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JOKER: OSLAVA 75. VÝROČÍ

KOMIKS

Joker zlobí třičtvrtě století
Je to Šašek šílenství, Harlekýn hrůzy
V říši zločinu je zároveň králem i kašparem. Joker, nejskvělejší Batmanův nepřítel!
Galerie batmanovských padouchů je početná, ale Joker je ze všech rozhodně
nejslavnější a provází Temného rytíře věrně už po víc než sedmdesát let. Barvitý
a chaotický zabiják slouží celou tu dobu jako dokonalý kontrast pro ten černý
a nehybný monolit, jakým je Batman. Je neodmyslitelnou součástí Batmanova světa,
dává hrdinovi vyšší cíle a představuje strašlivé zlo, kterému je třeba čelit.
Tenhle ušklíbající se maniak je stejně vyšinutý jako Mad Hatter, stejně chytrý jako
Riddler a stejně úskočný jako Penguin. A Batmana zná líp než kdokoli jiný.
Ve sborníku Joker: Oslava 75. výročí se sešly početné legendy komiksové branže, jako
je Bob Kane, Bill Finger, Don Cameron, Dick Sprang, Neal Adams, Denny O’Neil, Steve
Englehart, Marshall Rogers, Paul Dini, Scott Snyder, Greg Capullo a mnozí další.
Dostává se vám do rukou sbírka těch nejlepších a nejpamátnějších příběhů klauna-zabijáka od jeho debutu v roce 1940 až po jedno z jeho posledních řádění v díle „Smrt
rodiny“.
400 str. | 990 Kč

ÚNOR

1

ŽIVOTOPIS

LEMMY KILMISTER

THRILLER

Motörhead

Jatka

Autobiografie rockové legendy

Jack Reacher poprvé na scéně

Z lékařského hlediska měl být Lemmy
Kilmister po smrti už dávno, ale dožil se
věku 70 let. Po letech různých excesů by se
jeho krev stala jiné lidské bytosti osudnou.
Tato kniha je příběhem člověka, o kterém se
říká, že byl v hudebním průmyslu největším
konzumentem alkoholu a amfetaminu, o sexu
ani nemluvě. Ale zůstal věrný své hudbě
a svému životnímu stylu. Je to občas
humorná, často šokující, ale vždy zábavná
cesta s frontmanem svého času nejhlasitější
rockové skupiny světa, který zemřel
28. prosince 2015 ve věku 70 let.

Jack Reacher jednoho rána kdesi v Georgii
vystoupí z autobusu a vydá se čtrnáct mil do
městečka Margrave, po stopách dávno
zemřelého hudebníka. Tam je ovšem zatčen
a jako jediný cizinec ve městě obviněn
z vraždy. Avšak Jack Reacher není jen tak
ledajaký tulák. Je to ostřílený vojenský
policista, vycvičený k tomu, aby rychle
myslel a ještě rychleji jednal. Jak postupně
vycházejí najevo okolnosti svědčící
o rozsáhlém zločinném spiknutí
a zavražděných přibývá, je zřejmější, že si
pachatelé v Jacku Reacherovi zvolili toho
nepravého obětního beránka.

248 str. | 349 Kč | REEDICE

THRILLER

354 str. | 349 Kč | REEDICE

DOUGLAS PRESTON
A LINCOLN CHILD

THRILLER

Poklad

328 str. | 299 Kč | REEDICE
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ÚNOR

LEE CHILD

DOUGLAS PRESTON
A LINCOLN CHILD
Pekelná síra

Tajemství nebezpečného ostrova

Smlouva s ďáblem

Hledači pokladů se po staletí pokoušeli
rozluštit záhadu zvanou „Vodní štola“ –
labyrint šachet a kanálů, ležící jako medová
plástev v hloubi malého ostrova na pobřeží
Maine. Dobrodružství začíná překvapivým
objevem: Vodní štola je ve skutečnosti
pečlivě zkonstruovanou pevností, chránící
pirátský poklad, kterou navrhl věhlasný
architekt sedmnáctého století. Jeho plány se
našly, jsou ale zašifrované. Pomůže
rozluštění šifry zlomit prokletí Vodní štoly?

Paznecht vypálený do zdi… Zápach síry ve
vzduchu… Přišel si ďábel pro to, co mu
náleží? Za dveřmi skvostného sídla
v Hamptonu objeví zvláštní agent FBI
Pendergast příšerný zločin, hrůzná jatka
zdánlivě nadpřirozeného původu. Doutnající
ostatky nechvalně proslulého uměleckého
kritika Jeremyho Grovea a roztavený kříž,
který mu vypálil znamení na hrudi, se našly
v zamčené a zabarikádované podkrovní
místnosti. Pendergast pročesává New York
v naději, že najde jednoduché vysvětlení…
464 str. | 349 Kč | REEDICE

FRANCESCA SIMONOVÁ

PRO DĚTI

Darebák David a tělo

JAMES CAROL

DETEKTIVKA

Dobře se dívej

Darebákova škola a odporná fakta

Čeká na další vrahovy kroky…

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

Odpadlík z FBI a eso mezi světovými
profilery Jefferson Winter je postavený před
nebývale složitý případ: nemá mrtvolu, nezná
místo činu, přesto ví, že došlo k vraždě. To
video s člověkem upáleným zaživa viděl
nesčetněkrát. Obětí navíc je místní vážený,
bohatý právník. Winterovi však jeho
excentrická intuice i zkušenost s životem
pod jednou střechou se zabijákem napovídají,
že má co dělat se sériovým vrahem.
Současně Winter ví, že odhalit ho znamená
bolestně zasáhnout kořeny a tradice zdánlivě
spořádaného maloměsta na americkém Jihu.
94 str. | 199 Kč | věk: 7-10 | REEDICE

CHRIS CARTER

304 str. | 299 Kč

DETEKTIVKA

Zloba
Dvě ženské hlavy bez těla…
Na počátku příběhu dojde k podivné autonehodě a vzápětí je zatčen muž, podezřelý
z dvojnásobné sadistické vraždy. Následující vyšetřování vede k odhalení vraha, který
nejméně pětadvacet let unášel, mučil a vraždil oběti po celých Spojených státech, aniž
měl někdo tušení o jeho existenci. Podezřelý tvrdí, že je jen pěšákem v obrovském
labyrintu lží a klamu – dá se mu věřit? To má zjistit detektiv Robert
Hunter, tentokrát „pohostinsky vystupující“ ve službách FBI.
Ve svém šestém příběhu odhaluje Hunter děsivá tajemství, která se
ho tentokrát týkají osobně a otevírají staré rány z jeho minulosti.
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.

352 str. | 299 Kč

BŘEZEN
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ROMÁN PRO ŽENY

LINDSEY KELKOVÁ
Co ta holka chce?
Srdce má důvody, které rozum nezná...
Tess Brookesová mívala vždycky jasný plán. Teď má na vybranou. A musí se
rozhodnout, co dál. Zůstat v Londýně a rozjet vlastní reklamní firmu s nejlepším
kamarádem a potenciálním nápadníkem Charliem? Opravdu s ním chodit? Nebo se
chopit vzrušující šance a jet do Milána za novou kariérou fotografky a novým
mužským, tajemným, nepolapitelným (a strašně otravným) Nickem? Tess si poprvé
v životě musí vybrat mezi tím, o čem vždycky snila, a budoucností, o jaké se jí ani
nesnilo. Srdce se potýká s rozumem, jde o celý další život – co tahle holka chce?
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 Gin & Elderflower s přáteli.

304 str. | 299 Kč

KOMIKS

M.GUGGENHEIM,
A. KREISBERG, M. GRELL

PRO MLÁDEŽ

Princezna k pronajmutí

Arrow 1

Tajné životy princezen

Ze světa TV seriálu Arrow

208 str. | 499 Kč

4

BŘEZEN

Televizní epizody jsou jen polovinou celého
příběhu. Ponořte se hlouběji do děje seriálu
s devatenácti dalšími, dosud
nepublikovanými událostmi ze světa hrdiny
jménem Arrow. Provázejte Diggla během
jeho vojenské služby v Afghánistánu,
sledujte vyzvednutí ztroskotané jachty
a buďte svědky tragické události, která vedla
Helenu Bertinelliovou k přijetí identity
Huntress. Především se však přidejte
k Oliverovi na jeho hlídce nejen v ulicích
Starling City, ale i dalších měst po celém
světě – na seznamu jeho otce je uvedeno
mnoho jmen a všechna musí být škrtnuta.

LINDSEY LEAVITTOVÁ

Když čtrnáctiletou Desi Bascombovou objeví
elitní agentura – poskytující dvojníky
členům královských rodin – její fádní život
se v mžiku stane naprosto senzačním. Jak
vysvětluje agentka Meredith, Desi má vzácné
magické schopnosti: když si nanese na tváře
starověkou egyptskou „královskou růž“,
dočasně se promění v dokonalou dvojnici
kterékoli princezny, jež potřebuje využít
jejích služeb. Sen se stane skutečností, nebo
snad ne? Jak se to vezme. Desi brzy zjistí, že
zaskakovat za princezny vyžaduje mnohem
víc než nosit korunku a mávat do kamer.
208 str. | 249 Kč | Věk 14+

JEFF LINDSAY

DETEKTIVKA

Tropická deprese
Dexter je mrtvý… Je tu Billy Knight!
Policista Billy Knight, který při únosu přišel o ženu a malou dceru,
se po odchodu od losangeleského sboru odstěhoval na floridský
ostrov Key West. Živí se jako průvodce svátečních rybářů. Do Los
Angeles ani k policejní práci se už nikdy nechce vrátit, ale jeho
bývalý kolega Roscoe ho požádá, aby mu pomohl najít vraha jeho
syna, který zemřel při rasových nepokojích. Billy nejdříve odmítá,
ale když je brutálně zabit i Roscoe, nasedá do letadla a vydává se
do LA, aby odhalil vraha, který si je tak jistý sám sebou, že se
nezastaví před ničím.
Tropická deprese je autorova románová prvotina z roku 1994.
Po dokončení série o Dexterovi se rozhodl v psaní příběhů
o Billym Knightovi pokračovat…

288 str. | 299 Kč

DOUGLAS PRESTON A LINCOLN CHILD

THRILLER

Karmínový břeh
Prokletí majáku nese smrt v mokřinách
Zvláštní agent Pendergast se proti svému zvyku ujme soukromého
vyšetřování krádeže sbírky vína v malém přímořském městečku
Exmouth. Se svou svěřenkou Constance Greeneovou se tam vydá
ve víře, že si užijí krátkou dovolenou, zpestřenou rozuzlením
bezvýznamného případu – záhy však narazí na mnohem
chmurnější záhadu: pozůstatky muže, mučeného a zaživa
zazděného před sto padesáti lety. K záhadě z předminulého století
se vzápětí přidá další: vražda v močálech, jejíž oběť je pokryta
tajemnými symboly, vyřezanými přímo do pokožky… a ty zase
směřují k čarodějnicím, které se do těchto končin uchýlily ze
Salemu po neblaze proslulých procesech z roku 1692. Nebo jde
jen o falešnou stopu?
Douglas Preston (1956) pracoval pro Americké přírodopisné
muzeum a je zkušeným jezdcem na koni. Lincoln Child (1957) je
bývalý knižní redaktor a je milovník motorek a papoušků.

