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JAMES CAROL

DETEKTIVKA

Oběť
Vražedkyně hledala spojence

James Carol (1969) je britský spisovatel a než
začal psát, živil se jako kytarista, zvukař, učitel hry
na kytaru, novinář a instruktor jezdectví. Autor sice
píše své thrillery jako sérii, ale každý lze brát jako
samostatnou knihu zasazenou do jiného prostředí,
kde kromě Jeffersona Wintera vystupují jiné
postavy. Pokud nepíše, věnuje se výcviku koní
i jezdců a hudbě.

Poté co policejní profiler Jefferson Winter spolu se seržantkou
Mendozovou v New Yorku odhalil a dopadl sadistického vraha mladých
homosexuálů, odpočívá a připravuje se na další zakázku v Paříži.
Trápí ho nespavost, a tak si několik nocí po sobě chodí posedět nad kávou
do zapadlého bufetu. Když jej tam osloví mladá blondýna, překvapí ho, že
zná nejen jeho jméno, ale ví toho o něm nečekaně mnoho. A pak žena
před jeho očima nožem zabije náhodně vybranou oběť. Než se šokovaný
Winter stačí vzpamatovat, vražedkyně uteče a zanechá po sobě na stole
jen výtisk šest let starých novin. Winter zavolá na linku 911, počká na
příjezd policie a předpokládá, že podá svědectví a bude moci odletět. Jenže
policisté ho zadrží jako podezřelého, a jak se zdá, ani Mendozová není
příliš ochotná uvěřit, že Jefferson vraždu nespáchal – vždyť jeho otec byl
sériový vrah a násilné sklony se mohou dědit.
Když se prokáže, že si Winter neznámou ženu nevymyslel, vše nekončí,
ale naopak začíná.

288 str. | 299 Kč
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THRILLER

JAMES ROLLINS

THRILLER

Jidášův kmen

Zemři dvakrát

Celosvětová epidemie útočí

Zrádce si zaslouží víc než jednu smrt

Děsivý příběh o prastaré hrozbě, která znovu
povstává, aby zaplavila moderní svět…
a o zoufalé naději, která je ukryta na
nejpřekvapivějším místě ze všech: v jazyce
andělů. Z hlubin Indického oceánu se vynoří
hrozivá epidemie, aby zničila lidstvo –
neznámá, neporazitelná a smrtící choroba,
která je však pouhou předzvěstí záhuby, jež
má následovat. Na palubě zábavní jachty
proměněné v provizorní nemocnici pátrají
agenti tajné organizace SIGMA Force – po
odpovědích na otázky kolem pohromy, jež se
náhle objevila na světle světa.

Agenta Davida Trevellyana, který se chystá
po své první misi opustit New York, povolají
na britský konzulát v Chicagu. Do téže
kanceláře, kde byl jeho nový nadřízený před
pouhým týdnem napaden a postřelen
kolegou ze zpravodajské služby Královského
námořnictva, který sešel ze správné cesty.
Trevellyan, pověřený úkolem zrádce najít
a překazit jeho nebezpečné plány, brzy zjistí,
že jedinou naději na záchranu nevinných
životů nepředstavuje oficiální systém, ale jen
jeho vlastní instinkty a schopnosti. Důvěra
v nesprávnou osobu může stát člověka život.

448 str. | 349 Kč | REEDICE

THRILLER

264 str. | 299 Kč

PAULA DALY

ROMÁN PRO ŽENY

Co jsi to za matku?

280 str. | 299 Kč
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ANDREW GRANT

TASMINA PERRY
Tajemný cizinec

Měla jsi dohlédnout na mou dceru!

Sophie se snaží najít pravdu

Co se stane, jestliže zmizí dítě vaší nejlepší
kamarádky, právě když jste ho měla na
starosti? Co si počnete? Přesně tohle řeší Lisa
Kallistová jednoho mrazivého dne v anglické
Jezerní oblasti. Celý svět se jí změní v noční
můru. Jde už o druhou dívku, která zmizela
během pouhých čtrnácti dní. První našli
donaha svlečenou, poté co si prošla
strašlivým utrpením. Lisa je zničená pocitem
viny, a když ji Lucindina rodina veřejně
obviní, začne postupně odkrývat okolnosti
Lucindina zmizení a přitom zjistí, že nic není
takové, jak se na první pohled zdálo.

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.

360 str. | 299 Kč

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.

240 str. | 249 Kč | Věk: 6-10
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KOMIKS

JOHN LAYMAN, JASON FABOK A AARON LOPRESTI
Batman Detective Comics 5: Gothtopie
V Gothamu je všechno v pořádku… ale něco tu nehraje
V utopickém Gotham City už zločin nemá místo. O spravedlnost se stará Batman se
svou partnerkou a milenkou Selinou Kyleovou. Takhle to tu bylo odjakživa. Občané
jsou spokojeni, až na rekordní počet jinak naprosto normálních sebevražd. Zpod
sněhobílé fasády Gothtopie se dere na svět něco hodně temného. A až Batman zjistí, že
tu něco nefunguje tak, jak by mělo, stane se veřejným nepřítelem číslo jedna, a to
dokonce i pro své nejbližší. Dokáže nejlepší světový detektiv zjistit, kde má původ ta
masová halucinace, která zachvátila celé město? Nebo Gotham propadne šílenství
jednou provždy?
Tvůrci vám přinášejí naruby obrácený příběh o Temném rytíři v utopickém, zločinů
zbaveném Gothamu. Obsahuje sešitová vydání č. 25–29, včetně výjimečného Detective
Comics č. 27.

208 str. | 499 Kč + 699 Kč

KOMIKS

GARTH ENNIS
& GORAN PARLOV
Punisher MAX 9: Dlouhá
chladná tma
Počkej, teď něco zažiješ…

128 str. | 399 Kč
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DUBEN

Barracuda se vrátil. Nejnebezpečnější
nepřítel, proti jakému kdy Punisher stál,
navíc našel skulinu v jeho zbroji, a dokonce
takovou skulinu, o které neví ani sám Frank
Castle. Překypuje tou nejčernější
a nejjedovatější nenávistí, chystá se
Punishera rozdrtit na krvavou kaši – a hodlá
to provést pěkně pomaloučku a řádně si to
užít. Jenže Castle má za sebou roky a roky
masakrů, takže kdo ví, jakou smrtící sílu
v sobě ještě dokáže najít? Barracuda to brzy
zjistí tím nejdrsnějším způsobem… a dokonce
se na to náramně těší.

