příchodu Anglosasů, postupném
sjednocování země, loupeživých nájezdech
Vikingů a jejich usazování, normanském
záboru, středověkém životě pojednaném
z hlediska politického, náboženského
a kulturního, stoleté válce s Francií, bezvládí
za válek růží a opětném sjednocení země pod
žezlem Jindřicha Tudora.

JACQUELINE WILSONOVÁ

LITERATURA FAKTU

PRO MLÁDEŽ

Hvězdička

GEOFF JOHNS & JIM LEE

KOMIKS

Liga spravedlnosti 2:
Zrození zla

Pokračování o Hetty Featherové

Zrodí se nový nepřítel

Elvíra nebyla odjakživa hvězda. Když zjistila,
že má mimořádné nadání pro akrobatiku,
zkoušela si její pomocí vydělat pár pencí.
A pak se objevil tajemný cizinec s krutýma
očima, který ji koupil za pět zlatých od jejího
vlastního otce. Elvíra se stává hvězdou –
nebo spíš hvězdičkou: akrobatkou
Taglefieldského pojízdného cirkusu. Diváci ji
milují, ale život za sametovými oponami není
ani trochu hvězdný. Poskytne osud Elvíře
nějakou lepší budoucnost? A bude do ní
patřit i další nová hvězda cirkusu, Esmeralda
Starová?

Liga spravedlnosti je největší silou bojující za
dobro, jakou kdy svět poznal. Ne každý je ale
takto vnímá. Jejich nekonečné bitvy se zlem
si vybírají oběti i mimo řady nadlidských
bojovníků v kostýmech. Navzdory sebevětší
snaze chránit nevinné nemůže Liga zachránit
každého. Aniž by to šampioni Země tušili,
jejich triumf může obsahovat také zárodek
jejich největší porážky. Hrdinové totiž nejsou
jediní lidé, kteří čelí tragédii a mohou se
znovuzrodit větší, než byli předtím.
Ničemové mohou podstoupit stejnou cestu.
Věk: 9-13

176 str. | 399 Kč
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DETEKTIVKA

ED MCBAIN
Koho zvolil vrah
Která stála za vraždu
Na prkenné podlaze laciné nálevny, v postýlce střepů a v brouzdališti alkoholu
zředěného krví, leží dlouhovlasá rusovláska se čtyřmi střelnými ranami v hrudi.
Mrtvá. Proč však ten strašný nepořádek? Byl vrah natolik rozrušený, nebo chtěl prostě
zmást stopy? Jak ukazuje první fáze vyšetřování detektivů z 87. revíru, oběť měla hned
několik životních rolí. Rozvedená manželka, která se nechce vzdát svého dítěte.
Milenka ženatého pána. Oddaná, schopná a milá spolupracovnice, ale i alkoholička
přitahovaná hernami pochybné pověsti.
Ve všech životních rolích byla někomu nepohodlná. V které z nich byla ale
nesnesitelná?
Ed McBain (1926–2005) napsal více než sto třicet knih, prodalo se jich sto milionů
výtisků. Je oslavován jako nezpochybnitelný mistr detektivního žánru. Jeho série knih
o 87. revíru mu přinesla nehynoucí oddanost milionů čtenářů po celém světě. Je autorem
scénáře k Hitchcockovu filmu Ptáci.

ŽIVOTOPIS

KEN SHARP, GENE SIMMONS
A PAUL STANLEY

KOMIKS

Batman Detective Comics 3:
Imperátor Penguin

Zrod KISS (1972–1975):
Nothin’ to Lose
Vzpomínky na staré zlaté časy

Nový vládce Gothamu?

Jedinečný pohled na vznik a hvězdný
vzestup jedné z nejoblíbenějších rockových
skupin všech dob. Autor knihu sestavil
z rozhovorů se členy KISS a z osobních
výpovědí mnoha lidí, kteří se pohybovali na
tehdejší americké a světové hudební scéně.
Zaznamenal dojmy a názory prvních
fanoušků a přátel KISS, zachytil vzpomínky
pracovníků nahrávacích společností i členů
konkurenčních kapel, které tehdy s KISS
vystupovaly. V knize si na „staré zlaté časy“
zavzpomínají i hvězdy hudebního nebe.