296 str. | 349 Kč

DUBEN
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PRO MLÁDEŽ

JONATHAN MERES

PRO MLÁDEŽ

Svět podle Norma 4

Hororové příběhy 1

Může vyžadovat baterie

216 str. | 249 Kč | Věk 9-13

PRO MLÁDEŽ

Seznamte se s Normem, patrně posledním
klukem na planetě, který ještě nemá iPad.
Což je do nebe volající nespravedlnost! Horší
je snad už jen to, že aby ho Norm nakonec
přece jen dostal, bude patrně muset
PRACOVAT! Navíc se rozvážka novin
a časopisů, která se milovníkovi ježdění na
kole zdá být ještě poměrně snesitelným
mučením, ukáže jako věc, kterou je dost
lehké pustit z hlavy.
Prudce srandovní knižní série o příhodách
třináctiletého kluka, proti kterému se
očividně spikl celý svět. Zalíbí se všem, kdo
mají rádi „malého poseroutku“ od Jeffa
Kinneyho.

MARCUS EMERSON

Děsu plný dům
Vítejte. Posaďte se. Budeme vám vyprávět
příběh. Ale varujeme vás. Děsu plný dům
není jen tak lecjaký příběh. Je to děsivý
příběh. Seznamte se s Liamem Finnem, který
se právě se svým otcem a sestrou
přestěhoval do nového domu. Avšak i když
tento starý dům vypadá prázdný, není. Je tu
Krvavá Mary – byla vyvolaná ze smrti a teď
umírá touhou mluvit. Hledáte další napětí
a hrůzu? Nenechte si ujít první díl nové
hororové série bohatě ilustrované
působivými obrázky, z kterých vašim dětem
naskočí husí kůže.
112 str. | 199 Kč | Věk 9-13

PRO DĚTI

Deník nindži ze šestky

Dvojitá dávka odvahy

Jmenuju se Chase Cooper a jsem nindža ze
šesté třídy. Dneska jsem první den v nové
škole, kde znám jenom svoji sestřenici Zoe
(která je ale ve srovnání se mnou možná až
moc oblíbená). Já byl jen další hubený kluk,
dokud mě skupina nindžů nepřijala do svého
klanu. Přineslo mi to spoustu problémů, na
které jsem nebyl připravený, což je důvod,
proč si píšu tenhle deník (nebo kroniku, jak
by řekl můj táta) – abych varoval ostatní
děti, jak je nebezpečné stát se nindžou. Říká
se, že historie se ráda opakuje – a tomu chci
právě zabránit…

6

DUBEN

MEREDITH COSTAINOVÁ
& DANIELLE MCDONALDOVÁ
Ella a její deníky 1

Chase Coooper chce být v pohodě…

96 str. | 199 Kč | Věk 9-13

JAMES PRELLER
& IACOPO BRUNO

136 str. | 229 Kč | Věk 7-10

POZOR POZOR: Budete číst o mých absolutně
největších tajemstvích. Dá se vám věřit?
Jestli jo, tak fajn. Jmenuju se Ella a tohle je
můj deník. Je nový školní rok a všecko je
supr. Jenže jen co začne vyučování, tak se
teda všecko parádně pokazí. Ella nevěří svým
očím – vedle ní sedí její totální nejhorší
nepřítelkyně na světě jménem Peach! Ať se
Ella snaží, jak se snaží, Peach jí v jednom
kuse překáží. Kde vězí její nejlepší kámoška
Zoe? Může být tenhle školní rok ještě horší?
Nová série pro holky, do které se ihned
zamilují. Na každé straně jsou vtipné růžové
ilustrace.

BRIAN K. VAUGHAN
& FIONA STAPLES

KOMIKS

LOUISE BAGSHAWE

ROMÁN PRO ŽENY

Kariéristky

Sága 2

Původně přítelkyně, později soupeřky

Velkolepě pojatý svět

Původně nejlepší přítelkyně. Později
soupeřky na život a na smrt. Jak dlouho
přetrvá jejich nenávist? Rowena Gordonová,
příslušnice britské vyšší třídy, a Topaz
Rossiová, prudká italo-americká zrzka
z Brooklynu, se na univerzitě v Oxfordu
stávají nejlepšími přítelkyněmi. Neexistuje
nic, co by jedna pro druhou nebyla ochotná
obětovat. To jen do chvíle, kdy Rowena
přebere Topaz jejího milovaného muže. Obě
ženy jsou předurčeny k úspěchu ve svých
kariérách. Když se jejich cesty po letech
znovu zkříží, ukáže se, že Topaz své někdejší
přítelkyni zradu nezapomněla.

Maličká Hazel už za pár týdnů života prožila
kdeco: unikla nájemným zabijákům, několika
větším i menším armádám, nočním
přízrakům i aristokratickým robotům
s televizorem místo hlavy, ale teď ji čeká to
nejpodivnější setkání vůbec… setkání
s dědečkem a s babičkou! Hromadou cen
ověnčená série Sága: komiks, jaký vznikne,
když vezmete dva hvězdné a velenadané
autory – a dáte jim všechnu tvůrčí svobodu
potřebnou k tomu, aby vytvořili svoje
vysněné dílo! Je to fantasy? Je to SF? Kdo
vlastně ví… a koho to vlastně zajímá!
152 str. | 399 Kč

352 str. | 299 Kč | REEDICE

SIMON SCARROW

HISTORICKÝ ROMÁN

Bratři ve zbrani
Catona a Macrona pronásleduje špeh
Muži císařského tajemníka Narcissa
dopadnou na římské ulici posla spiklenců.
Při mučení vyzradí podrobnosti plánu, jehož
cílem je překazit římské tažení proti
Caratacovi, veliteli britských kmenů, které
dosud vzdorují Římu. Spiklenci vyslali mezi
legionáře špeha. Jeho úkolem je dál
podněcovat místní kmeny k boji proti
Římanům a odstranit dva nejschopnější
římské důstojníky – prefekta Catona
a centuriona Macrona. Konečné porážce
vzpurných britských kmenů může zabránit
mocenský boj mezi nejbližšími
spolupracovníky stárnoucího císaře Claudia.
360 str. | 349 Kč

DUBEN
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ROMÁN PRO ŽENY

TILLY BAGSHAWE

LITERATURA FAKTU

Farma v údolí

Historie čtyř dnů, tří armád a tří bitev

Farma Wraggsbottom, obklopená malebnou
krajinou a vesničkami, je pro Gabea a Lauru
Baxterovy to nejdůležitější na světě. Láska
a tradice jim však složenky nezaplatí. Laura
se rozhodne o tajemství svého šťastného
venkovského života podělit se zbytkem světa:
chystá se natočit reality show, která má
zachránit farmu. Jenomže nový vikář se
stane vůdcem protestů proti pořadu. Vesnice
je rozdělená na dva tábory, dokonce i Gabe je
rozpolcený. Dokáže Laura bouři ustát, když
je v sázce i manželství, nebo se její skvělý
nápad promění v její nejhorší chybu?

Koncem února roku 1815 opouští Napoleon
Bonaparte exil na ostrově Elba a vrací se do
Francie. O měsíc později vjíždí triumfálně do
Paříže a znovu se ujímá vlády. A 15. června
časně ráno vede svou armádu do Belgie, aby
zahájil nový boj, jímž si chtěl podmanit
Evropu. Tento boj však končí o tři dny
později na bojišti u městečka Waterloo.
Historie čtyř dnů, tří armád a tří bitev –
takhle Bernard Cornwell charakterizuje svou
první non-fiction knihu o bitvě, jež se řadí
k nejslavnějším, které kdy byly v dějinách
vybojovány.
312 str. | 349 Kč

LEE CHILD
Odpočívej v pokoji
Zkus mě přinutit
Jack Reacher nemá cíl a zbývá mu všechen
čas světa, aby se dostal k zapadlé železniční
stanici uprostřed prérie nazvané Mother’s
Rest, která ho láká, aby se tam na den
zastavil. Očekává, že najde náhrobní kámen
z časů prvních osadníků, opuštěný v moři
téměř zralé pšenice… místo toho však narazí
na ženu čekající na ztraceného kolegu, na
záhadnou poznámku o dvě stě mrtvých a na
městečko plné mlčenlivých, ostražitých
obyvatel. Reacherova jednodenní přestávka
v cestě se promění v hledání s otevřeným
koncem… v samotném srdci temnoty.

384 str. | 349 Kč
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Waterloo

Vítejte ve skandálním Swell Valley

328 str. | 299 Kč

THRILLER

BERNARD CORNWELL

JAMES ROLLINS

THRILLER

Labyrint z kostí
Sigma Force řeší ztracenou Atlantidu
Vyšetřování zavede velitele Graye Pierce ze
Sigmy Force do minulosti vzdálené 50 000
let, kdy se náhle rozvinula lidská inteligence,
a k boji o budoucnost lidstva, který probíhá
po celé Zemi. Sigma se pouští do pravěkých
chodeb v Ekvádoru probíhajících pod celou
Jižní Amerikou, k záhadám kolem ztracené
Atlantidy a k tisíce let staré nekropoli
s kostmi našich předků. Gray Pierce a jeho
tým bude nakonec čelit dávnému zlu,
znovuzrozenému moderními genetickými
metodami, dostatečně silnému, aby ukončilo
lidskou nadvládu nad světem…
384 str. | 349 Kč

VINCE FLYNN & KYLE MILLS

THRILLER

Hra bez pravidel

J. MICHAEL STRACZYNSKI
& SHANE DAVIS

KOMIKS

Superman: Země jedna 1

Začíná závod se smrtí

Znáte jeho příběh? To si jen myslíte!