SIMON SCARROW

HISTORICKÝ ROMÁN

Británie
Římské legie čeká rozhodující boj o vzpurnou provincii
Římská provincie Británie roku 52 našeho letopočtu. Zatímco centurion Macro, který utrpěl
zranění během hlídky, je nucen zůstat v pevnosti, prefekt Cato táhne s legionáři do srdce hor
ovládaných nepřáteli. Jeho úkolem je zlikvidovat baštu druidů a zpečetit tak vítězství Říma
nad britskými kmeny. S blížící se zimou, která přináší studený déšť a sněžení, však vojsko
během pochodu naráží na stále nové a nové překážky. Když předsunuté hlídky Macronovi
ohlásí, že kolem pevnosti potkávají čím dál méně Britů, zkušený římský voják a velitel pojme
mrazivé podezření. Zastřely snad ambice úsudek zastupujícímu guvernéru Quintatovi, a on
proto podcenil nepřátele? Pokud totiž Britové skutečně v horách přichystali na Římany
vychytralou a smrtící past, bude to právě Cato se svými muži, kdo se do ní chytí.
Simon Scarrow (1962) je britský autor historických románů. Vystudoval historii na University of
East Anglia a pak učil tento obor na City College v Norwichi. Specializoval se zejména na římské
dějiny. Poté se rozhodl, že začne psát knihy, jaké by si rád sám přečetl.

344 str. | 349 Kč
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DOUGLAS PRESTON A LINCOLN CHILD

THRILLER

Černá komnata
Agent Pendergast žije a bojuje s minulostí
Po dramatickém střetnutí s bytostí z jiného světa, k němuž došlo na
exmouthském pobřeží ve státě Massachusetts, se zvláštní agent A. X. L.
Pendergast pohřešuje – podle všeho je mrtev. Pendergastova schovanka
Constance, zdrcená žalem, se uchýlí do sklepních komnat pod sídlem na
Riverside Drive, aby tu o samotě meditovala a rozhodovala, co bude dál s jejím
životem. Jenže tam není sama – setká se s temnou postavou z minulosti, která ji
unese na druhý konec světa… anebo ne? Proctor, Pendergastův osobní strážce
a sluha, pronásleduje Constancina únosce do zámoří a napříč světadíly, až do
neobydlené pustiny. Jenže svět není černobílý a nic není, jak se zdá. Než vyjde
pravda najevo, dá se do pohybu strašlivá mašinérie a možná už bude pro
všechny pozdě…
Douglas Preston a Lincoln Child jsou spoluautoři více než
dvaceti populárních románů.
Douglas Preston (1956) pracoval pro Americké přírodopisné
muzeum a k jeho zájmům patří koně, sportovní potápění,
lyžování a také bádání na pobřeží státu Maine.
Lincoln Child (1957) je bývalý knižní redaktor a je
milovníkem motorek, exotických papoušků a anglické literatury
devatenáctého století.
328 str. | 349 Kč
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KELLI STANLEY

DETEKTIVKA

Město draků

JOHN CONNOLLY

DETEKTIVKA

Vlk v pasti

Mezi světly luceren a temnými gangy

Pod kořeny číhá hladové božstvo

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.

Městečku Prosperous se daří, i když ostatní
trpí. Jeho obyvatelé jsou bohatší než ostatní,
budoucnost jejich dětí se zdá zajištěná… Smrt
portlandského bezdomovce a nevysvětlené
zmizení jeho dcery však ke komunitě obrátí
pozornost neústupného soukromého
detektiva Charlieho Parkera. Ten je pro své
nepřátele opravdu nebezpečný, protože
nezná soucit a žene ho touha po pomstě.
Jenže místní společenství mainského
městečka patří k nejkrutějším protivníkům,
na jaké dosud narazil. Buď zabijí oni jeho,
nebo nepřežije nikdo z nich.
360 str. | 299 Kč

352 str. | 299 Kč

MARCUS EMERSON

PRO MLÁDEŽ

Deník nindži ze šestky 4
Šach mat

Marcus Emerson od malička velmi rád kreslil, jeho první oblíbená postavička
byl kocour Garfield a velmi rád hrál Super Mario Bros. Četl komiksy jako
X-Men, Superman a Wildcats. Jezdil hodně na kole. Svůj první příběh napsal
v osmé třídě. Vlastní víc komiksů než románů a víc videoher než filmů.

Jmenuju se Chase Cooper a tohle je můj
čtvrtý deník nindži ze šestky. Blíží se
vědecký veletrh a všichni makají jako
o život, aby svoje projekty dokončili včas.
Jenže 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?
Jo, to se stalo taky. Teď je osud vědeckého
veletrhu v mých rukách, zatímco se snažím
udržet náskok před pachatelem v tom
nejbláznivějším týdnu mého života.
160 str. | 199 Kč | 9‒13 let
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KOMIKS

BRIAN AZZARELLO, CLIFF
CHIANG, TONY AKINS

HISTORICKÝ ROMÁN

Králova konkubína

Wonder Woman 2: Odvaha

Jedno manželství, tři lidé

Táhni k čertu!

Alice Perrersová, narozená v roce 1348, kdy
řádil mor, opuštěná a vychovaná v tísnivé
atmosféře kláštera, odmítla stát se jeptiškou
v přesvědčení, že ji čeká lepší osud. Ctižádost
a bystrá mysl jí skutečně pomohly
pozvednout se od temných začátků až ke
královskému dvoru, kde se stala milenkou
anglického panovníka Eduarda III. Ale ve
skutečnosti byla vždycky sama. Náhodné
setkání mladé Alice s příslušníky královské
rodiny změní navždy její život. Na Eduardově
nádherném a okázalém dvoře bohatne
a získává čím dál větší vliv, ale také řadu
nepřátel…

Wonder Woman by udělala cokoliv, aby
zachránila život lidem, kteří jsou jí drazí. Její
všemocný otec Zeus se stále pohřešuje
a Wonder Woman se ocitá uprostřed
předobrazu všech rodinných klání: mezi
jejími božskými příbuznými se rozpoutala
bitva o olympský trůn. Přítelkyně Zola –
smrtelná a (za což vděčí Diovi) těhotná – je
jen jednou z mnoha obětí, odvlečených do
stínové říše náležící Hádovi, vládci podsvětí.
Pokud chce Diana vůbec doufat, že Zolu ještě
osvobodí, musí se vyrovnat s nejtemnějším
tajemstvím Amazonek…
144 str. | 399 Kč + 599 Kč