Oswald Cobblepot nechce být nenáviděným
vládcem gothamského podsvětí, chce aby ho
Gotham miloval. Zosnuje tedy vražedný útok
na Bruce Wayna, po němž by jej nahradil
v roli štědrého, davy oblíbeného mecenáše.
Penguinův plán však vezme nečekaný obrat.
Navíc se v Gothamu opět objeví Joker
a s jeho příchodem propukne zmatek. Do
toho všeho se na scéně vynoří nová temná
postava. Říká si Emperor Penguin a hrozí, že
se nejen stane nebezpečným Batmanovým
protivníkem, ale že zastíní i samotného
Oswalda Cobblepota.

192 str. | 399 Kč
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ŘÍJEN

JOHN LAYMAN
& JASON FABOK

CLIVE CUSSLER & GRAHAM BROWN

DOBRODRUŽNÝ ROMÁN

Bouře
NUMA musí odhalit odvážný plán
Uprostřed Indického oceánu nabírá plavidlo NUMA při západu slunce vzorky vody,
když tu si člen posádky všimne lesklé černé ropné skvrny kus před lodí. Není to však
ropa. Jako armáda mravenců na loď náhle zaútočí roj černých částic, který zabije
každého na palubě, zatímco plavidlo samotné zachvátí plameny. O několik hodin
později se Kurt Austin, Joe Zavala a několik dalších členů NUMA vydají na cestu do
Indického oceánu. To, co najdou na dýmajícím vraku lodi, je nakonec dovede
k odhalení pozoruhodně odvážného plánu, jehož cílem je trvale změnit počasí
v globálním měřítku. Tyto změny zabijí miliony lidí a už začaly.
Clive Cussler (1931) je autorem a spoluautorem několika sérií, z nichž nejpopulárnějšíá
jsou tyto tři: dobrodružství Dirka Pitta, NUMA a Oregon. Pátral po ztracených letounech
či vedl expedice ke slavným vrakům.

SARA SHEPARDOVÁ

PRO MLÁDEŽ

Hra lží: Na mou duši

PETER RANSLEY

HISTORICKÝ ROMÁN

Cena za krále

Být mnou není snadné…

Cromwellovo požehnání

Když jsem před dvěma měsíci zemřela, můj
vrah nechal mému dvojčeti vzkaz: buď se
stane mnou, nebo ať se rozloučí se životem.
Emma plní úkol na výbornou. Dokonce
urovnala vztahy s mou adoptivní rodinou. Jen
jediná věc se jí pořád nedaří – vyřešit mou
vraždu. Pak se v Tucsonu objeví naše
biologická matka – žena, která nás obě
postupně opustila. Emma se s Becky neviděla
dvanáct let, ale ta ji okamžitě pozná – jako
Emmu. Jedná se o mateřský instinkt… nebo
Becky ví, že já už se odebrala na onen svět?

Anglie, rok 1647: Parlament zvítězil
v občanské válce, ale nemůže vládnout bez
krále. Karel I., toho času v domácím vězení,
to moc dobře ví, a kuje pikle, aby využil
rozepří mezi svými nepřáteli. Thomas, mladý
major v armádě Olivera Cromwella, se
mezitím dozvídá, že je dědicem velkého
panství rodu Stonehousů. Většinu svého
života strávil jako obyčejný Tom Neave,
vyděděný levoboček vlivného roajalisty.
Střety Cromwella a krále jsou stále
nebezpečnější a Tom musí vyšlapávat
nelehkou cestu mezi milovanou ženou
a nepřátelským otcem…
Věk: 14+

ŘÍJEN
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HISTORICKÝ ROMÁN

COLIN FALCONER
Isabela: Neohrožená královna
Zachránkyně trůnu
Isabele je pouhých dvanáct let, když je provdána za anglického krále
Eduarda II. Pro francouzskou princeznu je to láska na první pohled, ale
Eduardovo skrývané tajemství hrozí zničit nejen její lásku, ale i anglické
království. Isabela musí volit mezi rodinou a zájmy říše. V sázku dává
i vlastní život, aby zachránila království.
Colin Falconer předkládá čtenářům další kritikou oceňovaných románů,
jimž neschází ani čtivost, ani historická věrnost. Příběh královny Isabely
vypráví osudy jediné ženy, která kdy zaútočila na Anglii a vyhrála. Tato
historická událost, která i po staletích zůstává v Anglii tabu, změnila
dějiny.
Colin Falconer (1953) původně pracoval jako novinář na volné noze a dodnes přispívá do renomovaných britských a australských
časopisů a deníků. Píše také pro rozhlas a televizi. Velice často cestuje a sbírá materiál pro své knihy. Za dvacet let, během nichž se plně
věnuje psaní knih, publikoval téměř dvě desítky románů, které byly přeloženy do sedmnácti jazyků.

