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SESTAVIL OTTO PENZLER

POVÍDKY

Přehlídka

REX STOUT

OMNIBUS

Úsměv sluší zločincům,
Dvojí přiznání, V nejlepších
rodinách

O životech hlavních hrdinů detektivek
Jak vznikli někteří z nejpopulárnějších
literárních detektivů současnosti? Které
místo nebo okamžik v životě inspirovaly
dvojici Prestona & Childa ke stvoření
tajemného agenta Pendegrasta? Proč je Jack
Reacher takový chlapák a proč z něj Lee
Child udělal ztroskotance? Jeffery Deaver
představí geniálního ochrnutého detektiva
Lincolna Rhymea. V této knize odhalují
někteří z nejlepších spisovatelů detektivek
dneška tajemství zrodu svých
nezapomenutelných hrdinů – nebo za sebe
v některých případech nechají mluvit hrdiny
samotné.

V hlavní roli Nero Wolfe vs. Arnold Zeck
Není pochyb, že Nero Wolfe je moderním
americkým protějškem Sherlocka Holmese.
Podobně jako gentleman z Baker Street má
své podivnůstky, stejně jako on často zná
řešení případu dávno předtím, než se mu
podaří opatřit si nezbytné důkazy. A má
i svého „Moriartyho“, mocného krále
newyorského podsvětí Arnolda Zecka,
o němž se povídá, že si platí dvacet
zastupitelů ve Sněmovně reprezentantů.
Nero Wolfe s ním netoužil zkřížit zbraně, ale
třikrát ho k tomu okolnosti donutily…
376 str. | 299 Kč

512 str. | 299 Kč

LEDEN

1
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ROMÁN PRO ŽENY

MEG CABOTOVÁ
Slepá vášeň
Bez zábran v nejhorší chvíli
Scenáristka Lou Calabreseová se cestou na natáčení v aljašské
divočině musí mačkat v helikoptéře s tím posledním, o koho by
stála: je to Jack Townsend, sex symbol Hollywoodu, ale pro Lou
jen nafoukaný sukničkář. Zrovna nedávno ho odkopla hrdinka
posledního filmového hitu, která se vzápětí provdala za Louina
dlouholetého přítele. Lou má pocit, že nic horšího ji už nemůže
potkat. Ovšem jen do chvíle, než se z pilota vyklube nájemný
zabiják, který má miláčka Ameriky zastřelit, a jejich vrtulník
havaruje uprostřed zasněžených lesů…
Meg Cabotová (1967) pochází z Ameriky a zatím napsala přes třicet
románů pro mládež i pro dospělé, k nejznámějším u nás patří knihy
ze série Princezniny deníky.

288 str. | 229 Kč

KOMIKS

DAN BARRY & SPOL.

PRO MLÁDEŽ

352 str. | 899 Kč

2

LEDEN

MELISSA DE LA CRUZ
Modrá krev

Indiana Jones 1
Dobrodružství slavného archeologa

Mladí, krásní, bohatí… nesmrtelní

Univerzitní kolegové jej znají jako výtečného
archeologa doktora Henryho Jonese juniora,
ale zbytek světa ho zná pod jiným jménem –
pod jménem Indiana Jones, největší
dobrodruh dvacátého století! Vydejte se
s Indym na cesty po celém světě a sledujte
jeho závod s nacisty o to, kdo objeví největší
poklady světa. Ať jde o ztracené město
Atlantidu, o Buddhovy posvátné svitky nebo
o incký artefakt legendární síly, Indiana
Jones se nezastaví před ničím, jen aby tyto
poklady nepadly do rukou Hitlera a jeho
spojenců!