PRO MLÁDEŽ

380 str. | 299 Kč

SARA SHEPARDOVÁ

PRO DĚTI

Perfekcionistky: Hodné
holky

256 str. | 249 Kč | Věk: 14+
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ANNE O’BRIENOVÁ

HARRIET WHITEHORNOVÁ
& BECKA MOOROVÁ
Violka a ukrytý poklad

Jsou okouzlující až za hrob

Lov na vzácného papouška

Ještě nedávno měly dokonalý život. Tedy,
téměř dokonalý. Dokud na ně nepadlo
podezření z vraždy. Pěti krásným nadaným
studentkám posledního ročníku střední školy
Beacon Heights High se život změnil doslova
ze dne na den. To když jedné noci někdo
zabil jejich spolužáka Nolana, kterého
všechny upřímně nenáviděly. Arogantní
floutek Nolan sice dívkám ošklivě ublížil, ale
to přece neznamená, že ho jedna z nich
musela zabít – nebo to snad udělaly všechny
společně? Mohou dívky vůbec někomu věřit
– včetně jedna druhé?

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?
208 str. | 249 Kč | Věk: 7-10

LEE CHILD

THRILLER

Večerní škola
Kolik lidí zabijete za sto milionů dolarů?
Píše se rok 1996, Jacku Reacherovi je pětatřicet let a dosud slouží v americké armádě. Po jedné úspěšné akci dostane
rozkaz svléct uniformu vojenského policisty a jako civilista se hlásit ve večerní škole. Předmětem, jenž se na ní
údajně bude vyučovat, je lepší spolupráce mezi jednotlivými bezpečnostními složkami. Večerní škola je ovšem jen
krytí pro přísně utajenou bezpečnostní akci. Při ní má Reacher se dvěma kolegy – agentem FBI a analytikem CIA –
a za pomoci osvědčené seržantky Frances Neagleyové zjistit, kdo chystá teroristický útok nepředstavitelných
rozměrů. Na svou akci nemají mnoho času a jako stopu jen zprávu saúdského kurýra, kterou odposlechl dvojitý agent
pracující i pro Spojené státy: „Ten Američan požaduje sto milionů dolarů.“ Za co? A od koho?
Lee Child (1954), vlastním jménem Jim Grant, se narodil v roce v anglickém Coventry. Pracoval v divadle a pro Granada
Television v Manchesteru. Když se stal po reorganizaci přebytečným, začal psát beletrii. Childův hrdina, bývalý vojenský
policista Jack Reacher, se poprvé objevil
v románu Jatka, který měl okamžitě úspěch
a autor za něj získal řadu ocenění.
Reacherovská série, jež zatím čítá
jedenadvacet svazků, získává každým rokem
větší popularitu a dva příběhy z ní byly
zfilmovány s Tomem Cruisem v hlavní roli –
Jack Reacher: Poslední výstřel (podle
románu Výstřel) a Jack Reacher: Nevracej se
(podle románu Nevracej se).

336 str. | 349 Kč
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HISTORICKÝ ROMÁN

BERNARD CORNWELL
Plamenonosič
Boj o sjednocení Anglie pokračuje…
V Británii trvá nejistý mír. Vikinský vládce Northumbrie Sigtryggr a saská královna
Mercie Æthelflaed dodržují sjednané příměří, a tak největší saský válečník Uhtred
z Bebbanburgu má konečně šanci pokusit se dobýt zpět svou domovskou pevnost, kterou
mu před mnoha a mnoha lety ukradl jeho proradný strýc a v níž nyní sídlí jeho
bratranec. Osud je však neúprosný a nepřátelé, kteří se proti Uhtredovi spikli, spolu
s přísahou věrnosti Æthelflaed ho od jeho snu vrátit se do Bebbanburgu jako jeho pán
odvádějí. Do boje o britská království vstupují nové síly: slavný král Alby Konstantin
Skotský se snaží využít příležitosti a zabrat území severně od velké římské zdi. A stejně
tak chce nejisté situace využít nejmocnější západosaský
ealdorman Æthelhelm k tomu, aby posílil nárok svého vnuka
na wessexský trůn. Uhtred je však rozhodnut, že žádní
nepřátelé, noví ani staří, kteří se proti němu spojili, ho
nemohou od jeho snu odvrátit. Je pán z Bebbanburgu, ale
musí vynaložit veškeré zkušenosti a bojové umění, aby svůj
sen uskutečnil a získal to, co mu dědickým právem patří.
Plamenonosič je desátá kniha Anglosaské kroniky, kdy velký
válečník Uhtred dobývá Bebbanburg.

288 str. | 299 Kč

10

KVĚTEN

Bernard Cornwell (1944) se narodil v Londýně, vyrůstal
v Essexu a nyní žije většinou v USA. Vystudoval Londýnskou
univerzitu a poté sedm let pracoval v televizi BBC. Proslavil se
historickými romány, které se dočkaly televizního zpracování.

BRIAN K. VAUGHAN
& FIONA STAPLES

KOMIKS

Sága 4
Splněné přání

Brian K. Vaughan je jedna z největších osobností současného komiksu
a držitel mnoha komiksových cen a auotr úspěšné sérii Y: Poslední z mužů.
Fiona Staples je kanadská komiksová kreslířka, inkerka, lettererka
a koloristka, která se v posledních několika letech díky výraznému
a nezaměnitelnému stylu vyšvihla na samotnou špičku svého oboru.

Sága je jedna z nejlepších původních
komiksových sérií nového tisíciletí.
Alaně se splnil sen: stala se herečkou
v poloilegální virtuální šou známé jako
Otevřený okruh. Ale splněná přání jsou
pěkné potvory, a tak i tahle práce má svoje
háčky… Marko zatím trpí syndromem muže
v domácnosti, což může vést k poměrně
vážným partnerským neshodám. Zvlášť když
se do toho zaplete robotický revolucionář,
kterého aristokratičtí vládci Robotického
království naštvali tak, že přešel k činu.
A k dost drsnému činu. Zkrátka, na planetě
Gardenii idyla mizí a zápletka houstne.