DETEKTIVKA

SUE GRAFTONOVÁ
W… jako western
Nebezpečné víry a proudy zrady
„Onoho podzimu mi obrátili život naruby dva mrtví muži. Jednoho jsem osobně znala
a druhého v životě neviděla, až v márnici.“ První byl místní soukromý detektiv
pochybné pověsti. Někdo ho zastřelil v Santa Terese na pláži. Na pohled to vypadalo
jako nevydařené přepadení. Druhého našli na té stejné pláži o šest týdnů později.
Přespával tam jen tak pod širou oblohou. Patrně bezdomovec. Nic, co by prozradilo
jeho totožnost. Pouze v kapse kalhot měl papírek se jménem a telefonním číslem
Kinsey Millhoneové. Koroner proto Kinsey požádal, ať přijde do márnice, jestli se jí
mrtvého nepodaří identifikovat. Dvě zdánlivě nesouvisející úmrtí…
Sue Graftonová žije střídavě v kalifornském Montecito a v kentuckém Louisville.
Úspěšnou sérii nazývanou „Abeceda zločinu“ nyní rozšiřuje o „W“. Získala řadu ocenění,
například prestižní Grand Master Award of the Mystery Writers of America,
„Diamantovou dýku od Cartiera“, což je prestižní cena britské Asociace spisovatelů
detektivek (Crime Writers’ Association).
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ŘÍJEN

WARREN ELLIS
& DARICK ROBERTSON

KOMIKS

Transmetropolitan 10:
Naposled
Co čeká na konci cesty?
A je to tady! Na jedné straně pološílený novinář,
kterého stěží snesou jeho vlastní asistentky, na
druhé prezident USA. První
z nich trpí degenerativní
a debilizující mozkovou
chorobou, druhý je totálně
psychotický parchant. Jejich
závěrečné střetnutí ustojí
jen jeden. Ve finále
Transmetropolitanu čeká
Spidera Jerusalema poslední
boj za pravdu a spravedlnost.
240 str. | 499 Kč

BRIAN K. VAUGHAN
& PIA GUERRA

KOMIKS

Y: Poslední z mužů 10:
Odpovědi
Svět bez mužů není idylický
Po více než čtyřech letech od morové rány, která
vyhubila všechny nositele chromozómu Y na
světě, se příběh o jediných
dvou samcích, jež přežili,
chýlí k závěru. Yorick Brown
a jeho opičák Ampersand,
doprovázeni agentkou 355
a doktorkou Allison
Mannovou, absolvovali
dlouhou odyseu kolem světa.
A ve městě nad Seinou se
schyluje k dramatickému
finále celé série.

168 str. | 399 Kč

ŘÍJEN – LISTOPAD
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ROMÁN PRO ŽENY

LINDSEY KELKOVÁ
Zbožňuju Vánoce
Angelu čekají perné svátky
Angela plánuje svou vlastní newyorskou
pohádku…
* Obrovský vánoční strom
* Vaječný koňak
* Výstřední britské tradice
* Senzační mužský
Jenže Santa přihazuje samá překvápka –
nová práce, nečekaná posedlost nejlepší
kamarádky Jenny, která touží po dítěti,
a odhodlání jejího mužského, že by se měli
chovat dospěle a usadit se. Když se na prahu
začnou bez pozvání objevovat přátelé
(a svádět ji na scestí), s Angelinými veselými
Vánocemi to jde z kopce. Tolik ke šťastným
svátkům – z něčeho bude nutno slevit…

THRILLER

JAMES ROLLINS
& GRANT BLACKWOOD

Lindsey Kelková (1980) pracovala jako redaktorka knih pro děti, v současné
době píše pro časopisy, blog a je autorkou několika úspěšných knih. Pokud
zrovna nepíše, nečte, neposlouchá hudbu nebo nesledeju telku víc než je
zdrávo, ráda nosí boty, nakupuje boty a soudí boty ostatních. Miluje život
v New Yorku, ale stýská se jí po londýnském Sherbet Fountains a pití koktejlů.