Schuyler Van Alenové je patnáct. Přestože
pochází ze slavné a kdysi bohaté rodiny,
většina jejích vrstevníků jí opovrhuje a doma
s ní žije jen přísná babička. Ke všemu se teď
u ní a několika dalších spolužáků z prestižní
newyorské střední školy začínají objevovat
podivné příznaky – modrající žíly na rukou,
náhlé vize z minulosti a chuť na syrové
maso. Když je za záhadných okolností
zavražděna šestnáctiletá Aggie, Schuyler
a ostatní se dozvídají děsivou pravdu –
nejsou tak úplně lidé… Ochutnejte Modrou
krev a budete si chtít přidat!
240 str. | 199 Kč | věk: 14+
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GILES KRISTIAN

HISTORICKÝ ROMÁN

Havran Krvavé oko

A. J. HARTLEY

THRILLER

Zlomená pečeť

Svět Norů je krutý

Proti jezdcům z apokalypsy

Příběh o chlapci Osrikovi se odehrává na
počátku devátého století. Osric žije dva roky
u němého tesaře a řezbáře, který se ho ujal,
když ho ostatní vesničané chtěli kvůli jeho
krvavému oku vyobcovat. Pak ale přistanou
u pobřeží dvě vikinské lodě s norskými
posádkami a Osric je svědkem toho, jak
Norové vesnici vypálí a její muže povraždí.
Osrika však ušetří a berou ho na další plavbu
s sebou, a tak se dostává do světa
pohanských Norů a začíná ho přitahovat
jejich touha po dobrodružných výpravách.
Brzy se osvědčí jako rozený bojovník.

Záhadná smrt katolického kněze kdesi
v tropech a neochota úřadů k ní podat
vysvětlení vzbudila podezření u jeho bratra
Thomase, středoškolského profesora, který
přišel o zaměstnání. Přestože se s bratrem
odcizili, rozhodne se pro vlastní pátrání,
které ho postupně přivádí do nebezpečných
situací ve Spojených státech, Itálii, Japonsku
a na Flilipínách a vede ho v bratrových
stopách přes rané křesťanské symboly –
podivné prehistorické ryby v okolí Neapole
až k faktickému objevu místa, na kterém
přežily.
312 str. | 249 Kč

336 str. | 249 Kč

MARK MILLAR
& BRYAN HITCH

KOMIKS

Ultimates 2/2
Jak ukrást Ameriku

Mark Millar je nejen kontroverzní tvůrce, který rád šokuje, ale i skvělý
vypravěč s citem pro postavy. Kresby Bryana Hitche připomínají záběry
z širokoúhlých filmů, rozmáchlé a plné detailů.
Oba dali dohromady historii Marvelu pěkně od začátku, moderně… a také dost
drsně.

Američané mají superhrdiny. To si Rusko,
Čína a Blízký Východ nemůžou nechat líbit.
A tak se objevuje konkurence týmu
Ultimates, která má jediný cíl. Pokořit
Ameriku. Pokořit své protivníky. A jelikož je
Hulk mrtvý, Iron Man se žení, Thor je na
cestě do blázince, Captain America obviněný
ze zrady, většina ostatních superhrdinů za
mřížemi nebo mrtvá, tak se zdá, že je se
světem konec. Finále druhé sezóny Ultimates
je monumentální tak, že vedle něj vypadají
filmy Rolanda Emmericha jako komorní
ibsenovská dramata.
232 str. | 499 Kč

LEDEN

3

EP 2011 1-3x_EP 15.3.2011 12:00 Stránka 4

ROMÁN PRO ŽENY

CHRIS MANBY
Jak rozchodit rozchod
Opustil vás? Klidně šílejte… Ale ne zas tak moc!
Zlomil vám někdo srdce? Jak jste se z toho dostala? Rozveselila vás vana
zmrzliny? Vymazala jste z mobilu jeho číslo a začala znovu? Jste teď
s bývalým kamarádi? Možná jste kmotrou jeho dětí? V tom případě jste
divná a tohle čtení není pro vás.
Pokud jste ovšem zareagovala popřením reality, prosbami, nebo jste se
dala na magii, držíte v ruce tu správnou knihu. Projděte si cestou jedné
ženy od lásky k šílenství a zase zpátky. Pokud na předchozí milostné
nezdary vzpomínáte se silným pocitem trapnosti a touhou jít se někam
schovat, tahle kniha vám spraví náladu. Jistě, možná jste jeho nové
přítelkyni poslala kytici pohřebních růží, ale tisíce za horkou linku na
vědmu a za kletbu voodoo jste určitě neutratila, viďte?