JONATHAN MERES

144 str. | 399 Kč

PRO MLÁDEŽ

Svět podle Norma 6
Může potřebovat restart
Proč jenom musel Norm usnout rovnou na hodině dějepisu? A když už za to dostal
jako trest domácí cvičení, proč ho neudělal? A když už ho neudělal, proč místo toho
nešel jezdit na kole? Samé záhady, ale aspoň na tu poslední je jasná odpověď: Norm
nemůže jít jezdit na kole. Proč? Protože mu to kolo UKRADLI, proto! Katastrofa, říkáte?
Jenže ono to je ještě horší. Celé se to totiž zamotalo tak, že kvůli té
krádeži kola musel Norm slíbit, že půjde hrát fotbal… ačkoli tu
poblbanou hru to-tál-ně nesnáší!
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.

200 str. | 249 Kč | Věk 9-13
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DETEKTIVKA

JOHN SANDFORD
Extrémní oběť
Zastaví Davenport atentátníky včas?
Kvůli narůstajícím sporům s vedením opustil
Lucas Davenport minnesotský Státní
kriminalistický úřad a po mnoha letech je
náhle bez práce. Pověst špičkového
vyšetřovatele mu však zůstala, a to
i v nejvyšších politických kruzích. Jeho
služby si vyžádá guvernér Elmer Henderson,
který kandiduje na úřad prezidenta proti
Michaele Bowdenové. Henderson očekává, že
jeho soupeřka v primárkách uspěje
a nabídne mu post viceprezidenta. Během
předvolební kampaně však přijde do styku
s krajně vyhrocenými výhrůžkami a požádá
Davenporta, aby vše prošetřil…

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.

304 str. | 299 Kč

DETEKTIVKA

VAL MCDERMIDOVÁ
Mimo hranice
Zločin podle DNA
Nezletilý řidič při jízdě v ukradeném autě
skončí v kómatu. Rutinní test DNA se stane
zdánlivě jednoduchým klíčem k vyřešení
dvacet dva let staré vraždy. Hledání pravdy
je nakonec stejně složité jako šroubovice
DNA. Vrchní inspektorku Karen Pirieovou
mezitím neodolatelně přitahuje jiný případ,
s jehož vyšetřováním nemá mít nic
společného a který má své kořeny
v bombovém útoku, k němuž došlo před
mnoha lety… A jak skládá dohromady
desítky let staré důkazy, objevuje velice
nebezpečná tajemství. Tajemství, pro která je
někdo ochotný vraždit.

336 str. | 299 Kč
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Val McDermidová (1955) pochází ze Skotska. Po studiích angličtiny na
Oxfordské univerzitě pracovala šestnáct let jako novinářka, poslední tři roky
jako šéfredaktorka pobočky bulvárního týdeníku Sunday v severní Anglii. Nyní
se plně věnuje spisovatelské tvorbě, za kterou získala řadu mezinárodních
ocenění včetně Zlaté a Diamantové dýky.

LINDSEY LEAVITTOVÁ

PRO MLÁDEŽ

Sbohem, princové!

ROBERT FABBRI

HISTORICKÝ ROMÁN

Vespasián: Falešný římský
bůh

Zaskakování za princezny

Caligula se chová jako bůh neřesti

Desi Bascombová se díky svým mimořádným
schopnostem a nadání poradit si s každým
problémem stala miláčkem agentury Façade.
Je vůbec nejmladší dívkou, co kdy postoupila
na úroveň tři a získala místo stálé dvojnice
princezny. Teď je však středem pozornosti,
takže si ani nemůže promluvit o samotě
s Reedem, který – jak právě zjistila – pracuje
jako dvojník princů! Desi není žádná
křehotinka v nesnázích, ale v závěrečném
díle téhle bláznivé trilogie už by se nějaký
ten rytíř v nablýskaném brnění hodil.

Vespasián slouží jako vojenský důstojník na
odlehlé výspě Římské říše, řeší místní
problémy a hájí římský způsob života. Ale
politické události v Římě – Tiberiovo
vzrůstající šílenství a zhýralost, prohlubující
se obilná krize – ho přivádějí zpět. Když se
císařem stává Caligula, je Vespasián
přesvědčen, že se situace zlepší. Ale je
svědkem toho, jak se ze zářící římské hvězdy
postupně stává zpustlý šílenec toužící po
krvi. A je na Vespasiánovi, aby podnikl
nebezpečnou pouť do Alexandrie.
240 str. | 249 Kč | Věk: 14+

CHRIS CARTER

DETEKTIVKA

Hovor se smrtí
Živí se strachem obětí
Po náročném týdnu se Tanya Kaitlinová těší na odpočinkový večer
doma, ale když vychází ze sprchy, uslyší zvonění telefonu.
Požadavek na videohovor přichází od její nejlepší přítelkyně
Karen Wardové. Tanya hovor přijme – a noční můra začíná. Karen
je s roubíkem v ústech připoutaná k židli v obývacím pokoji
vlastního bytu. Jestliže Tanya přeruší hovor, bude příště na řadě
ona – to jí slibuje chraplavý hlas v telefonu. A tak je Tanya nucena
nejen sledovat v přímém přenosu mučení a vraždu své nejlepší
kamarádky, ale dokonce se na ní určitým způsobem i podílet.
Detektivové Hunter a Garcia se při vyšetřování nejnovějšího
případu ocitají na horské dráze zla. Vrah se však dopustil jedné
chyby při výběru oběti…

344 str. | 299 Kč
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PRO MLÁDEŽ

JACQUELINE WILSONOVÁ
Družička k pronájmu
Bude si Tilly někdy moct obléknout šaty svých snů?
Tenhle příběh začíná šaty…
Tilly má plný šatník družičkovských šatů. Jediným
problémem je, že existují jen v její fantazii. Ve skutečnosti je
to Tillyina nejlepší kamarádka Matty, kdo má nádherné
růžové šaty pro družičku na dokonalou svatbu s nevěstou
v bílých šatech. Tilly se bojí, že z ní družička nikdy nebude.
A tak se rozhodne, že vezme osud do vlastních rukou – a dá
si inzerát, kde nabídne své služby:
Velice hezká a rozumná devítiletá dívka má téměř nenošené
úžasné růžové značkové šaty pro družičku s ladícími doplňky.
Zúčastní se jakékoli svatby a dodá tak dokonalý lesk
a perfektní styl vašim svatebním fotografiím. Za den si účtuje
velmi malý poplatek.
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.