PRO MLÁDEŽ

Svět podle Norma 1

Počátek zkázy

Může obsahovat ořechy

Zabiják z úsvitu času
Nejnovější člen Sigmy kapitán Tucker Wayne
dostane od ředitele Crowea za úkol, aby se
svým vojensky vycvičeným psem Kainem
odvezl ze Sibiře ruského farmaceutického
magnáta a vědeckého génia Abrama
Bukolova, který má v rukou klíč k nové
biologické zbrani, jež ohrožuje život na celé
planetě. Při zběsilé honičce od zamrzlých
ruských stepí po žhavé jihoafrické savany, od
válkou zmítaných hor Namibie po zasněžená
Velká jezera ve Spojených státech, musejí
Tucker s Kainem společně vyřešit odvěkou
záhadu, jejíž kořeny sahají až k počátkům
života na Zemi.
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JONATHAN MERES

Norman pochopil, že je zle, když se jednoho
dne probudil a zjistil, že se pokouší vyčurat
v tátově šatní skříni. No a co, že jsou to už tři
měsíce, co se přestěhovali? Kdo si má
pamatovat, že tam, kde dřív byl záchod, je
teď almara? Proč vůbec Normovy rodiče
napadlo se přestěhovat? Ve starém domě
taky byly tlustší stěny, tady nemůže usnout,
protože táta vedle chrápe jako nosorožec
trpící zácpou. A od té chvíle už bylo jen hůř…
a srandovněji.
První kniha nové série vtipných a trefných
příběhů o Normovi získala spoustu ocenění,
chvály a hodně čtenářů.
Věk: 9-13

LOUISE BAGSHAWE

ROMÁN PRO ŽENY

Krása
Velké sny neznají limity
Nenechte se ve snech omezovat. Buďte smělí. Vítejte na Manhattanu, ve světě nové
knihy Louisy Bagshawe.
Narození Diny Kaneové nikdo nepřivítal s radostí. Pro náročnou sobeckou matku
a udřeného otce představovala jen krk navíc. Ani jako výborná studentka se mezi
spolužáky nestala oblíbenou.
Místo, aby pokračovala ve studiích, musí se Dina od osmnácti let postarat sama o sebe.
A s chytrou hlavou, houževnatostí a dobrými nápady krůček po krůčku postupuje
vpřed. Schytává od života tvrdé rány, ale naučí se vyhrávat. Kdo neriskuje…
Louise Bagshawe (1971) je autorkou šestnácti románů, které pravidelně obsazují
žebříček nejprodávanějších knih. Vycházejí ve více než osmi jazycích. Pod jménem Louise
Mensch se proslavila jako velmi aktivní členka britského parlamentu za Konzervativní
stranu. Je známou bloggerkou a od roku 2013 sloupkařkou The Sun on Sunday.
V současné době žije se svým manželem, Peterem Menschem, a třemi dětmi v New Yorku.

DOUGLAS PRESTON

THRILLER

Projekt Kraken
Myslím – tudíž zahynete…

Douglas Preston (1956) pracoval pro newyorské muzeum, je spoluautor
populární série se zvláštním agentem FBI Pendergastem, kterou píše
s Lincolnem Childem. K autorovým zájmům patří koně, sportovní potápění,
lyžování a také bádání na pobřeží státu Maine ve starém člunu používaném
k lovu humrů.

Měla to být nejnáročnější operace v dějinách
NASA, avšak vymkla se z rukou. Vyslání
sondy do mrazivého metanového prostředí
Saturnova měsíce Titanu nemá v dějinách
dobývání kosmu obdoby. Pozemní zkouška
vesmírné sondy končí fatálním nezdarem.
Přičinila se o něj Dorothy, nejdůmyslnější
produkt kybernetického programátorství.
Místo k nejzazší hranici sluneční soustavy
pronikla do celosvětové sítě, do internetu,
tedy prakticky do každého počítače na světě,
do Pentagonu, na Wall Street, dostala se i do
prezidentova kardiostimulátoru.

LISTOPAD
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KOMIKS

JASON HALL & SPOL.
Star Wars Omnibus: Zjevná
hrozba
Pangalaktická válka se blíží
Ve Skryté hrozbě si Jediové uvědomili sílící
sithskou hrozbu. Na galaxii padá stín, přibývá
zločinů, stále častěji dochází k útokům
žoldáků, pirátů, otrokářů, nájemných vrahů či
lovců odměn. Všechno to bezpráví, s nímž se
Jediové potýkají, je předzvěstí velmi
nebezpečné budoucnosti – zvlášť, když se
stírají rozdíly mezi padouchy a hrdiny
a z některých hrdinů se dokonce vyklubou
padouši…
Toto vydání přináší několik bonusů a extra
příběhů.