Chris Manby napsala již čtrnáct knih, z nichž
zatím tři vyšly česky. Autorka se nedávno vdala
a žije v Londýně. Mezi její koníčky patří četba
časopisů na palubě letadel.

280 str. | 229 Kč

DETEKTIVKA

ROBERT B. PARKER
Dvojí hra
Jesse Stone vyšetřuje zapeklitý případ
Nejnovější díl série detektivních románů, jejichž hlavním hrdinou je Jesse Stone,
policejní velitel z městečka Paradise v Massachusetts, začíná objevem mrtvoly v kufru
auta. Zprvu se zdá, že mrtvý je obětí sporu mezi dvěma místními mafiány. Přibližně ve
stejné době se na Jesseho přítelkyni Sunny Randallovou, provozující soukromou
detektivní praxi, obrátí rodiče dospívající dívky, která odešla z domova a nyní žije
v náboženské obci. Vyšetřování se zkomplikuje nálezem další mrtvoly, tentokrát
mnohem výše postaveného zločince.
Robert B. Parker opět rozvíjí několik dějových linií, které se prolínají a procházejí
překvapivými zvraty. Autorův úsporný vypravěčský styl čtenáře po několika stranách
uchvátí a nedovolí mu román odložit, dokud v městečku Paradise opět nezavládne
pořádek.

256 str. | 229 Kč

4

ÚNOR

Robert B. Parker (1932–2010) napsal přes šedesát knih. Čtenáři měli možnost poznat
především jeho bostonského detektiva Spensera, ale i soukromého „detektiva v sukních“
Sunny Randallovou a policejního náčelníka Jesseho Stonea z malého města na pobřeží.
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DOUGLAS PRESTON

THRILLER

Kráter
Z nejmrtvějšího koutu celé galaxie

Douglas Preston (1956) je pravidelný přispěvatel
listu The New Yorker, pracoval pro Americké
přírodopisné muzeum. Je zkušeným jezdcem na
koni. Píše se spisovatelem Lincolnem Childem sérii
o agentovi Pendegrastovi.

Bývalý agent CIA Wyman Ford je vyslán na tajnou misi do Kambodže, kde
má najít zdroj tajemných drahokamů, které podle všeho nepocházejí
z naší planety.
Pobřeží státu Maine rozzáří meteor a dvě kamarádky si půjčí rybářský
člun a vypraví se hledat kráter po jeho dopadu v naději, že nalezený
meteorit výhodně prodají na eBayi.
Vědec v prestižním výzkumném ústavu objeví ve vesmíru nevysvětlitelný
zdroj gama záření. Vzápětí je nalezen bez hlavy a disk s cennými daty
mizí.
Snímky z orbitální sondy NASA odhalí podivný stroj ukrytý v hlubokém
kráteru na Deimosu, jednom z měsíců planety Mars. Vypadá to, že se
zničehonic probudil k životu.
Zbývá šedesát hodin a čas opravdu nečeká…
376 str. | 249 Kč

BRYAN LEE O’MALLEY

KOMIKS

Scott Pilgrim 2

IAN RANKIN

OMNIBUS

Uzly a kříže, Zuby nehty,
Hra na schovávanou

Proti zbytku světa

V hlavní roli John Rebus

Druhé pokračování úspěšné komiksové série,
podle které byl natočen film.
Má Scottův a Ramonin rozvíjející se vztah
budoucnost? Nechodí náhodou Scott ještě
pořád s Kudlankou Čau? Kdo je Ramonin
druhý ďábelský bývalý kluk a co dělá
v Torontu? Kdo jsou The Clash At
Demonhead a co to hrají za podivný artpunk? Kdo je jejich sexy klávesistka a jaký
má vztah ke Scottovi? Proč jsou novou
nejoblíbenější kapelou Kudlanky Čau?
Souboje! Drama! Odhalená tajemství!
Odpovědi na všechny tyto otázky a ještě
mnohem víc! To vše vám odhalí…