272 str. | 249 Kč | Věk: 8-13
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HARRY SIDEBOTTOM

HISTORICKÝ ROMÁN

Trůn Caesarů: Ocel a krev
Schyluje se k nelítostné bitvě…
Druhý díl trilogie Harryho Sidebottoma nás vrací zpět do období krize římského
císařství. V jediném roce vznese svůj nárok na trůn hned šest uchazečů a vláda toho
prvního se právě chýlí ke konci. Píše se rok 238 n. l. a v Římě je zavražděn prefekt
císaře Maximina, císař sám je prohlášen za mrtvého a vlády se s podporou senátu
ujímají Gordianus Starší a Gordianus Mladší. Senát doufá, že oba příslušníci
starobylého rodu vrátí zemi klid a zbaví ji hrozby občanské války. Zpráva o zradě
se rychle donese Maximinovi a ten jedná tvrdě a nemilosrdně, tak jak je za celý svůj
vojenský život zvyklý. Na prašných pláních před hradbami Kartága se schyluje
k nelítostné bitvě, kde ocel a krev rozhodnou o dalším osudu impéria.
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.

MEREDITH COSTAINOVÁ
& DANIELLE MCDONALDOVÁ

PRO DĚTI

Ella a její deníky 4
Splněný sen

Meredith Costainová je všestranná spisovatelka, držitelka řady cen. Její první
obrázková knížka se dočkala televizního zpracování pro stanici ABC. Je bývalou
učitelkou angličtiny.
Danielle McDonaldová je posedlá vášní pro barvy a s láskou kreslí legrační
postavičky. Je grafička a ilustrátorka dětských knih, návrhářka plyšových
hraček, ložního prádla a věcí pro děti.

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!
144 str. | 229 Kč | Věk 7-10
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JAMES ROLLINS
Sedmá pohroma
Šíření pandemie klade zásadní otázku…
James Rollins odhaluje starodávné nebezpečí ukryté na stránkách Bible, které ohrožuje
současný svět. Pokud se skutečně odehrály egyptské rány, nemohly by nastat znovu, tentokrát
v celosvětovém měřítku?
Dva roky po svém zmizení v súdánské poušti se vůdce britské archeologické expedice profesor
Harold McCabe objevuje znovu, šílený a v deliriu, ale umírá dřív, než stačí vyprávět svůj příběh.
Záhada se prohloubí, když pitva odhalí děsivou skutečnost: někdo začal
zaživa mumifikovat profesorovo tělo. Ostatky jsou převezeny do Londýna
k dalšímu zkoumání, ale z Egypta přichází znepokojivá zpráva: lékařský
tým, který prováděl pitvu, onemocněl neznámou chorobou, jež se rychle šíří
po Káhiře. Kolegyně mrtvého profesora se obává nejhoršího a spojí se
s dlouholetým přítelem Painterem Crowem, ředitelem Sigma Force. Jde
o naléhavý telefonát, protože profesor McCabe zmizel při pátrání po důkazu,
že se deset egyptských ran doopravdy odehrálo. Šíření pandemie klade
zásadní otázku. Neschyluje se k dalším deseti ranám? Sigma Force musí
čelit hrozbě zrozené z dávné minulosti a realizované moderní vědou –
hrozbě, která může zahubit celé lidstvo.
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GARTH ENNIS
& GORAN PARLOV

KOMIKS

Punisher MAX 10: Valley
Forge, Valley Forge

BRIAN K. VAUGHAN
& FIONA STAPLES
Sága 5
Rodina zažívá těžké chvíle

Moje válka skončila

Když po vás jdou prakticky všechny strany
galaktického válečného konfliktu, není se asi
co divit, že vaše rodina zažívá těžké chvíle
a tak nějak se… rozpadá. Zatímco Marko
musel spojit síly s Princem Robotem IV,
kterého upřímně nesnáší, aby společně mohli
hledat svoje ztracené děti, Alanu čeká
nepříjemné seznámení s dalším účastníkem
konfliktu. Bojovníci „Poslední revoluce“ si
nějak nemůžou rozmyslet, jestli jsou
bojovníci za svobodu, anebo bezohlední
teroristi, ale zato mají jasno v tom, že
maličkou Hazel využijí ke svým cílům…

Třicátého října 1971 vyložily přepravní
vrtulníky Huey vojáky na pahorku ve
Vietnamu, známém jako Střelecká základna
Valley Forge. Na místě bylo nalezeno sedm
set mrtvých vojáků včetně bezmála dvou set
příslušníků námořní pěchoty. A taky jediný
muž, který to přežil: kapitán Frank Castle.
Teď se starý nepřítel vrátil a vynesl na
povrch tajemství, která neměla být odhalena.
Muž, ze kterého se stal Punisher, bude čelit
soupeři, na kterého nejde vystřelit, v boji,
v němž nejde zvítězit…
148 str. | 399 Kč

LINDSEY DAVISOVÁ
Nepřítel v domě

KOMIKS

HISTORICKÝ ROMÁN

152 str. | 399 Kč

MEG CABOTOVÁ

ROMÁN PRO ŽENY

Jak potvrdit lásku

Co otrok, to nepřítel

Co radí srdce a co říká rozum?

Bohatí novomanželé jsou zavražděni ve
vlastní posteli a po jejich drahocenném
stříbře se slehla zem. Podle názoru vigilů je
zabili jejich otroci. Flavia Albia by ten případ
nejraději odmítla, ale to by znamenalo, že si
nechá ujít šanci znovu pracovat s edilem
Manliem Faustem… A tomu neodolá. Při
řešení záhady musí zblízka nahlédnout do
života domácích otroků ve starověkém Římě
za vlády paranoidního císaře Domiciána.
Ačkoli má Flavia Albia tolik životů jako
kočka, tentokrát se skutečně ocitá na prahu
smrti.