480 str. | 990 Kč

KOMIKS

NINA BUNJEVAC

PRO MLÁDEŽ

Podkopat komunistický režim

Nespouštím tě z očí

Na pozadí příběhu srbské rodiny žijící
v Kanadě podává černobílý autobiografický
komiks svědectví o temném pozadí
balkánského konfliktu 20. století, v němž
bojová linie často vedla napříč rodinami.
Stěžejní postava, autorčin otec, je členem
srbského roajalistického hnutí, zatímco
rodina jeho ženy za 2. světové války stála na
straně Titových partyzánů. Aktivity v exilové
skupině otce nejprve připraví o rodinu
a nakonec i o život.
Pro svou dokumentární hodnotu je tento
komiks přirovnáván k dílům jako Persepolis
nebo Palestina.

V pensylvánském Rosewoodu žijí čtyři
úžasné krásky, pronásledované otřesnou
minulostí. Spencer, Aria, Hanna a Emily si
přejí jediné – zapomenout na Alison
DiLaurentisovou, bývalou nejlepší
kamarádku, která se jim pokusila zničit
život. Venku navíc stále číhá A. Ze stínu
křovin se o lhářkách dozvídá všechna nová
tajemství. Tajnost za tajností, lež za lží, holky
se do nebezpečné sítě zamotávají čím dál víc.
A o nich ví všechno. Od malicherných hříchů
až po neštěstí na Jamajce. Zanedlouho bude
mít dost munice, aby stiskla spoušť…
Věk: 14+
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SARA SHEPARDOVÁ
Roztomilé malé lhářky:
Úžasné

Otčina

DEAN KOONTZ

THRILLER

Nevinnost
Den zúčtování se blíží…
Nový fantastický thriller amerického autora Deana Koontze spojuje tajemno, napětí
a hlubokou znalost lidské duše v mistrovsky vyprávěném příběhu, jenž čtenáři pevně
utkví v paměti.
On žije sám pod velkoměstem, zcela mimo lidskou společnost; kdyby ho někdo
zahlédl, znamenalo by to pro něj smrt.
I ona se v ústraní skrývá před smrtelným nebezpečím.
Přesto mezi nimi vznikne pevné pouto. Ne náhoda, ale osud je naštěstí svedl
dohromady ve světě, jehož den zúčtování se kvapem blíží.
Dean Koontz (1945) je kritikou nazýván „pánem našich nejtemnějších snů“, ale rovněž
připomíná, že si v oblasti thrillerů vybudoval bezmála svůj vlastní žánr. Jeho kvality se za
více než čtyřicet let vybrousily do literárního mistrovství. Je autorem více než sedmdesáti
thrillerů. Mnoho jeho děl bylo zfilmováno. Spisovatel žije v jižní Kalifornii se svou ženou
Gerdou, zlatým retrívrem Annou a přetrvávajícím duchem její předchůdkyně Trixie.

KATHY REICHS
& BRANDON REICHS

PRO MLÁDEŽ

Únos

TOM CLANCY
& MARK GREANEY

TECHNO-THRILLER

Skrytá moc

Viráti na stopě zločince

Krvavé tajemství minulosti

Tory Brennanová – praneteř dr. Temperance
Brennanové – prožívá spolu s Viráty další
nebezpečné dobrodružství. Záhadně totiž
zmizí dva studenti Boltonovy přípravky.
Viráti se rozhodnou přijít záhadě na kloub
a pustí se do pátrání po dvojčatech. Když ve
sklepě jejich domu najdou krvavé stopy,
začíná být jasné, že dvojčata někdo unesl.
Jenomže vlčí schopnosti sílí a začínají být
těžce zvladatelné, Chance Claybourne dál
zkoumá záznamy doktora Karstena, pouta
a vztahy mezi Viráty ochabují… existence
smečky je v ohrožení.