Když Joe „Rick“ Rickman, bývalý zlatý
chlapec zpravodajské služby, uskuteční
dokonale naplánovanou vlastizradu
a ukradne agentuře obrovské množství těch
nejdůvěrnějších dokumentů, ředitelka CIA
proti němu nasadí elitního tajného agenta
Mitche Rappa, který zrádce rychle zlikviduje,
ale ukáže se, že Rickman představuje vážné
nebezpečí pro Ameriku i po smrti. Jeho
odstranění nevyřešilo všechny problémy CIA
– z celého světa přicházejí tajemné náznaky,
že Rickmanovi se možná podařilo uložit
potenciálně ničivá data na místě, která znal
jen on sám…

Clark Kent je jiný. Je jako bůh pobývající
mezi smrtelníky. Jenže je sám a nemá cíl.
Když nebe ztmavne, zakryto loděmi ze
vzdálených planet, a existence Země je
ohrožena, Clark musí učinit nejdůležitější
rozhodnutí svého života: odhalit světu, kým
je, a obětovat naději na normální život… nebo
sledovat, jak všichni kolem umírají.
Straczynski se pouští do moderního pojetí
příběhu osamělého přeživšího z planety
Krypton a jeho zápasu o záchranu lidstva
před tou samou mimozemskou silou, která
zničila jeho domovský svět.
328 str. | 299 Kč

136 str. | 499 Kč
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PRO MLÁDEŽ

SARA SHEPARDOVÁ
Roztomilé malé lhářky: Nemilosrdné
I nejlepší lež má krátké nohy!
Dramatické finále románové předlohy televizního seriálu
Prolhané krásky. Každá dobrá lež jednou končí.
V pensylvánském Rosewoodu se před historickou soudní
budovou tlačí zástupy novinářů. Právě tady totiž začíná
proces století: čtyři roztomilé malé lhářky čelí obvinění
z vraždy Alison DiLaurentisové. Jen Aria, Spencer, Hanna
a Emily vědí, že jde o vykonstruovaný proces. Ali je dál
na svobodě a chechtá se, zatímco tyhle čtyři mají
vyslechnout svůj rozsudek. Je to těžké. Když vám začnou
přezdívat „lhářka“, nikdo už nevěří, že mluvíte pravdu.

264 str. | 249 Kč | Věk: 14+

HISTORICKÝ ROMÁN

Sara Shepardová (1978) je americkou spisovatelkou
a šestnáctidílnou sérii Roztomilé malé lhářky inspirovalo
její dětství ve Filadelfii v Main Line. Žila i ve městě Tucson
v Arizoně, kam je zasazen napínavý příběh další románové
řady Hra lží.

HARRY SIDEBOTTOM
Trůn Caesarů: Železo a rez
Krize římského císařství
Píše se rok 235 n. l. a nečekaný převrat
a vražda císaře Severa Alexandra i jeho
matky končí nejen severovskou dynastii, ale
též čtyřicet let relativního klidu, který v říši
panoval. Novým císařem se stává vojenský
hrdina Maximinus, zvány pro svůj původ
Thrák, první císař, který se na trůn povznesl
z řad prostého vojska. Senátoři ho vítají
květnatými projevy, ale dokáží se opravdu
smířit s Caesarem, který jako chlapec pásl
kdesi v Thrákii kozy? Nelítostná válka
s barbary na severu si vyžaduje stejně
nelítostná opatření. Císař potřebuje další
vojáky i peníze.

352 str. | 299 Kč
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Harry Sidebottom je profesorem antické historie na Merton College v Oxfordu
a přednáší i na univerzitě ve Warwicku. Přispívá do mnoha historických
časopisů. Je považován za mezinárodně uznávaného odborníka. Ve volném čase
rád cestuje, sportuje a je vášnivým fanouškem kriketu, ragby a v poslední době
též tenisu.

FRANCESCA SIMONOVÁ

PRO DĚTI

Darebák David chystá léčku

FRANCESCA SIMONOVÁ
Darebák David čaruje

Hrdina, který nikdy nezklame

Příběh nenapravitelného uličníka

Další sbírka vyprávění o rebelovi Davidovi
přináší dvanáct příběhů, v nichž se
setkáváme s Davidem, jeho rodinou
a spolužáky třeba na pěším výletě, v nóbl
restauraci, na fotbalu nebo o Vánocích. Náš
hrdina nikdy nezklame a svým chováním
vždycky dělá čest svému jménu – Darebák
David. Volné pokračování veselých příběhů
nenapravitelného Darebáka Davida.
Jednoduché a svižné čtení pro nejmenší
čtenáře.

V zábavném vyprávění se znovu sejdeme
s Darebákem Davidem a jeho kamarády.
V dalších příbězích budeme s Davidem stavět
sněhuláka, navštívíme jeho kosmetický
salon, popereme se s jeho bratrem o dálkový
ovladač k televizi, zajdeme do školy
Náladové Nely a zavítáme na oslavu
Vzorného Vítka. S Darebákem Davidem se
člověk nikdy nenudí, tenhle kluk totiž vzbudí
i mrtvého. Jednoduché a svižné čtení pro
nejmenší čtenáře.

240 str. | 249 Kč | Věk: 6-8 | REEDICE

TOMMY GREENWALD
& J. P. COOVERT

PRO DĚTI

PRO MLÁDEŽ

Charlie Joe Jackson radí:
Stop čtení

224 str. | 249 Kč | Věk: 6-8 | REEDICE

HARRIET WHITEHORNOVÁ
& BECKA MOOROVÁ

PRO DĚTI

Violka a perla orientu
Dokáže vypátrat ztracený šperk?

25 exkluzivních tipů jak nečíst!

Toto je příběh o Violce, která žije s kocourem
Pudinkem, maminkou a tatínkem ve velmi
stylovém bytě, za nímž se nachází rozlehlá
zahrada. Když se do Violčina sousedství
přistěhují hrabě a hraběnka z Klamanic,
Violka má neodbytný pocit, že je na nich
něco podivného. Když vzápětí někdo odcizí
jejich poněkud výstřední sousedce vzácný
šperk známý jako Perla Orientu, Violka má
silné podezření, že pachatelem je ta nová
hraběcí rodina. Nikdo jí však nechce
naslouchat, a tak Violka musí využít svůj
veškerý detektivní um, aby odhalila pravdu…

Na světě snad neexistuje člověk, který by se
vyhýbal čtení víc než Charlie Joe Jackson.
A prozatím se mu dařilo procházet životem,
aniž by přečetl jedinou knížku od začátku do
konce. Jenže teď, když je na druhém stupni
základní školy, už se nedá před čtením utéct
tak snadno jako dříve. A když se jeho
kamarád Timmy McGibney rozhodne, že už
má plné zuby toho, aby ho pořád kryl a četl
knížky za něj, začne Charlie Joe podnikat
všechny myslitelné zoufalé kroky, jen aby
svoji zásadu nečíst knihy nemusel porušit.
224 str. | 249 Kč | Věk: 9-13

192 str. | 249 Kč | Věk: 7-10
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CANDACE BUSHNELLOVÁ

PRO MLÁDEŽ

Deníky Carrie B.
Deníky Carrie B. – Léto ve městě
Poznejte Carrie před Sexem ve městě
Ti z vás, kdo si oblíbili hlavní hrdinku veleúspěšné prvotiny Candace Bushnellové Sex ve
městě, svéráznou a duchaplnou spisovatelku Carrii Bradshawovou, si zajisté nenechají ujít
její osobní zpověď, která se čtenářům dostává do rukou ve formě deníku.
Než Carrie vzala útokem New York a vstoupila na společenskou scénu, byla nenápadná
a docela obyčejná dívka, která dospívala v menším městě ve státě Connecticut. Carrie líčí
zážitky ze svého závěrečního ročníku na střední škole, rodinné zázemí, vztahy s přáteli,
první lásku i tajné sny o budoucí kariéře. Ona a její nejdůvěrnější přítelkyně tvoří
nerozlučnou partu… Carrie se vrhá po hlavě do vztahu, o jakém vždycky snila a který
v jejích představách ke studentskému životu neodmyslitelně patří. Poté, co ji zradí její
nejlepší přítelkyně, však odloží pověstné růžové brýle a přestane být důvěřivou naivkou.
Jak se školní rok chýlí k závěru, uvědomí si, že je čas začít usilovat o to, po čem odjakživa
toužila.
280 str. | 249 Kč | Věk: 14+ | REEDICE

ROMÁN PRO ŽENY

288 str. | 249 Kč | Věk: 14+ | REEDICE

PATRICIA SCANLAN
S láskou tvá
Dokud nás smrt nerozdělí
Poutavý a podmanivý příběh tří žen: Valerie, která se těší, až se vymaní z vlivu
despotického otce, ale sotva se postaví na vlastní nohy, otěhotní a brzy nato zůstane
sama, její dcery Briony, a Tessy, upjaté a přehnaně starostlivé matky Valeriina
partnera a babičky Briony. Ta v dospělosti, dlouho po smrti svého otce, začne pátrat po
tom, proč se s prarodiči z otcovy strany nesměla stýkat. Postupně se rozplétá síť léta
nastřádaných křivd a zamotaných osudů.
Jednu chvíli se všechno zdá být krásné a dokonalé, ale pak otočíte list a životy postav
jsou v troskách. Neštěstí se podepíše na rodinných vztazích, které pokřiví lži, tajnosti
a neochota odpouštět.
Patricia Scanlan (1956) žije v Dublinu. V češtině ji již vyšlo jedenáct knih. Autorka sice
píše s láskou fikci, ale opravdu touží po tom, aby ji někdo pověřil napsáním knihy
o nejlepších lázních světa nebo o nejelegantnějších buticích v Paříži… to či ono, na tom
nesejde!