Reed Stewart je slavný profesionální golfista,
který před lety odešel z městečka Bloomville
a zůstalo tam po něm kromě rodiny i jedno
zlomené srdce. To patří Becky Flowersové. Ta
se dokázala z nešťastné lásky vzpamatovat
a úspěšně podniká. Nyní před ní stojí
velesložitý úkol: vyřešit prekérní situaci, do
níž se dostali Reedovi rodiče, a pomoci jim se
stěhováním na slunnou Floridu. Při tom je
ale setkání s Reedem nevyhnutelné. Jak se ti
dva dokážou popasovat s tím, že se zase
uvidí? Co s nimi udělají vzpomínky na
osudovou noc, kdy jejich láska skončila?

ZÁŘÍ
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TILLY BAGSHAWE
Kráska a lord
Dvě srdce pro hraběte
Všeobecně se má za to, že svobodný a dobře zajištěný muž netouží po ničem jiném než po… vhodné
manželce. Ale je to skutečně pravda? To nám napoví třetí kniha ze série o Swell Valley.
Henry Saxton-Brae zdánlivě má úplně vše – šlechtický titul, miliony, které si sám vydělal, je zasnoubený
se supermodelkou. A nedávno koupil jednu z nejkrásnějších staveb ve Swell Valley – hrad Hanborough.
Pro člověka, který se chystá usadit snad situace nemůže vypadat lépe. Jenže co když je tím jediným
mužem na světě, který není zamilovaný do své budoucí ženy? Flora Fitzwilliamová je pověřena přestavbou
hradu Hanborough a jeho návratem do původní krásy. Brzy se však sama přesvědčí, že opravit nepotřebuje
jen budova, a stane se snad jedinou osobou, která pozná skutečného Henryho Saxtona-Braea.
Tilly Bagshawe (1973) je britská spisovatelka a v češtině ji vyšlo devět románů. Za manžela má Američana,
je matkou čtyř dětí a spolu s celou rodinou střídá zářivá světla Los Angeles a mír a klid ospalé cotswoldské
vesničky. Pokud zrovna nepíše nebo nesedí v letadle, věnuje svou energii rozvážením dětí do školy, skautům
a prasátku Peppě.

ROMÁN PRO ŽENY

PATRICIA SCANLAN
Dar přátelství
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TOM BALE
Uteč, nebo nepřežiješ

Kam až sahá přátelství?

Na útěku před zločineckým gangem

Kdy je načase, abychom přestali létat za
oceán kvůli někomu, kdo by pro nás
nepřeskočil ani louži? Hilary a Colette jsou
dlouholeté přítelkyně, jejichž přátelství je
však velmi nevyvážené. Zatímco Hilary žije
šťastným životem, naplněným starostí
o rodinu a prací, je kdykoli ochotná pomoci
či poradit. Colette, jedináček z bohaté rodiny,
svou přítelkyni léta využívá. Hilary má
naštěstí i skutečného, věrného přítele
Jonathana a dobře ví, jak má pravé přátelství
vypadat, ale přesto jí trvá velmi dlouho, než
se rozhodne pro radikální řez.

Té noci vtrhli do domu mladé rodiny
gangsteři a obrátili jí život naruby. To, co
zprvu vypadalo jako neškodný omyl – zásilka
doručená na nesprávnou adresu – se během
pár hodin promění pro Frenchovy v noční
můru. Zločinecká banda se neštítí ničeho,
a pokud jí někdo zkříží plány, vraždí. Začíná
zběsilý závod s časem, honba napříč Anglií,
v níž jde o dva dospělé a jeden dětský život.
Protivníci jsou nemilosrdní a těch pár
spojenců, kteří se na pomoc ohrožené rodině
vyskytnou, má příliš blízko k podsvětí a nedá
se jim věřit.

COLIN FALCONER

HISTORICKÝ ROMÁN

Valhalla Atlantida
Po moři k nim připlouvají jejich bohové
Když se skupinka Islanďanů vydává po stopách Leifa Erikssona osídlovat Vinland, zdá se, že je to výprava
jako každá jiná. Jejího vůdce však pronásledují podivná vidění, která si nedokáže vysvětlit. Zato šamanka
kmene, jehož součástí jsou i takzvaní Bělovlasí a který žije na nevelkém ostrově kdesi v Karibiku, má ve
svých viděních jasno. Po moři k nim připlouvají jejich bohové, aby je ochránili před Kariby, kteří považují
zaživa vyrvaná srdce jejích bratrů a sester za nejcennější oběť na usmíření hněvu svého božstva sídlícího
v ohnivé hoře. Ale co když se šamanka mýlí a „bohové“, které k jejímu ostrovu zanese bouře, nepřivážejí
Bělovlasým záchranu, ale rozkol, pochybnosti a zkázu?
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. Narodil se v Londýně, kde dodnes
žijí jeho dvě dospělé dcery. V současné době žije v jihoaustralském Adelaide, ale často cestuje a sbírá materiál
pro své knihy.

LINDSEY KELKOVÁ

ROMÁN PRO ŽENY

Navždy družičkou
Jak na svatbách netrpět…
Každou ženu těší být družičkou – kromě Maddie, po níž to
ustavičně někdo žádá.
Všichni milují svatby – až na Maddiinu nejlepší kamarádku, která
se zrovna rozvádí.
A všem se líbí, že je Maddie tak vstřícná a poddajná – vlastně to
nevyhovuje jen jí samotné.
Jedna nejlepší kamarádka se chystá na vdavky a druhé se rozpadá
manželství. Maddie se snaží skloubit nejlepší šanci na pracovní
postup po mnoha letech s textovkami vyšilující nastávající nevěsty
a poradenstvím v pozdních večerních hodinách a přitom ji napadá:
není už na čase přestat s družičkováním?

ZÁŘÍ
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JOHN CONNOLLY

HISTORICKÝ ROMÁN

Noční hudba

PRO MLÁDEŽ
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Kniha ke spálení

…odkrývá zvláštní světy

Uprostřed životu nebezpečné zápletky

Tento svazek povídek obsahuje napínavé
příběhy s přídechem tajemna, odkrývá
zvláštní světy uvnitř všedních dnů. Sám
autor se v publicistickém eseji, jenž knihu
uzavírá, hlásí k žánru takzvané nadpřirozené
fikce. Noční hudba potěší jak milovníky
Knihy ztracených věcí, tak obsahuje dvě
poutavé novely, po jejichž přečtení člověk
opravdu uvěří v magickou moc knížek.
Povídky jsou vtipně napsané, žádné
prvoplánové strašení se nekoná. Nezbývá než
složit autorovi poklonu tím, že je přečteme
jedním dechem.