Edinburgh, pýcha Skotů… To město je jako
Jekyll a Hyde. Za denního světla nastavuje
všem svou přívětivou tvář, tváří se
pohostinně a láká k návštěvě. V noci se však
proměňuje v netvora. Je zlé, kruté,
nemilosrdné. Hrdina Rankinových
detektivních románů je policista a projíždí
městem převážně v noci, zná jeho temné
periferie a podsvětní putyky. Jmenuje se John
Rebus, sám nepatří mezi vzorové příslušníky
policejního sboru, ale člověk nemůže moc
hledět na předpisy, když mu přímo pod
nosem někdo vraždí.
200 str. | 199 Kč

568 str. | 299 Kč

ÚNOR
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KOMIKS

GARTH ENNIS & STEVE DILLON
Preacher 7
Spása
Jesse Custer je mrtvý. Alespoň to si myslí jeho dívka Tulip a jeho
kámoš Cassidy, který mu do Tulip dělá. Jenže Custer je naživu.
Zmrzačený, zrazený a zahořklý, opouští svou cestu za Bohem, aby
se stal šerifem malého města v Texasu. Města Spása, které ovládá
šílený podnikatel Odin Quincannon s podivnou fixací na maso
a v němž se Custer kromě bývalého německého agenta, nacistické
dominy a dávné jednooké kamarádky střetne i s minulostí, o níž si
myslel, že je definitivně mrtvá. Spása je prostě obyčejné město
v Texasu.
Garth Ennis (Punisher, Hitman) a Steve Dillon (Hellblazer) jsou
stále ve formě. A v brutálně-popkulturním náboženském road
westernu vás nehodlají šetřit.

256 str. | 499 Kč

DETEKTIVKA

CAROL HIGGINS CLARKOVÁ
Bouře
Záhada pohřešované sousedky
Regan a Jack Reillyovi se rozhodli oslavit
první výročí svatby v domě na pláži na Cape
Cod, chtěli si užít klid a soukromí.
Rozpoutala se ale bouře, která rozvířila i klid
v oblasti, která jinak ožívá až v létě. Když to
vypadá, že hůř už být nemůže, zjistí, že paní
ze sousedství smetla voda. Regan s Jackem
zahájí pátrání, chtějí sousedům, od nichž si
dům pronajala, pomoci najít její rodinu.
Zdá se, že při oslavě prvního výročí svatby
zažijí Regan s Jackem leccos, jen ne klid.

240 str. | 229 Kč

6

ÚNOR

Carol Higgins Clarková (1956) je u nás známá řadou detektivek s hlavní
hrdinkou Regan Reillyovou. V Americe proslula i svými rolemi v divadle, filmu
a televizi. Několik románů napsala společně se svou matkou Mary Higgins
Clarkovou. Žije střídavě v New Yorku a v Los Angeles.
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CLIVE CUSSLER & JACK DU BRUL

THRILLER

Tiché moře
Kapitán Cabrillo pátrá v argentinské džungli
Dne 7. prosince 1941 prozkoumávalo pět bratrů šachtu na
ostrůvku nedaleko pobřeží státu Washington a učinilo vzrušující
objev, jenže jejich výzkum přerušily zprávy o útoku na Pearl
Harbor. V současnosti učiní Cabrillo, pátrající v argentinské
džungli po pozůstatcích zříceného satelitu, vlastní šokující objev.
Snaha objasnit záhadu ho nejprve dovede k onomu ostrůvku
a jeho tajemství a pak mnohem hlouběji do minulosti, k pradávné
čínské expedici a prokletí, které, jak se zdá, přetrvalo po pět set
let. Pokud Cabrillův tým uspěje ve svém pátrání, čeká ho
nevyčíslitelné bohatství. Pokud ne… bude jim odměnou smrt.
Clive Cussler (1931) už v šesti románech přivedl své čtenáře na
palubu Oregon, na první pohled zchátralého plavidla plného
supermoderního vybavení, jemuž velí odvážný jednonohý kapitán
Juan Cabrillo.