360 str. | 299 Kč
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VAL MCDERMIDOVÁ

DETEKTIVKA

Střepiny ticha
Sebevraždy těch žen nesmí být možné přehlédnout…
Fascinující! Autorka bestselerů číslo jedna, Val McDermidová, překonává sama sebe
dosud nejpoutavějším, nejmrazivějším a nejnapínavějším kriminálním románem
s nezapomenutelnou ústřední dvojicí Tonym Hillem a Carol Jordanovou!
Tvůrce psychologických profilů Tony Hill dokáže číst vzorce lidského chování
a dekódovat jeho záhady. Když narazí na sérii sebevražd žen, na netu
pronásledovaných zvrácenými predátory, začne tušit, že jde o větší a děsivější
tragédie, než by se zdálo. Způsoby smrti jsou sice různé, ale okolnosti podobné.
Nebyly ty ženy ve skutečnosti zavražděné? Jaký typ sériového vraha může toužit po
tom, aby jeho zločiny zůstaly skryté? Bývalá vrchní inspektorka Carol Jordanová
bojuje s vlastními démony, ale lidské životy, které jsou v sázce, ji přimějí vrátit se do
akce. Společně s Tonym a novým týmem se pouští do honu na nejnebezpečnějšího
vraha svého druhu – na takového, který nezná strach a nemá co ztratit…
352 str. | 299 Kč

LOUISE BAGSHAWE

ROMÁN PRO ŽENY

Kariéristky v akci

J. GRAY, J. PALMIOTTI

KOMIKS

All Star Wetern 2: Válka
vládců noci

Kdysi nejlepší přítelkyně…

Střežte se sovího tribunálu

Rowena a Topaz, kamarádky ze studií,
pozdější rivalky na život a na smrt a posléze
znovu nejlepší přítelkyně, si vybudovaly
skvělou kariéru a ocitly se na vrcholu.
Rowena je žijící legendou v hudební branži,
Topaz vládne ve světě časopisů. Obě jsou
šťastně vdané a žijí v přepychu. Zničehonic
se však nad oběma začnou stahovat mračna.
Obě dosud úspěšné ženy musí čelit hořké
pravdě, že když se člověk dostane na výsluní,
nepřátelé skrytí ve stínu jen čekají na svou
příležitost, a když se jim naskytne, neváhají
ji využít…
336 str. | 299 Kč

Lovec lidí Jonah Hex a doktor Amadeus
Arkham úspěšně rozbili gang únosců dětí,
ale zlosyn, který vše zpovzdálí řídil, dosud
uniká. Jeho stopa vede do New Orleans
a nezdá se, že půjde o snadný lov – celé
město vře po útocích skupiny Sedmý srpen,
steampunkových protipřistěhovaleckých
teroristů. Bezmocné imigranty se odvažují
chránit jen Nighthawk a Cinnamon, proslulí
maskovaní mstitelé bezpráví. Hex velmi
nerad souhlasí, že svůj hon za odměnou
odloží a svým přátelům pomůže (pokud to
nepotrvá dlouho). Vzápětí však v aréně
bojuje o holý život!

192 str. | 449 Kč
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KATHY REICHS
Svědectví kostí
Zjistit, kdo je světec a kdo hříšník, není snadné
Soudní antropoložka se ocitá ve spleti temných tajemství a nebezpečných přesvědčení,
ve světě, kde se ztrácí hranice mezi dobrem a zlem. V práci Tempe vždy přesně ví, co
dělat – testovat, analyzovat, identifikovat. Její osobní život už tak jednoduchý není.
Bývalý přítel, detektiv Andrew Ryan se pomalu smiřuje se smrtí své dcery
a zničehonic žádá Tempe o ruku. Dřív by neváhala ani vteřinu, ale teď…? Milostné
dilema však musí ustoupit novému případu vraždy. Na Tempe se obrací Hazel „Lucky“
Strikeová, která tráví svůj volný čas amatérským vyšetřováním starých kriminálních
případů. Je přesvědčená, že vězněná a mučená dívka, jejíž hlas se ozývá ze zvukového
záznamu, který shodou okolností Hazel získala, je tři roky pohřešovaná osmnáctiletá
Cora Teagueová. Strikeová navíc věří, že Tempe má ostatky Cory ve své laboratoři…
Kathy Reichs (1950) je soudní antropoložkou. Pracuje střídavě v Charlotte a Montrealu
a často spolupracuje jako soudní znalkyně při soudních líčeních. Televizní seriál Sběratelé
kostí se natáčí již osmou sezonu. V říjnu 2012 autorka navštívila na pár dnů Prahu.

HISTORICKÝ ROMÁN

LINDSEY DAVISOVÁ
Svátek hojnosti
Chrám bohyně Cerery ožívá…
Starý Řím, jemuž pouze formálně vládnou
muži, znovu ožívá v prvním díle nové
detektivní série, která si v ničem nezadá
s předchozí „falconovskou“: oblíbený Falco se
stáhl do pozadí a předal pomyslné žezlo své
adoptivní dceři. Vlády nad Římem se ujal
paranoidní císař Domicián a věčné město
zachvátila epidemie podivných úmrtí. A blíží
se oslavy bohyně Cerery, které pro
nepředvídatelného, vypočítavého a chytrého
vraha představují přímo roh hojnosti.
Vraždám se snaží přijít na kloub Flavia
Albia, soukromá informátorka, která to
v Římě rozhodně nemá lehké.

320 str. | 299 Kč
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Lindsey Davisová (1949) se narodila a vyrostla v Birminghamu a je to autorka
velice pilná, ostatně čtenáři jí nedopřejí žádný oddych. Přes dvacet let vydává
prakticky jednu knihu ročně, většina z nich spadá do falconovské série. Tvoří
s neobyčejnou invencí a vtipem. Její knihy jsou v Británii také dramatizovány
pro rozhlas i televizi a získaly významná ocenění.

JACQUELINE WILSONOVÁ

PRO MLÁDEŽ

Katy
Může člověk létat…, i když nemůže chodit?
Jmenuju se Katy Carrová a jsem nejstarší ze šesti dětí. Jsem
jim všem opravdu dobrou sestrou. Clover mám nejradši. Ví ze
všech nejlíp, že ať se děje, co se děje, já musím být jejich
velitelka…
Katy má pět mladších sourozenců. Vymýšlí pro ně skvělé hry,
ale také ráda riskuje a pouští se do nejrůznějších
dobrodružství. Miluje jízdu na skateboardu, leze na stromy
a organizuje výpravy do tajné zahrady. Často se jí zdá, jak
létá, a ráda vzpomíná na šťastné chvíle, kdy ji její máma jako
malého caparta houpala v parku na houpačce. Po nešťastném
úrazu se však zdá, jako by o veškerou kuráž i chuť do života
přišla. Bude se jí vůbec ještě někdy chtít létat?
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.

336 str. | 269 Kč | Věk: 9-13
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PRO DĚTI

MEREDITH COSTAINOVÁ
& DANIELLE MCDONALDOVÁ

PRO MLÁDEŽ

Deník nindži ze šestky 2

Ella a její deníky 2

Invaze pirátů

Škola baletu

Jmenuju se Chase Cooper a tohle je můj
druhý deník nindži ze šestky. Od mého
posledního zápisu uplynul měsíc, ale ve
škole tak bláznivé, jako je ta moje, je měsíc
celá věčnost. Nedávno jsme měli ve škole
den, kdy všichni mluvili jako piráti, ale tím
to neskončilo! Jak týden pokračoval, šlo do
tuhého, a brzo se rozšířily zvěsti o velké
invazi pirátů. Já ta varování přehlížel,
protože jsem myslel, že je to vtip. Ukázalo
se, že jsem se mýlil. Teď je celá moje škola
v nebezpečí a jsem jediný, kdo ji může
zachránit.

POZOR POZOR: Budete číst o mých absolutně
největších tajemstvích. Dá se vám věřit?
Jestli jo, tak fajn. Jmenuju se Ella a tohle je
můj deník. Ella sní o hlavní roli v programu
baletního vystoupení, ale také chce, aby ji už
všichni brali vážně. Koneckonců je v páté
třídě! Když začne proradná královna Peach
chodit do kroužku gymnastiky a předvede na
školním hřišti úchvatné salto vzad, celá škola
propadne novému šílenství. Hodí Ella za
hlavu svou lásku k baletu? Dokáže se
nakonec skamarádit s Peach a nejlepší
kámoškou Zoe, která ji tak zradila?
144 str. | 229 Kč | Věk 7-10

THRILLER

MARCUS EMERSON

104 str. | 199 Kč | Věk 9-13

SUE GRAFTONOVÁ
X
Graficky nejdramatičtější písmeno
X: Římská desítka. Neznámé množství.
Škrtanec. Kříž. Nejkratší heslo Websterova
slovníku. Symbol odvozený z latiny a řečtiny,
běžně používaný ve vědě, lékařství
a náboženství… X od Sue Graftonové: Patrně
nejtemnější román autorky, drsný, až vám
bude mrazit. Vystupuje v něm postava
bezcitného sériového vraha, který po sobě
nezanechává žádné stopy. Graftonová opět
porušuje pravidla žánru a opět se vydává
novými cestami – a neváhá sociopata rychle
identifikovat. Otázkou zůstává, zda se Kinsey
jeho totožnost podaří prokázat dřív, než se
stane jeho další obětí.
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ČERVEN

Sue Graftonová žije střídavě v kalifornském Montecito a v kentuckém
Louisville. Úspěšnou sérii nazývanou „Abeceda zločinu“ nyní rozšiřuje o „X“.
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).

JOHN SANDFORD

DETEKTIVKA

Zranitelná oběť
Šílený vrah se před ničím nezastaví.

John Sandford (1944) je pseudonym novináře Johna Campa, držitele
Pulitzerovy ceny. Napsal již pětadvacet dílů ze série o obětech, které spojuje
postava kriminalisty Lucase Davenporta. A plně předvedl vynikající schopnost
charakterizace a nezaměnitelný smysl pro rytmus, které mu získaly chválu
a uznání veřejnosti a učinily z jeho knih národní bestsellery.

MEREDITH COSTAINOVÁ
& DANIELLE MCDONALDOVÁ

PRO DĚTI

Říká se jim novodobí nomádi či batůžkáři.
Putují od města k městu, občas žebrají, ale
nepáchají zločiny – prostě chtějí být neustále
v pohybu. A teď je někdo začal zabíjet. Letty,
adoptovaná dcera detektiva Lucase
Davenporta, je doma na prázdniny. Jednoho
dne jí zatelefonuje kamarádka, zoufalá prosí
o pomoc. Poví Letty, že někdo vraždí její
přátele. Domnívá se, že vraha zná. Navíc
zmizel její přítel. Davenport se rozhodne
pomoct a vydá se na cestu, která ho zavede
mezi členy zvláštní subkultury a ohrozí
nejen jeho, ale i Letty – a možná mu zcela
změní život.

ANDREW GRANT

THRILLER

Odplata

Ella a její deníky 3

Kdo je přítel a kdo nepřítel?

Miluju zvířátka

David Trevellyan je agent zpravodajské
služby královského vojenského námořnictva.
Jednoho zdánlivě normálního večera ho na
ulici upoutá schoulená postava zastřeleného
bezdomovce. Trevellyan k ní zamíří –
a dorazí policejní auto. Zlomek vteřiny nato
si uvědomí, že na něho někdo nastražil past.
Ale Trevellyan se nebojí. I když systém ho
pomalu pohlcuje. A britský konzulát mu
vzkazuje: Jsi v tom sám, kamaráde…
Kdyby měl Jack Reacher mladšího bratra, byl
by to David Trevellyan. Lee Child mladšího
bratra skutečně má a jeho jméno zní Andrew
Grant.