Jsme v Londýně roku 1385. Ve městě plném
stínů a strachu, kterým obchází přízrak
povstání a jemuž vládne svéhlavý král
Richard II. John Gower je občasným
básníkem a stálým obchodníkem ožehavými
informacemi a utajovanými skutečnostmi.
Když mu jeho důvěrník a rovněž básník
Geoffrey Chaucer připomene starý dluh,
Gower mu nemůže odepřít pomoc. Přítel
požaduje, aby pro něho vyhledal
pohřešovanou knihu. Gower však neví, že
kvůli ní už došlo k vraždě a že může zničit
život i jemu. V jejích slovech se totiž skrývá
ta nejstrašnější velezrada – spiknutí.

JONATHAN MERES
Svět podle Norma 7

Věk 9-13

BRUCE HOLSINGER

HISTORICKÝ ROMÁN

SIMON SCARROW
Invictus

Musí se prát odděleně

Hispánie: obsazená, ale neporažená

Myslíte si, že když vás ráno vytrhne ze
sladkých snů budík, je to děs? Tak to vás asi
ještě nevzbudil zvuk z vedlejšího pokoje,
který nejvíc ze všeho připomíná sloní pšouk!
Ale kupodivu, i potom se váš denní program
může ještě podstatně zhoršit, jako u Norma,
kterého pak odvlekli na návštěvu
k dokonalému bratranci a dokonalé
sestřenici, které nesnáší, a tam musel
obdivovat, jaké si pořídili zbrusu nové skvělé
počítačové hry, ačkoli sám má zaracha i na
Xbox. Proč? No, kvůli jednomu takovému
incidentu se psem a s koupelnou… však
uvidíte sami.

Je po půlce prvního století našeho letopočtu
a v Římě vládne císař Claudius. Říše se
nadále rozrůstá a podmaňuje si stále nová
území, za což vděčí nesmírné síle
a výkonnosti svých skvěle vyzbrojených
a vycvičených legií. K jejich příslušníkům
patří i dva nerozluční přátelé prefekt Cato
a centurion Macro. Po těžkých bojích
v Británii byli odesláni zpět do metropole
a za zásluhy vyznamenáni císařem, ale po
krátkém pobytu jsou odveleni do Hispánie,
která se nechce podrobit a kde vypuklo
povstání. Jdou tedy vstříc novým zkouškám
a dobrodružstvím.

FRANCESCA SIMONOVÁ

PRO DĚTI

Darebák David a zvířata

FRANCESCA SIMONOVÁ

PRO DĚTI

Darebák David a duchové

Darebákova škola

Darebákova škola

Vítejte u Davidova ujetého i úžasného,
darebného i důvtipného populárně-naučného
průvodce vším, co jste kdy chtěli vědět
o ZVÍŘATECH. Věděli jste, že nejmenší savec
na světě je tři centimetry dlouhý netopýrek?
Nebo že čtverzubci se dokážou ve vodě
nafouknout jako balon? Nebo že býci
nereagují při zápasech na rudou barvu,
protože jsou ve skutečnosti barvoslepí? Proč
lvi jedí jenom jednou za týden? Na jakou
vzdálenost ucítí žralok vaši krev? Je to
pravda, že sloni nikdy nezapomínají?

Vítejte u Davidova ujetého i úžasného,
darebného i důvtipného populárně-naučného
průvodce vším, co jste kdy chtěli vědět
o DUCHÁCH. Věděli jste, že duchové jsou
přízraky lidí, co umřeli, a vracejí se strašit na
místa, která opustili? Nebo že na některých
místech v Anglii můžete často potkat Bílou
paní? Nebo že v Číně mají hladové duchy,
jimž lidé musejí připravovat spousty jídla?
Jak poznáte, že v nějakém domě straší?
Umějí duchové mluvit? A opravdu duchové
existují? Co vlastně dělají lovci duchů?

112 str. | 199 Kč | Věk: 6-10

96 str. | 199 Kč | Věk: 6-10

VĚRA FALTOVÁ & DAGMAR
LHOTOVÁ & ZDENĚK K. SLABÝ

PRO DĚTI

Velká kniha kocoura Vavřince
Oslava 50. výročí
V lednu 2017 bylo 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 prasátkemsnílkem 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…
280 str. | 699 Kč | Věk: 3-8 | REEDICE
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SOPHIE KINSELLA
Můj (téměř) dokonalý život
Jednou se jí přece sny musí splnit
Katie Brennerová vede dokonalý život. Bydlí v Londýně, má
skvělou práci a senzační fotky na Instagramu. Ale buďme
upřímní, ve skutečnosti bydlí v podnájmu v malinké místnůstce,
do níž se nevejde ani šatník, má špatně placenou administrativní
práci s dlouhým dojížděním a život, který předvádí na Instagramu
není tak úplně její. Ale jednou se jí přece sny musí splnit!
Jenomže i ten její ne úplně dokonalý život vezme za své, když ji
šéfová vyhodí. Všechny naděje se rozplynou. Musí se vrátit do
Somersetu ke svému tátovi, který podniká v kempování a tam
Katie pozná, že její život není zas tak špatný…
Sophie Kinsella (1969) pochází z Anglie, má velkou rodinu a jako
spisovatelka se proslavila sérií románů o bláznivých příhodách
Becky Bloomwoodové a pod vlastním jménem Madeleine
Wickhamová vydala sedm knih.

THRILLER

VINCE FLYNN & KYLE MILLS
Příkaz zabít
Mitch Rapp je zvyklý vyhrávat, ale…
Agent CIA Mitch Rapp míří do Pákistánu, aby čelil smrtelné hrozbě, na kterou možná není připravený.
Dokonce se zdá, že konečně narazil na rovnocenného soupeře. Rapp se společně s přítelem a kolegou
Scottem Colemanem žene po falešné stopě z jednoho světadílu na druhý ve snaze zabránit tomu, aby
pákistánské atomové bomby padly do rukou teroristům. O jaderný arzenál se navíc zajímají také Rusové,
třebaže z jiného důvodu než Rapp a Coleman.
Brzy je znepokojivě zřejmé, že jisté síly v Moskvě mají zájem o vyvolání ještě horšího chaosu a nepokojů
na Blízkém východě, a Rapp musí hluboko na ruské území, přičemž se vydává za amerického rekruta ISIS.
Tam odhalí plán ještě nebezpečnější a zákeřnější, než očekával. Důsledky mohou být dalekosáhlé
a katastrofální.
Vince Flynn (1966–2013) je autor čtrnácti románů. Těšil se uznání za erudici v oblasti práce tajných služeb
a za své jasnozřivé předpovědi ohledně vzestupu islámského radikalismu a hrozby mezinárodního terorismu.
Kyle Mills (1966) je autorem patnácti knih. Zpočátku čerpal inspiraci od svého otce, bývalého ředitele
Interpolu, a kontakty ve výzvědných službách jeho knihám dodnes dodávají na realistické přesvědčivosti.