JOHN ARCUDI & SPOL.

272 str. | 299 Kč

KOMIKS

Vetřelci 4
Poraženého čeká vymření

Série Vetřelci amerického vydavatelství Dark Horse Comics zaznamenala velké
úspěchy a nastavila vysokou laťku všem ostatním pokusům o rozšíření světa
populárního filmu s pomocí komiksového zpracování.

Lidstvo zápasí o přežití již po nespočetná
milénia, avšak ještě nikdy nic neohrozilo
jeho existenci tak, jako vražedná pohroma
vetřelců. Někteří podnikavci se sice pokouší
využít smrtící schopnosti těchto tvorů při
uskutečňování osobních cílů, ale s ďáblem
nikdo nevydrží tančit věčně. Nakonec vždy
přežije jen jeden druh. Lidé jsou si toho
vědomi, a tak proti nestvůrným sokům
napřeli své vlastní smrtonosné vlohy
a bezcitný intelekt: Vytvořili umělé viry,
kybernetické bojové oděvy a dokonce
i falešné vetřelčí androidy.
376 str. | 899 Kč

ÚNOR

7

EP 2011 1-3x_EP 15.3.2011 12:00 Stránka 8

HISTORICKÝ ROMÁN

ROBERT LOW

PRO MLÁDEŽ

Velrybí cesta

Gossip Girl: Kdo jiný než ty

Vikingové zuřivě brání jeden druhého

Jak to všechno začalo

Malé vikinské bratrstvo svázané vzájemnou
přísahou bojuje s mořem, lstivými protivníky
i nástrahami osudu. Touha po bohatství
a dobrodružství je zavede ze Skandinávie až
hluboko do ruských stepí. Život těchto
severských nájezdníků je těžký, což dobře
pozná i mladý Orm Ruriksson, který se
řízením osudu dostává na jejich loď Fjord
Elk. Posádka se nebojí plout na otevřené
moře a bez zábran loupí na objednávku
posvátné křesťanské relikvie. Proto dostanou
nadlidský úkol – získat meč vykovaný z kopí
osudu, jímž byl probodnut bok „Bílému
Kristu“.

Než si Blair podmanila Constance Billard,
než Serena zmizela na internátní školu a než
Nate vstoupil mezi ně… Vítejte v New York
City v Upper East Side, kde já a moji
kamarádi obýváme ohromné byty na Páté
Avenue a docházíme do těch nejlepších
soukromých škol, jaké na Manhattanu stojí.
Jsme chytří, zdědili jsme dokonale krásné
tváře, oblékáme šaty vašich snů a víme, jak
dobře rozjet večírek. Nemůžeme za to – už
jsme se takoví narodili. Náš příběh začíná
trojicí nerozlučných, okouzlujících přátel.

328 str. | 249 Kč

PRO DĚTI

376 str. | 229 Kč | věk: 14+

JOACHIM FRIEDRICH
Čtyři a půl kamaráda a podivná loupež
Kamarádi řeší nejzáhadnější případ
Paní učitelka Šubrtová je opět ve škole! Jediný, kdo má radost, je
Ferda, který ji zbožňuje. Naopak Ředkvička je nešťastný, protože
ho paní učitelka hned první den ve škole požádá, aby hlídal jejího
malého syna Tomíka. To by nebylo to nejhorší, ale Ředkvičku chce
při hlídání doprovázet celá Kallova detektivní kancelář. A Kalle ke
všemu zjistí, že do domu paní učitelky se asi někdo vloupal. Nový
případ je na spadnutí, a tentokrát to vypadá, že Kalle se doopravdy
stane detektivem!
Nové dobrodružství party kamarádků je opět doplněno veselými
obrázky Libora Páva.