POZOR POZOR: Budete číst o mých absolutně
největších tajemstvích. Dá se vám věřit? Jestli
jo, tak fajn. Jmenuju se Ella a tohle je můj
deník. Kamarádky Ella a Zoe si chtějí
přivydělat venčením domácích mazlíčků.
Vymyslí plán, ale nakonec hlídají jen jedno
jediné zvíře – sousedovu velkou ještěrku.
Hrozně vlezlá Peach Parkerová se tou dobou
ale začne chovat strašně podezřele. Elle vrtá
hlavou, co se asi děje. Usoudí, že ona i Zoe
musí začít jednat, ale tajně! Odhalí Ella a Zoe
se svými detektivními notýsky hroznou
pravdu?
Věk 7-10

ZÁŘÍ
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DOUGLAS PRESTON, LINCOLN CHILD

THRILLER

Relikvie
V Muzeu dějin přírody se objevují záhadné vraždy…
Expedice v Amazonské džungli pátrá po tajemném kmeni Kothogů. Nalezne chatrč
s kultovními předměty kmene, mezi nimiž je dokonale propracovaná soška podivné bytosti.
Tuto sošku vedoucí výpravy Whittlesey z chatrče uloupí, zabalí a pošle do Muzea dějin
přírody v New Yorku. Celá expedice ale skončí tragicky, někteří členové se ztratí v džungli,
ostatní zahynou při leteckém neštěstí. Z celé výpravy zbylo pouze několik beden nálezů,
které se dostanou do muzea a skončí v depozitáři. O pět let později se v Muzeu připravuje
velkolepá výstava o přírodním náboženství. Těsně před zahájením výstavy dojde ale
v muzeu k sérii záhadných vražd. Jejich oběti jsou zohaveny, chybí jim podvěsek mozkový.
Záhadě se snaží přijít na kloub skupina vědců v čele s doktorem Frockem a jeho asistenty
a také policisté vedení poručíkem D’Agostou a agentem FBI Pendergastem…

352 str. | 349 Kč | REEDICE

HISTORICKÝ ROMÁN

392 str. | 349 Kč | REEDICE

Douglas Preston (1956) pracoval pro Americké přírodopisné muzeum a je zkušeným jezdcem
na koni. Lincoln Child (1957) je bývalý knižní redaktor a milovník motorek a papoušků.
Tento rok začaly práce na TV seriálu na motivy jejich knih s agentem FBI Pendergastem
v hlavní roli.

C. S. QUINNOVÁ

KOMIKS

Lovec zločinců

Sága 3

Klíč, vrah a tajemství…

Kosmická válka pokračuje…

Čarodějnice vaří lektvary, hazardní hráči
míchají karty a alchymisté předstírají
zázraky… Píše se rok 1665 a v Londýně řádí
černá smrt – mor. Ulicemi navíc kráčí vrah
v masce morového doktora… Lovec zlodějů
Charlie Tuesday se nepříliš ochotně pouští do
pátrání po pachateli brutální vraždy mladé
dívky. Dozvídá se však, že šílený záměr
podivného vraha sahá mnohem dále
a zahrnuje i zničení Londýna. Navíc má
jakousi nejasnou souvislost i s tajemstvím
Charlieho původu. Ve městě ponořeném do
tmy se jako nejmocnější ze všech kouzel
může ukázat smrt.

Ve třetím svazku mnoha cenami ověnčeného
eposu se Marko a Alana konečně setkávají se
svým idolem – spisovatelem, který jim
ukázal cestu. Ale jejich pronásledovatelé se
k nim nebezpečně blíží. Svoje slovo k tomu,
že si někde po vesmíru špacírují dva váleční
dezertéři a zástupci nesmiřitelných ras,
kterým se navíc povedlo se do sebe zamilovat
a povít potomka, se chystá říct i sedmá
velmoc… no, vlastně spíš bulvár. Ale tajná
služba reportérům brzy přistřihne křidýlka.
Zato Alana zjistí, že její vlastní křidýlka
nejsou až tak dysfunkční, jak si myslela.
160 str. | 399 Kč
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BRIAN K. VAUGHAN
& FIONA STAPLES

JAMES ROLLINS

THRILLER

Oltář ztraceného ráje

JAMES ROLLINS
Amazonie

Konec lidstva je na jeho počátku…

Prastará, nevýslovná hrozba

Louisianská veterinářka Lorna Polková
narazí na bariérovém ostrově na
ztroskotanou rybářskou loď. Členové
posádky jsou buď mrtví, anebo zmizeli, ale
ve člunu se najde děsivý náklad – klece
s exotickými zvířaty, která někdo evidentně
pašoval pro černý trh. Jenomže ta zvířata
nejsou tak docela v pořádku a jejich podivná
znetvoření nedávají smysl. Všechna mají
navíc jednu společnou vlastnost – povážlivě
vysokou inteligenci. Aby Polková odhalila
pravdu o původu podivného nákladu
a hrozbě, musí se spojit s mužem, s nímž
sdílí temné tajemství z vlastní minulosti.

Randova vědecká výprava vstoupila do bujné
amazonské divočiny a už nikdy se
neobjevila. O několik let později se z jednoho
z nejnehostinnějších pralesů na světě
nečekaně vypotácí její člen – bývalý voják ze
Speciálních jednotek. Je na pokraji sil, je
vyděšený a zbývá mu pouze několik hodin
života. Do džungle kdysi vkročil s jedinou
paží… a vrátil se s oběma. Úřady nedovedou
tento nevysvětlitelný jev nijak objasnit,
a proto vysílají Nathana Randa do
neproniknutelného světa plného dosud
nevídaných nebezpečí, aby se vydal po
stopách svého zmizelého otce…
360 str. | 349 Kč | REEDICE

JAMES PRELLER
& IACOPO BRUNO

THRILLER

PRO MLÁDEŽ

408 str. | 349 Kč | REEDICE

MARCUS EMERSON

PRO MLÁDEŽ

Deník nindži ze šestky 3

Hororové příběhy 2

Vzestup rudých nindžů

Křič! Křič! Křič!

Jmenuju se Chase Cooper a tohle je můj třetí
deník nindži ze šestky. Od mého posledního
zápisu uplynul další měsíc a až do teď byl
celkem klid. Všechno to začalo, když mi
nějaké dítě ukradlo školní batoh. Série
katastrof, která následovala, způsobila, že to
byl nejhorší týden mého života. Od chvíle,
kdy jsem se stal číslem jedna na seznamu
nejhledanějších zločinců Buchananovy školy
až po objevení klanu rudých nindžů jsem se
snad vůbec nezastavil! Ale ať jsem to chtěl
vzdát sebevíc, věděl jsem, že nindža se nikdy
nevzdává… ale bohužel ani jeho nepřátelé.

Vítejte. Posaďte se a pořádně se připoutejte.
Budeme vám vyprávět příběh. Ale dejte si
pozor. Není to jen tak lecjaký příběh. Je to
hororový příběh. Seznamte se Samantou
Carverovou, obyčejnou holkou
s neobyčejným lístkem v kapse. Ten lístek ji
pošle i s novým přítelem Andym na velice
zvláštní jízdu – takovou, že oba budou křičet
a chtít ještě. A když budete něco potřebovat
vy – cokoliv –, tak prostě křičte.

112 str. | 199 Kč | Věk 9-13

Věk 9-13

ZÁŘÍ
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THRILLER

TOM HARPER
Černá řeka
V tropickém pralese se skrývá ďábel…
Lékařská profese, jíž se Kelvin MacDonald
věnuje doma v Anglii, nemůže být víc
vzdálená snům, které od klukovských let má:
zažít opravdové dobrodružství někde
v divočině. Proto kývne na nabídku
zvláštního muže, s nímž se setkal na
dovolené v Mexiku a který je přesně takový
dobrodruh, jací Kelvinovi imponují, a přitom
má ve svém profesním světě váženou
reputaci – lovec pokladů Anton mu nabídne,
aby se zúčastnil výpravy do Amazonie.
Čekají ho nástrahy nevyzpytatelné
a nelítostné přírody, indiánské kmeny
i nebezpečí ze strany pašeráků drog…

DETEKTIVKA

JEFF LINDSAY
Rudý příliv
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ZÁŘÍ

Tom Harper (1977) je pseudonym autora historické trilogie z dob křížových
výprav a několika napínavých románů. Pod vlastním jménem Edwin Thomas
napsal tři historické knihy z doby Napoleona. Narodil se v Německu, vyrůstal
v Belgii a Americe. Vystudoval dějiny na univerzitě v britském Oxfordu a nyní
s manželkou žije v Yorku.

DETEKTIVKA

CHRIS CARTER
Já jsem smrt

Dexter je mrtvý… Přichází Billy Knight!

…budete koukat, co se všechno stane

Billy Knight, bývalý policista, si chce po
neuspokojivém vztahu a hubené rybářské
sezoně spravit náladu a vydá se s přítelem
Nickym na výletní plavbu. Objeví v zálivu
mrtvolu haitského uprchlíka, a když se
policie k jejich nálezu staví laxně, pustí se
společně se záhadnou imigrantkou Annou do
řešení záhady. Brzy zjistí, že mrtvých je víc
a stopy je dovedou k Černé lodi a kapitánovi
ovládajícímu vúdú a možná i zombie. Když
se Billymu podaří záhadu obchodu s lidmi
odhalit, Anna je unesena a přijde čas, aby
Billy ukázal, že ještě nepatří do starého
železa.

Ve svém sedmém příběhu se detektiv Robert
Hunter opět setkává se svým parťákem
Carlosem Garciou nad případem dvacetileté
ženy, jejíž mrtvola je nalezena v bizarní
pozici na trávníku poblíž losangeleského
letiště. Pitva prokáže, že oběť byla mučena
a usmrcena mimořádně trýznivým
a vynalézavým způsobem – a také se objeví
vzkaz, který vrah v jejím těle zanechal.
Takřka hned se najde i další tělo a Hunter se
pouští do boje s časem, aby dostihl
a zneškodnil netvora, jehož minulost skrývá
temné tajemství – predátora, který má
jedinou neukojitelnou touhu: zabíjet.