22

LISTOPAD

LINCOLN CHILD

THRILLER

Úplněk vlka

BRIAN K. VAUGHAN
& FIONA STAPLES

KOMIKS

Sága 6

Vrahova existence je vyloučená…
Vraždy v odlehlé pustině Adirondackého
pohoří, které rozbouřily poklidný život
místních lidí, nesou znaky čehosi nelidského.
Oběti jsou zmasakrované k nepoznání,
roztrhané, pokousané a zanechané na
nepřístupných místech, kam mnohdy ještě
lidská noha nevstoupila. Vypadá to na
divokého samotářského medvěda. Jenže
medvědi jsou v té oblasti vzácní. Na místo
odjíždí „záhadolog“ Jeremy Logan, aby přišel
záhadě na kloub. Z koláže zdejších pověr
i vědecky prokazatelných faktů dokáže zprvu
vyvodit jediný závěr: vrahova existence je
vyloučená…

Jako by nestačila válka…
Pokud jste někdy svou učitelku přirovnávali
k různým nepříjemným zvířatům, tak klidně
věřte, že malá Hazel to má horší: její
pedagožka opravdu JE kudlanka… nebo tak
něco. Ano, jako by nestačila válka, nájemní
zabijáci a revolucionáři křížení s teroristy,
malá Hazel ještě ke všemu upadla do osidel
vzdělávací soustavy. Kromě toho se ale
shledáme s dalšími známými, přízračnou
chůvičkou Izabel, nájemným zabijákem
jménem Vůle a dalšími. Možná se dočkáte
i dojemného rodinného znovushledání; jen
vám neřekneme, která rodina to bude.
152 str. | 399 Kč

ANTHONY RICHES

HISTORICKÝ ROMÁN

Římané: Krvavý oltář
Návrat do Teutoburského lesa
Deváté pokračování románové řady Anthony Richese přivádí centuriona Marka Valeria
Aquilu a jeho Tungry na bojiště, které bylo kdysi svědkem jedné z nejděsivějších
porážek, kterou Řím ve svých dějinách utrpěl. Tungrové se vrátili z bojů v Parthii
a další rozkaz je posílá za Rýn, na území barbarské Germánie, kde mají zajmout
nebezpečnou kněžku jednoho z místních kmenů. Prastarý nepřítel se nemíní jen tak
vzdát a nezastaví se před ničím, aby Tungry zastavil ještě dřív, než se dostanou na
východní břeh řeky. Římané navíc mají v rukou nejcennější poklad kmene Brukterů.
Jestliže je barbaři a jejich pomstychtivý náčelník dostihnou, skončí jako jejich
předkové – obětování na krvavém oltáři.
Anthony Riches vystudoval obor teorie vojenství na univerzitě v Manchesteru. Poté, co
roku 1996 navštívil někdejší římskou pevnost v lokalitě Housesteads, pustil se do psaní
románové série Římané, která má již devět dílů. Autor žije v Herfortshiru s manželkou
a třemi dětmi.
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SIMON SCARROW
& T. J. ANDREWS

PRO MLÁDEŽ

Čtyřlístek pro štěstí

Aréna

Moje jméno Clover znamená jetel

Cíle si cení víc než vlastního života
V roce 41 n. l. je město Řím nebezpečným
místem. Optio Macro z druhé legie, nedávno
vyznamenaný za odvahu na bojišti, se
nemůže dočkat, až nechá rušné město za
zády. Je rozčarovaný, když ho donutí zůstat
v Římě, aby vycvičil Marka Valeria Pavona,
mladého gladiátorského rekruta. Přestože
nebojácný Pavo bojoval už dříve o svůj život,
v gladiátorské aréně je nováčkem. Ale je
paličatý a má motivaci. Svého cíle si cení víc
než vlastního života – chce pomstít smrt
svého otce z rukou gladiátorského šampiona.
Bude však vůbec žít tak dlouho, aby se
pomsty dočkal?

HISTORICKÝ ROMÁN

JACQUELINE WILSONOVÁ

Inteligentní a učenlivá Clover Moonová žije
v jedné špinavé zchátralé uličce
viktoriánského Londýna. Ze všeho nejraději
maluje a přímo srší nápady. Stará se nejen
o svou vlastní sestru Megs, ale i o své
nevlastní sourozence – a zábavu vymýšlí pro
děti z celé ulice. Navzdory svému talentu je
však odsouzena k práci služky. Pak ji však
náhodné setkání s jedním malířem umožní
nahlédnout do jiného světa a inspiruje ji
k myšlence, že by v něm snad jednoho dne
mohla žít i ona…

Věk: 9-14

ALISON WEIROVÁ
Anna Boleynová: Králova
posedlost
Šest tudorovských královen
Mladá žena, která změnila běh dějin. Anna
se po letech strávených v královských
palácích Francie a Burgundska vrací do
Anglie, strhává na sebe pozornost anglického
dvora a rozehrává hry dvorské lásky. Když
ale král zavelí, všechna hra končí. Anna má
ducha i odvahu hodné koruny – a korunu
chce také získat. Za každou cenu. Anna
Boleynová byla druhou ženou Jindřicha VIII.
Toto je její příběh. Historie nám říká, proč
zemřela. Tento fascinující román vypráví
o tom, jak žila. Alison Weirová rozkrývá
životní osudy odvážné a odhodlané ženy.
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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. a Jindřich VIII.: Král a dvůr. Píše i historické romány. Pro
milovníky historie také pořádá zájezdy po místech, kde se odehrávaly anglické
dějiny 16. století, o nichž ve svých knihách nejčastěji píše.