144 str. | 199 Kč | věk: 10-12

8
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CECILY VON ZIEGESAROVÁ

Německý autor Joachim Friedrich pokračuje ve své sérii detektivních
příběhů, které se staly oblíbeným čtením dětí u nás, v Polsku, ale
kupříkladu i v Číně a byly přeloženy do více než 40 jazyků.
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LOUISE BAGSHAWE

ROMÁN PRO ŽENY

Touha
Svatební den nabral nepříjemný obrat
Americký filmový magnát si v luxusním thajském letovisku bere s velkou slávou
britskou Popelku Lisu Costello. Ale nic není tak idylické, jak se zdá. Přesto je však pro
Lisu obrovským překvapením, když se ráno probudí se zkrvavenou dýkou v ruce
a vedle sebe uvidí manželovu mrtvolu. Na přemýšlení o tom, jestli svého ženicha
mohla skutečně zabít, však nemá moc času – v Thajsku mají pořád trest smrti, navíc
to nevypadá, že by ji čekal spravedlivý soudní proces. A tak se Lisa dá na útěk. Na
stopě je jí kromě policie i novinář Sam Murray, který pracoval u FBI a pochybuje
o oficiální verzi případu. Spolu s ní se pustí do pátrání, kdo za vraždou jejího manžela
stojí doopravdy.
Louise Bagshawe (1971) se narodila a žije ve Velké Británii. Vystudovala v Oxfordu
anglickou literaturu. Vyšlo jí již třináct románů a sama pomáhala napsat scénáře
k adaptacím svých knih pro Hollywood. Mimo jiné ve společnosti Sony Music spolupracovala
s různými rockovými skupinami. Kromě psaní ji zajímá i politika a věnuje se charitě.
328 str. | 249 Kč

CATHY CASSIDY

PRO MLÁDEŽ

Lásky jedné rusovlásky

BRIAN MICHAEL BENDIS

KOMIKS

Daredevil 1

O důvěře, naději a přátelství

Muž beze strachu

Když Tiziana nastoupí na Kinnertonské
reálné gymnázium, udělá tlustou čáru za
minulostí. Už nechce být ušlápnutá, nechce
být páté kolo u vozu, naopak chce být
v pohodě a drsná. Od základu změní svůj styl
a dosáhne přímo megaúspěchu – její nejlepší
kamarádkou se stane Shannon Kershawová.
Pak se ale všechno obrátí. Tizianu zaujme
Sam Taylor, kluk, který odmítá zapadnout.
Má s ním víc společného, než si původně
myslela, jenže… může si dovolit dát kvůli
němu všechno všanc? Ztratit svou těžce
vydobytou „dobrou“ pověst?

V epickému příběhu o ctižádosti, zradě
a odplatě se svět dozví, že pekelná maska
skrývá dvě slepé oči! Na hrdinu Hell’s
Kitchen v jeho civilní i superhrdinské podobě
útočí jeho nejhorší nepřátelé – včetně Owla,
Mistra Hydea, Bullseye, Typhoid Mary
a Kingpina! Ještě obtížnější zkoušce je však
podrobeno srdce Muže beze strachu, protože
na scéně se neobjeví jen Milla Donovanová –
ale také Black Widow, Elektra a Echo! Dojde
také na záhadného Leap Froga a soud
s White Tigerem! Nebude chybět Iron Fist
a tolik dalších komiksových hvězd, že by
vydaly na kompletní porotu!
200 str. | 199 Kč | věk: 12-14

424 str. | 990 Kč
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DETEKTIVKA