BERNARD CORNWELL

HISTORICKÝ ROMÁN

Válečníci bouře
Anglií zní řinkot zbraní boje mezi vikingy a Sasy
Válečníci bouře je devátá kniha Anglosaské kroniky. Uhtred se ocitá v situaci, která
nemá snadné řešení. Je nucen rozhodovat se mezi svým rodem a loajalitou, mezi
osobními ambicemi a povinnostmi k saskému světu.
Syn Alfreda velikého Edward vládne spolu se svou sestrou Ǣthelflaed Wessexu, Mercii
a Východní Anglii. Všude kolem jsou však seveřané, věčně
připravení bojovat nejen o dobrou půdu, ale také vylupovat bohatá
opatství a podnikat drancířské nájezdy. Severní Mercii ovládá
z pevné bašty opevněného Chesteru největší saský válečník Uhtred
z Bebanburgu. Nápor seveřanů však sílí a dochází k tomu, že do
Mercie vtrhnou z Irska Norové, vedení Ragnallem Ivarsonem. Jejich
náporu, umocněnému spojením s Northumbrijci, je schopen čelit
pouze Uhtred, neboť Edward i Ǣthelflaed se navzdory vzrůstající
hrozbě zdráhají vyjít z bezpečí svých pevností. Mohou však
Uhtredovi věřit, když jeho dcera je ženou Ivarsonova bratra?

TOMMY GREENWALD
& J. P. COOVERT

PRO MLÁDEŽ

PRO MLÁDEŽ

Královské překvapení

Charlie Joe Jackson radí:
Jak na extra známky

Pokaždé jako jiná princezna…
Desi Bascombová postoupila a její práce
dvojnice se stala ještě báječnější. Kouzelný
make-up, celebrity na kolečkových bruslích
a šance znovu se setkat s princem Karlem, to
jsou jen některé z nynějších
zaměstnaneckých výhod. Navíc získala jednu
z hlavních rolí ve školním představení Snu
noci svatojánské – spolu s klukem, do
kterého se zamilovala její nejlepší
kamarádka, což je trošku choulostivá situace.
V druhém díle téhle bláznivé trilogie Desi
pojme podezření, že v agentuře pro dvojníky
se děje něco nekalého. Pravdu může odhalit
jen ona sama…

Získej super vysvědčení jednoduše!
Charlie Joe Jackson, který se vyhýbá čtení
jako čert kříži, si za svůj cíl v první knize
stanovil projít druhým stupněm základní
školy bez toho, aby přečetl jedinou knihu od
začátku do konce. A teď je zpátky – a snaží
se ze všech sil dostat samé jedničky, jen aby
se vyhnul letnímu doučovacímu táboru. Aby
toho dosáhl, bude muset zradit přítele, ztratí
dívku svých snů a bude hercem ve školním
představení o vynálezci papírových utěrek.
Charlie Joe není právě „blázen do školních
představení“, jenže zoufalé chvíle si žádají
zoufalé činy…

LINDSEY LEAVITTOVÁ

Věk: 9-13

Věk 14+

ŘÍJEN
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HISTORICKÝ ROMÁN

BEVERLY SWERLINGOVÁ

THRILLER

Řeka času

DOUGLAS PRESTON
A LINCOLN CHILD
Ledová bariéra

„…čas je řeka se zákruty…“

V objetí antarktické zimy

Strhující mysteriózní román, v němž se
dramaticky proplétají dvě dějové linie: osudy
hříšného mnicha a tajného žida z bouřlivých
časů tudorovské Anglie s příběhem americké
historičky Annie, která v Londýně pro
židovský nadační fond hledá drahocenné
starověké rituální předměty. Bývalá
alkoholička v tom vidí životní šanci. Třebaže
ji v bytě děsí přízrak – mnich – a hrozí jí
neznámé nebezpečí, pátrání nevzdává
a naděje na úspěch ještě vzroste, když jí
začne pomáhat oblíbený moderátor televizní
show, jenž jako by mnichovi z oka vypadl.

Na opuštěném ostrově na jižním pobřeží
Chile byl objeven obrovský meteorit,
největší, jaký kdy byl nalezen. Odpočíval
v zemi miliony let. Podnikatel a miliardář
Palmer Lloyd se rozhodne, že se stane
ústředním exponátem v jeho novém muzeu.
Znamená to dopravit do New Yorku nejtěžší
předmět, kterým kdy lidstvo pohnulo. Za
pomoci Lloydových peněz se zformuje
odvážná výprava za meteoritem. V ledovém
objetí antarktické zimy se dobrodruzi
utkávají s děsivou záhadou původu a povahy
meteoritu.
REEDICE

LITERATURA FAKTU

PETER ACKROYD
Dějiny Anglie: Tudorovci
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ROMÁN PRO ŽENY

LINDSEY KELKOVÁ
Mezi náma holkama

Nově a přehledně

Nejlepší Vánoce všech dob?

Kniha předního anglického popularizátora
historických témat navazuje na předcházející
první díl Dějin Anglie a zahrnuje celé 16.
století, plné převratných událostí a zvratů.
Začíná nástupem Jindřicha VIII. na trůn
a zevrubně přibližuje politické souvislosti
jeho vlády v evropském měřítku stejně jako
duchovní proudy tehdejší doby, stojící ve
znamení renesance a humanismu i zásadních
změn v pojetí náboženství a víry. Seznamuje
nás s tím, jak se tyto jevy projevovaly
v politickém, kulturním, náboženském, ale
i každodenním životě Angličanů.

Kdyby se dalo v životě stisknout tlačítko pro
vymazání historie, Tess Brookesová by po
šesti šílených měsících neváhala. Když se jí
naskytne příležitost jet na Vánoce za nejlepší
kamarádkou Amy do New Yorku, Tess po té
šanci skočí. Je v tom jediný háček: bydlí tam
Nick, muž, který jí zlomil srdce. A zrovna
s ní znovu začal mluvit Charlie, jehož tak
dlouho potají milovala a pak ho odmítla.
Navíc je to nahnuté s její novou kariérou,
a když se Tess přihlásí do fotosoutěže, má
jen čtyři dny na pořízení soutěžní fotky, co
by ji mohla zachránit.

KATHLEEN WINSOROVÁ

HISTORICKÝ ROMÁN

Věčná Ambra

MARIAN KEYESOVÁ
Žena, která mi ukradla život

Symbol věčného ženství

Na dosah opravdovému štěstí

Slavný příběh půvabné venkovské dívky,
která z nejnižší sociální vrstvy závratně
vystoupí na společenském žebříčku až mezi
anglickou dvorní smetánku a stane se
favoritkou krále Karla II. V široce
komponované románové fresce ze
sedmnáctého století rozvinula autorka
podivuhodně barvitý, strhující děj.
S nebývalou přesvědčivostí ožívá v reálných
historických kulisách dobová atmosféra. Do
velké politiky, závažných společenských
konfliktů a osudových událostí, jakými jsou
válka s Holandskem, požár Londýna
a morová epidemie, vstupují nesčetná
dramata osobní, lidská.

Jednoho krásného dne Stella Sweeneyová trčí
v dopravní špičce a rozhodne se vykonat
dobrý skutek. Je z toho bouračka, která život
dublinské vdané paní a matky převrátí
vzhůru nohama. Jednak potká mužského,
jenž po ní chce telefonní číslo – jak se však
ukáže pouze kvůli pojišťovně. To by bylo
v pořádku. Stejně se Stelle nijak zvlášť
nezamlouval. Vozem značky Range Rover jí
úplně zrušil auto. Ovšem – za druhé – toto
setkání zaseje semínko čehosi, co posléze
Stellu zavěje na hony pryč od dosavadního
života. Obyčejná ženská se mění v zářící
bytost…

SARA SHEPARDOVÁ

ROMÁN PRO ŽENY

REEDICE

PRO MLÁDEŽ

Perfekcionistky

DIANE CAPRI

THRILLER

Najděte Reachera

Perfektní neznamená být slušná

Jack Reacher: Přítel nebo nepřítel?

Pětice dívek má zato, že nemají nic
společného... Až jednoho dne zjistí, že
všechny svorně nesnášejí bohatého
neomaleného kluka jménem Nolan. Každé
z nich totiž ublížil. A tak naplánují
dokonalou vraždu – hypotetickou vraždu,
pochopitelně... Jenže se jednoho rána probudí
a zjistí, že se jejich sen stal skutečností.
Nolan byl zabit – přesně tím způsobem, jaký
vymyslely. Potíž je v tom, že ony v tom prsty
nemají. Tak kdo? Dívky se okamžitě stávají
hlavními podezřelými. Nezbývá jim, než najít
pravého vraha dřív, než jejich dokonalé
životy skončí – navždycky.

Už je to nějaká doba, co jsme se v knize Jatka
poprvé setkali s Jackem Reacherem
spisovatele Lee Childa. O skoro dvacet let
a dvacet knih později žije Reacher stále
v naprosté anonymitě a zdá se, že není
k nalezení, dokud se nevynoří problém a on
se s ním nemusí poprat, k velké radosti
čtenářů a obrovské hrůze ničemů. Teď ho
hledá někdo hodně důležitý. Kdo? A proč?
Pátrání po Jacku Reacherovi je nebezpečná
záležitost, o čemž se na vlastní kůži
přesvědčí zvláštní agenti – ostřílení lovci,
kteří vědí, kdy je nutné porušit pravidla, ale
neznají Reachera.
Věk: 14+

ŘÍJEN
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PRO MLÁDEŽ

KATHY REICHS A BRENDAN REICHS
Stopa
Tory Brennanová a její viráti na stopě zákeřných protivníků
Čtyři povídky poodhalí další tajemství ze světa virátů a fanoušci se v nich setkají
i s Toryinou pratetou, slavnou soudní antropoložkou Temperance Brennanovou.
Společně s ní budou naši hrdinové Tory, Ben, Hiram i Shelton řešit další záhady – na
autogramiádě i ve výzkumném ústavu na ostrově Loggerhead. Prozradí, jak to vlastně
všechno začalo a co se dělo předtím, než se z nich stali viráti.
A v nejnovějším příběhu, který navazuje na poslední díl série,
budou muset zachraňovat ohroženou svatbu Kita a Whitney.
Kathy Reichs (1950) je soudní antropoložkou. Pracuje střídavě
v Charlotte a Montrealu a často spolupracuje jako soudní znalkyně
při soudních líčeních. V říjnu 2012 autorka navštívila na pár dnů
Prahu. Spolu se svým synem Brendanem napsala pětidílnou sérii
pro mládež o dobrodružstvích dospívající Tory, blízké příbuzné
doktorky Brennanové.