Je to už několik desítek let, co mladého
analytika CIA, dnešního amerického
prezidenta Jacka Ryana st., vyslali na
zdánlivě jednoduchou misi, při níž měl
vyšetřit smrt agenta, který prověřoval
podezřelé aktivity jisté švýcarské banky.
Ryanovi se po usilovném pátrání podařilo
nejen rozkrýt finanční machinace, ale také
odhalit existenci zabijáka KGB s krycím
jménem Zenith. Samotného atentátníka se
mu však nikdy najít nepovedlo.
V temném světě tajných operací se však
nikdo a nic nemůže skrývat věčně…
Věk: 14+

LISTOPAD
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HISTORICKÝ ROMÁN

ANTHONY RICHES
Římané: Orel se mstí
V samotném srdci legií…
Pomocné kohorty Tungrů se po úspěšném tažení v Dákii vracejí do Británie na
Hadrianův val. V zemi však panuje chaos a římské legie jen stěží udržují pořádek na
dlouhé severní hranici. Nad Šestou legií se vznáší vážná hrozba rozpuštění. Legie
přišla v bitvě o svůj posvátný symbol římského orla a pouze Tungrové jsou schopní
vrátit legii zpět její hrdost. Čeká na ně nebezpečná výprava do
divočiny obývané nelítostnými barbary, daleko za opuštěným valem
císaře Antonina. Marcus Aquila a jeho přátelé musí proniknout do
mohutné, nedobytné pevnosti barbarů, vystavěné na vrcholku
vysoké hory. Ještě obtížnější však bude z pevnosti uniknout a vrátit
se i s orlem zpět za linii Valu.
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.

ROMÁN PRO ŽENY

TILLY BAGSHAWE
Dědictví
Přijde o rodinné sídlo?
Tatiana přijde po otcově smrti o domov. Rodinné sídlo jí uniká pod rukama a předkové
nesouhlasně přihlížejí z portrétů na stěnách. Nový majitel Brett Cranley rychle
zbohatl, ale vždycky toužil po starobylém domě. Jeho žena Angela ochotně plní
všechna manželova přání a Furlings se brzy stává spolu s dětmi středem jejího života,
místem, kde se cítí doma a nechce se ho vzdát.
Tatiana si uvědomí, že žije pro dědictví a udělá cokoli, aby ho získala zpátky, ale nový
majitel je stejně odhodlaný a nelítostný jako ona.
Tilly Bagshawe (1973) je autorkou několika 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. Nyní je uštvanou, ale šťastnou maminkou tří dětí a s rodinou žije
v Londýně. Její sestrou je Louise Bagshawe.
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LEN WEIN & JAE LEE

KOMIKS

Před Strážci: Ozymandias /
Karmínový korzár
Odhalení předchůdců Strážců

Kontroverzní a dlouho očekávaná komiksová série Před Strážci vychází ve 4
svazcích. Celých dvacet let zůstávala minulost dnes již ikonických postav
z přelomového komiksu Alana Moora a Dava Gibbonse zahalena tajemstvím.
Ale to už neplatí: společnost DC Comics dala dohromady nejtalentovanější
tvůrce v komiksové branži a ti svět Strážců dále rozvinuli.

Před Strážci, „předkračování“ nejlepšího
grafického románu je konečně tady! Co jen
Adrian Veidt neudělá, aby se stal nejchytřejším
mužem světa? Jaké oběti nepodstoupí? Koho
neodstrčí z cesty? Ozymandias je nepřikrášlený
portrét člověka, jehož altruistická touha
napravovat zkaženou planetu by ho mohla stát
jeho lidství.
Prokletí karmínového korzára je hrůzný
příběh o prokletém pirátovi, který je
protikladem k nezapomenutelnému, temnému
protějšku z původních Strážců, „Příběhů černé
lodě“.
256 str. | 499 Kč

SCOTT SNYDER & JIM LEE

KOMIKS

Superman: Nespoutaný
Dokonale skryté tajemství
Když se během jediného dne zřítí do moře třináct umělých družic, hlavním
podezřelým je zcela logicky Lex Luthor – navzdory tomu, že je stále ještě za mřížemi!
Vyvstává však ještě podivnější otázka: pokud pádu posledního satelitu nezabránil
Superman... tak kdo? Tajemství se skrývá na místě, kde ho ani Superman neuvidí –
dokáže Muž z oceli vysvětlit záhadu starou desítky let?
Nenechte si ujít senzační novou sérii, kterou vám přináší
nejžhavější komiksové hvězdy: Scott Snyder a Jim Lee!
Scott Snyder píše scénáře jak pro Marvel, tak pro DC a Americký
upír byla jeho první vlastní série. Žije na Long Islandu se svou
ženou Jeannie a synem Jackem Presleym.
Jim Lee pochází z jihokorejského Soulu, žije v Kalifornii.
Vystudoval na univerzitě v Princetonu psychologii… ale rozhodl se,
že to radši zkusí s komiksem, což byl jeho dětský sen.

PROSINEC
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