Věk 14+

ROMÁN PRO ŽENY

SOPHIE KINSELLA
Báječné nakupování
v Las Vegas
Na záchranné výpravě
Becky Brandonová (rozená Bloomwoodová) je
na veliké záchranné výpravě! Hollywood pro
ni byl plný překvapení a Becky nyní míří do
Las Vegas, aby pomohla své rodině
a přátelům. Je odhodlaná přijít na kloub
tomu, proč její otec tak záhadně zmizel, chce
pomoct kamarádce Suze a možná se i smířit
s Aliciou Dlouhonohou bestií, ale kdo ví…
Když Becky zjistí, jak naléhavě její přátelé
a rodina potřebují pomoc, vypracuje úžasný
a smělý plán! Dokáže si poradit, když ji
ostatní tak zoufale potřebují?

24

LISTOPAD

HELENA PODANÁ

PRŮVODCE

Italský chrtík
Aristokrat s duší klauna
Konečně přichází na trh kniha o italském chrtíkovi. Toto nejmenší
plemeno chrtů získává v posledních letech stále větší oblibu – a nyní už
jeho příznivci nemusí pracně shánět potřebné informace o tomto
elegantním, něžném, ale temperamentním psíkovi. Autorkou je dlouholetá
chovatelka plemene, která se už více než třicet let věnuje své hluboké
vášni – italským chrtíkům a dlouhé roky pracovala i jako poradkyně
chovu Klubu chovatelů italských chrtíků. Provede vás radostmi i úskalími,
které na vás čekají od štěněcích krůčků až k chrtímu stařečkovi, ať už
hledáte skvělého společníka nebo výstavního či dostihového šampióna.
V knize najdete užitečné rady a tipy týkající se běžné péče i chovu,
informace o dědičných nemocech, průřez dávnou historií i současností
plemene u nás a v Evropě, standard plemene s komentářem a statistiky
dokumentující vývoj chrtíka. Nechybějí schematické kresby i barevné
fotografie.

JONATHAN MERES

PRO MLÁDEŽ

Svět podle Norma 5
Může být nakažlivé
Když se ráno probudíte a zjistíte, že máte v uchu kus cukrové kukuřice, hned je vám
jasné, že před vámi je další den blbec. Ne že by to Normovi nebylo jasné i bez
kukuřice, protože poslední dobou si u něj takové dny podávají dveře. Takže není nijak
zvlášť překvapivé, že sotva vylezete z pelechu, tak si nejdřív málem vymknete ruku
v zápěstí a krátce nato navíc zjistíte, že váš nejlepší kamarád se nejspíš chce místo vás
kamarádit s tím nejpoblbanějším mamlasem v širokém okolí. A teď zásadní otázka:
je možné, že smůla je nakažlivá?
SVĚT PODLE NORMA je prudce srandovní knižní série o příhodách třináctiletého
kluka, proti kterému se očividně spikl celý svět. Určitě se zalíbí všem, kdo mají rádi
„malého poseroutku“ od Jeffa Kinneyho.
Jonathan Meres je anglický herec a autor knížek pro děti, kterému jeho série vtipných
a trefných příběhů o Normovi získala spoustu ocenění a chvály a hlavně hodně čtenářů.
Věk 9-13
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THRILLER

JAMES ROLLINS

HISTORICKÝ ROMÁN

Štvanice

PRO DĚTI

Srdce z kamene

Ve víru celosvětového spiknutí

Staré přátelství pod tlakem války

Bývalý armádní ranger Tucker Wayne a jeho
pes Kain cestují od opuštěné plantáže na Jihu
USA po pláže občanskou válkou sužovaného
Trinidadu, aby odhalili pravdu ukrytou za
tajemstvím sahajícím k druhé světové válce
a ke skutečné události, která ještě dnes
ovlivňuje svět… a dává nový význam tomu,
co znamená být člověkem. Jsou nuceni
porušovat zákon, odkrývat státní tajemství
a riskovat vše, aby zastavili šílence
odhodlaného kvůli vlastním ďábelským
úmyslům ovládnout podobu moderního
válčení. Mohou ale odolat síle, která je tak
mocná, že ohrožuje naši budoucnost?

Píše se rok 1938. Dokonalé léto na idylickém
řeckém ostrově Lefkada pro tři mladé lidi,
kteří si nenechávají kazit náladu výbušnou
politickou situací v Evropě. Peter přijíždí
z Německa navštívit svého otce, který tu
provádí archeologické vykopávky, a naváže
úzký přátelský vztah se dvěma zdejšími
mladými rodáky, mladíkem Andreasem
a dívkou Eleni. Svět ale neodvratně
sklouzává do konfliktu. Všichni tři si však
přísahají, že se znovu setkají jako přátelé.
V roce 1943 ale do ráje u Jónského moře
dorazí v plné síle válka…

MEREDITH COSTAINOVÁ
& DANIELLE MCDONALDOVÁ

PRO MLÁDEŽ

Šach mat

Splněný sen

Jmenuju se Chase Cooper a tohle je můj
čtvrtý deník nindži ze šestky. Od mého
posledního zápisu uběhlo několik týdnů, ale
na mojí škole nebývá klid dlouho. Blíží se
vědecký veletrh a všichni makají jako
o život, aby svoje projekty dokončili včas. Ale
na začátku týdne projekty začínají mizet
a najdou se později úplně zničené. A zmínil
jsem se o tom anonymním pozvání, které
jsem dostal a které mě poslalo na napínavé
pátrání po zmizelých projektech? Teď je osud
vědeckého veletrhu v mých rukách, zatímco
se snažím udržet náskok před pachatelem…

Ella si píše deník a má velký sen. Chce se
setkat s popovou hvězdou Cassi Valentine.
Zná všechny její písničky, má nejrůznější
oblečení a doplňky s jejím jménem –
a mazlík Bob dokonce nosí na krku psí šátek
s nápisem Cassi Valentine! Jenže když se
jejich škola přihlásí do soutěže, kde je první
cenou osobní návštěva populární zpěvačky,
ukáže se, že Ella a její nejhorší nepřítelkyně
na světě Peach Parkerová musí
spolupracovat! Zvládnou nějak vyřešit své
neshody? Spoléhá na ně celá škola!
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MARCUS EMERSON
Deník nindži ze šestky 4

Ella a její deníky 4

Věk 7-10

SIMON SCARROW

Věk 9-13

KELLI STANLEY

DETEKTIVKA

Město draků

TASMINA PERRY
Tajemný cizinec

Mezi světly luceren a temnými gangy

Sophie se snaží najít pravdu

Píše se rok 1940 a San Francisko žije
oslavami Svátků jara. Svérázná soukromá
vyšetřovatelka Miranda Corbieová se odmítá
smířit s vraždou Japonce Takahašiho, jehož
v Chinatownu zastřelili před jejíma očima.
Kvůli japonské invazi do Číny jsou vztahy
mezi čínskou a japonskou komunitou vypjaté
a policie se mezi znepřátelené dračí gangy
nemíchá, ale Miranda chce spravedlnost. Při
vyšetřování naráží na úskalí, a to nejen kvůli
své minulosti luxusní kurtizány, která jí na
druhou stranu umožňuje vhled do světa
luceren, který se úřady tváří, že nevidí.

Podnikatel Nick je nalezen mrtvý ve svém
hotelovém apartmá a jeho přítelkyně Sophie
se stane hlavní podezřelou. Sophie si
uvědomí, že její milenec nebyl tím, kým se
zdál být. Aby očistila své jméno, musí
důvěřovat tajemnému cizinci a při hledání
odpovědí s ním cestovat přes celou
zeměkouli. Pravda zcela změní její život…
Vydejte se s Tasminou Perry z Londýna do
New Yorku, na exotické Azurové pobřeží i do
světa, kde prostá záměna totožnosti odhaluje
spleť lží a mezinárodní spiknutí.

HARRIET WHITEHORNOVÁ
& BECKA MOOROVÁ

ROMÁN PRO ŽENY

PRO DĚTI

Violka a ukrytý poklad

JAMES PRELLER
& IACOPO BRUNO

PRO MLÁDEŽ

Hororové příběhy 3

Lov na vzácného papouška

Dobrou noc, zombie

Violka má za sebou dobrodružné prázdniny
v Indii, kde mimo jiné navštívila mahárádžu
a seznámila se s jeho svérázným papouškem
kakadu. Po návratu domů ji čeká překvapivá
návštěva od mahárádžova komorníka, který
ji přichází požádat, aby vzácného papouška
na čas pohlídala. Violka nemůže věřit svým
očím (a její kocour Pudink zakrýt
znechucení), když následně zjistí, kakadu
ukrývá klíč k mahárádžově pokladu a někdo
se jej pokouší lstí získat! Dokáže Violka
odhalit pachatele, než se mu podaří provést
zločin?

Vítejte. Posaďte se. Nevšímejte si
potácejících se nemrtvých venku. Nechte nás
vyprávět vám příběh. Ale dejte si pozor.
Dobrou noc, zombie není jen tak lecjaký
příběh. Je to děsivý příběh. Seznamte se
s Carterem, Esme a Arnoldem, třemi žáky,
kteří se náhodou ocitli zamčení v téměř
prázdné škole. Nejsou přátelé. Sotva znají
jeden druhého. Ale ve sklepě čeká záhadný
noční hlídač. A venku se v mlze pohybují
temné stíny, přikrádají se blíž a stále blíž…

Věk 7-10

Věk 9-13
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HISTORICKÝ ROMÁN

ANTHONY RICHES
Římané: Hněv bohů
Marcus se vydává na východ impéria
V osmé knize historické řady Římané se centurio Marcus Aquila a jeho přátelé
z Druhé Tungrské kohorty vydávají na nebezpečnou misi na východ impéria, aby zde
osvobodili město obléhané parthskými vojsky. Mezi Tungry a městem stojí armáda
obávaných parthských katafraktů a tisíců lučištníků a ti všichni jsou odhodláni
nenechat jediného z Římanů projít. Již brzy se ale dozví, že
Tungrové nejsou jen tak obyčejní vojáci a Marcus Acquila
rozhodně není jen tak obyčejný muž. Tungrové se ocitají na území,
o které spolu Římané a Parthové po staletí bojují. I nyní hrozí, že
drobné šarvátky již brzy přerostou v krutou a nelítostnou válku.
Anthony Riches vystudoval obor teorie vojenství na univerzitě
v Manchesteru. Románové série Římané má již devět dílů. Do
posledního detailu přesně vystihuje vojáckou mluvu.

PRO MLÁDEŽ

JACQUELINE WILSONOVÁ
Život není kabaret
Hetty a Elvíra na společné cestě
Hetty Featherová začala novou kapitolu svého životního příběhu. Poté, co se svou
milovanou kamarádkou Elvírou uprchla z Tangelfieldova pojízdného cirkusu, se snaží
uchytit jako estrádní umělkyně velkolepého kabaretu Cavalcade. Hetty s Elvírou se
brzy stanou jeho hvězdami vedle ostatních skvělých čísel – jedním z nich je
i představení Hettyina starého známého, Bertieho. Brzy se však ukáže, že kabaret není
bezpečným místem, a Hetty má co dělat, aby ochránila svou milovanou Elvíru, která
touží po normálním dětství. Hetty se zároveň snaží porozumět svým citům k Bertiemu
– a také k Jemovi, na kterého nikdy nezapomněla.
Hetty sní o úžasné budoucnosti pro sebe i pro Elvíru. Z dálky svítí jasná světla
Londýnského divadla. Stane se Hetty skutečnou hvězdou?
Kniha volně navazuje na úspěšnou trilogii o Hetty Featherové (Vzdušné zámky, Konec
snění a Za hlasem srdce) a její volné pokračování Hvězdička.

Věk: 9-13
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ALISON WEIROVÁ

HISTORICKÝ ROMÁN

Kateřina Aragonská: Pravá královna
Šest tudorovských královen
V prvním ze série zamýšlených románů o šesti tudorovských královnách představuje
historička Alison Weirová Kateřinu Aragonskou. Fantasticky živý portrét první ženy
Jindřicha VIII. bourá mnohé mýty o této hrdé ženě. Už ji nevykresluje jako
jednoznačnou oběť dějinných zvratů. Na stránkách knihy ožívá charismatická,
nezlomná a odvážná hrdinka, jež na prahu stáří marně bojuje
o lásku manžela a budoucnost své královské dcery. Její tragický
příběh nikdy nepřestane fascinovat.
Alison Weirová (1951) je známa především jako historička, která
má na svém kontě celou řadu obsáhlých publikací literatury faktu,
mimo jiné: Šest žen Jindřicha VIII., Pád Anne Boleynové a Jindřich
VIII.: Král a dvůr. Napsala i pět historických románů. Pro milovníky
historie také pořádá zájezdy po místech, kde se odehrávaly anglické
dějiny 16. století, o nichž ve svých knihách nejčastěji píše, a sama je
na nich zasvěcenou průvodkyní.

DOUGLAS PRESTON
A LINCOLN CHILD

THRILLER

Za ledovou bariéru
Meteorit na mořském dně ožívá

Douglas Preston a Lincoln Child přicházejí se čtvrtým dílem se sympatickým
bývalým zlodějem Gideonem Crewem, který se opět spojí s podivínským Elim
Glinnem a vrhnou se do nebezpečného dobrodružství, které začalo již
v napínavém románu Ledová bariéra.

Kvůli tragédii ve vodách u Antarktidy vyšla
najevo děsivá pravda: meteorit, který se
pokoušela získat nedávná výprava, nebyl
obyčejný kus horniny, ale složitý organismus
z dalekého vesmíru. A teď se usadil na
mořském dně a začal růst. Jestli se ho
nepodaří zničit, planeta je odsouzená ke
zkáze. Zbývá jediná naděje: musí ho
zklikvidovat šéf výpravy Glinn se svým
týmem, na tento úkol bude třeba
Gideonových zkušeností s jadernými
zbraněmi. Gideon s kolegy však brzy zjistí,
že „meteorit“ se nehodlá vzdát bez boje…

LISTOPAD
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FRANCESCA SIMONOVÁ

PRO DĚTI

Darebák David má noční můru
Další pokračování veselých příběhů nenapravitelného Darebáka Davida
Dvanáct nových příběhů známého uličníka Darebáka Davida, ve kterých nebude chybět jeho
bráška Vzorný Vítek ani další kamarádi. Tentokrát Davida vyděsí noční můra, předvede
Vítkovi kletbu kanibalů, rozhodne se napsat příručku o tom, jak zkrotit rodiče, a vyvede
spoustu dalších rošťáren.
Příběhy Darebáka Davida jsou určeny každému. Pobaví jak prvňáčky, tak pubescenty, stejně
jako dospělé, kteří dětem předčítají. Autorka dokáže vystihnout dětskou duši i myšlení
naprosto bezchybně, umí psát natolik poutavě a nadčasově, že odtrhnout se od knihy je
prakticky nemožné. K dokonalosti prožitku přispívají i roztomilé a děj krásně podbarvující
černobílé ilustrace.
Francesca Simonová (1955) vyrůstala na kalifornském pobřeží. Na Yaleské a Oxfordské
univerzitě studovala středověkou historii a literaturu. Dnes žije v Londýně se svým britským
manželem a synem Joshem. Když zrovna
nepíše knihy pro děti, píše divadelní recenze
a kritiky restaurací, nebo honí svého
tibetského španěla Shantiho.

Věk: 6-10
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GEORGIE ADAMSOVÁ A EMILY BOLAMOVÁ
Tři
Tři
Tři
Tři
Tři

PRO DĚTI

malí upíři
malí kouzelníci
malé princezny
malé pirátky
malé čarodějky

Veselé a bohatě ilustrované příběhy pro nejmenší čtenáře
Připravili jsme pro Vás dvě nové knížky Tři malí upíři a Tři malí kouzelníci
a tři reedice velmi oblíbených knižek: Tři malé princezny, Tři malé pirátky
a Tři malé čarodějky v novém formátu. Bohatě ilustrované knížky
s jednoduchým textem jsou ideální jak pro společné čtení rodičů s dětmi, tak
i pro první samostatné krůčky začínajících čtenářů.
Tři malí upíři pořádají halloweenský večírek. Pozvali všechny své kamarády,
jen na hraběte ze sousedního strašidelného zámku zapomněli. Dotčený
soused si samozřejmě takovou nehoráznost nenechá líbit. Jak jen tohle
dopadne?
Tři malí kouzelníci se chystají na soutěž nejlepších kouzelnických triků.
Doufají, že se jim podaří vyhrát, ovšem zlý čaroděj dělá, co může, aby jim
zkřížil plány. Dokážou malí šikulkové starého zloducha přelstít?
Péťa, Pája a Pipi jsou tři malé princezny, které bydlí v Pepřenkovém paláci
a chodí do královské školy, kde se učí způsobně uždibovat dortíky,
proměňovat žabáky v prince a vůbec si užívají spoustu legrace.

Věk: 3-8

Terka, Tamča a Triga jsou malé pirátky, které bydlí společně
s pejskem Čudlou, kočkou Sardinkou a papouškem Gulliverem na
pirátské lodi. Každé ráno chodí do pirátské školy, kde se pilně učí
hledat zakopané poklady a zpívat námořnické písničky.
Zoja, Ziga a Zara jsou tři malé čarodějky a vítají vás
v nepředvídatelném světě Kouzelného lesa! Ve světě, kde se hrnky
a talířky samy myjí a ponožky samy uklízejí. Kde najdete mluvící
rozcestník, zpívající kalendář a kuchařskou knihu, která má svůj
vlastní názor.
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ANTHONY HOROWITZ

PRO MLÁDEŽ

Horory na dobrou noc 1 + 2
Svět se mění, strach zůstává
Oba díly Hororů na dobrou noc jsou působivé sbírky děsivých příběhů, které vám naženou
husí kůži, od uznávaného autora a scenáristy Anthonyho Horowitze.
Varování: Nevhodné pro osoby úzkostné či se slabými nervy. Vstupte do temného
a děsivého světa Horowitzových hororů v nichž jsou hlavními (a nechtěnými) hrdiny děti,
určených pro mladé čtenáře a pochopitelně i pro jejich rodiče.
Je to svět, kde vše vypadá celkem normálně. Ale hned za nejbližším rohem číhá leccos
tajemného, zlověstného a skutečně hrůzného. Jako zdánlivě obyčejný fotoaparát ukrývající
zlé síly, cesta domů autobusem, jenž zahne do nejhorší noční můry, a záhadná počítačová
hra, kterou by nikdo nehrál… kdyby znal její pravidla! Všechny povídky obsahují šokující
pointu… Můžete se těšit i na notnou dávku černého humoru. Vzdor názvu si tuto knihu
rozhodně neberte s sebou do postele…

152 str. | 199 Kč | Věk: 14+ | REEDICE

HOROR

152 str. | 199 Kč | Věk: 14+ | REEDICE

Anthony Horowitz (1955) je jedním z nejpopulárnějších a nejplodnějších současných
spisovatelů literatury pro mládež. Je autorem nesmírně úspěšné série o Alexu Riderovi.
První díl Stormbreaker byl dokonce zfilmován.

DAN SIMMONS

PRO DĚTI

Terror

Velká kniha kocoura Vavřince

Arktická výprava se mění v boj o přežití

Oslava 75. výročí

Terror, je ve všech smyslech toho slova
„mrazivý“ horor, vycházející z historických
událostí. Simmons jako kulisu svého příběhu
použil výpravu sira Franklina, která se roku
1845 vydala hledat tzv. severozápadní cestu
a jejíž osud je dodnes zahalen tajemstvím
a je předmětem mnoha odborných i laických
spekulací. V pestrém kaleidoskopu,
proloženém četnými retrospektivními
pasážemi, sledujeme osudy námořníků, kteří
uvázli v ledové arktické pasti, docházejí jim
potraviny, sužují je kurděje i jiné choroby
a pronásleduje je tajemný a nelítostný
netvor.
648 str. | 390 Kč | REEDICE
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V. FALTOVÁ & D. LHOTOVÁ
& ZDENĚK K. SLABÝ

280 str. | 490 Kč | Věk: 3-8 | REEDICE

V lednu 2017 bude kocouru Vavřincovi 50
let a my jsme se společně s autory rozhodli
pro reedici souborného vydání. Kocour
Vavřinec spolu s kamarády – rozmazlenou
psí holčičkou Otylkou, nerudným kozlíkem
Spytihněvem a prasátkem-snílkem Mojmírem
– prožívají celou řadu napínavých i veselých
dobrodružství. Když chtějí něco umět nebo
dokázat, musí se to napřed naučit. Když
chtějí být silní a otužilí a stateční, musí cvičit
a sportovat. Ale to všechno se dozvíte
z knížky, která je souborným vydáním těch
nejlepších příběhů Vavřince a jeho přátel, ale
i dalších zvířátek…