KEN BRUEN
Dramatik
Nemožné se stalo skutečností
Jack Taylor nechlastá a nefetuje a navíc si
pořídil zralou přítelkyni. Proslýchá se, že
dokonce chodí do kostela… A do toho
v krátkém sledu zemřou dvě studentky.
Zpočátku se zdá, že jde o nesouvisející
tragické nehody. Jedno je však spojuje
– pod oběma těly se našla kniha od Johna
Millingtona Synge. Jack začíná mít
podezření, že si s ním vypočítavý vrah
„Dramatik“ chce hrát. Nejnovější případ
prochází nejrůznějšími zvraty a jeho útočiště,
město Galway, po něm žádá, aby obětoval
poslední lásku, která mu ještě zůstala…

Ken Bruen (1951) pochází z Irska. Studoval na Trinity College v Dublinu. Je
považován za talentovaného autora detektivní literatury spíše amerického stylu,
střiženého černým irským humorem.

200 str. | 229 Kč

KOMIKS

GEOFF JOHNS & IVAN REIS

PRO MLÁDEŽ

176 str. | 399 Kč
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ANNA GODBERSENOVÁ
Luxus

Green Lantern
Tajemství původu

Život v přepychu

Předtím, než se stal největším z Green
Lanternů… Ještě předtím, než nevědomky
přispěl k zániku celého jejich sboru… A ještě
předtím, než se znovuzrodil jako nejmocnější
ochránce univerza, nebyl Hal Jordan víc než
prachsprostý testovací pilot bez letadla
s mizivými vyhlídkami na návrat do vzduchu
– až do okamžiku, kdy mu umírající
mimozemšťan Abin Sur předal Prsten moci,
nejsilnější zbraň vesmíru. Nad známým
příběhem Hala Jordana se ale vznáší
nejasnosti. Na cestě k jejich objasnění se
musí utkat s vražedným monstrem.

Půvabné dívky v krásných šatech, které se
baví až do svítání na večírcích, neodolatelní
mladíci s prohnaným úsměvem
a nebezpečnými úmysly. Drobné lži, temná
tajemství a skandální vztahy. Takový je
Manhattan v roce 1899… Manhattanské
společenské scéně vládnou Elizabeth a Diana
Hollandovy. Když zjistí, že jejich postavení je
velice vratké, náhle všichni představují
hrozbu pro jejich šťastnou budoucnost.
Tenhle vzrušující výlet do věku nevinnosti,
který se odehrává ve světě bohatství a klamu,
má ovšem k nevinnosti nesmírně daleko.
200 str. | 199 Kč | věk: 14+
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JAMES HADLEY CHASE

OMNIBUS

Lehce nabyl, lehce pozbyl, Láska může
být osudná, Kdo se směje naposled
V hlavní roli mistr detektivního žánru
V jednom svazku vám představujeme tři samostatné detektivky
J. H. Chase, který dokázal mistrně vyprávět napínavé příběhy,
a zároveň sledovat myšlenkové pochody několika postav.
Hrdinové jeho románů nejsou agenti jako James Bond, takže
místa, do kterých se během svých peripetií dostávají jsou sice
méně rozmanité geograficky, zato dostatečně pestré po stránce
společenské. Hlavní postavy se pohybují v prostředí jako jsou
kluby milionářů a jejich pohádková
sídla, ale také to mohou být jen
obyčejní detektivové nebo
pracovníci pojišťoven
a bezpečnostních agentur, kteří žijí
od výplaty k výplatě. J. H. Chase
svá díla většinou zasazoval do
amerického prostředí, nesoustředil
se v nich jen na akční scény, ale
důležitý byl i příběh a především
hlavní i vedlejší hrdinové. Ač
Angličan, přesto dokázal svůj styl
přizpůsobit ryze americkému
žánru a stal se v této oblasti
průkopníkem.

528 str. | 299 Kč
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PRO MLÁDEŽ

SARA SHEPARDOVÁ

PRO MLÁDEŽ

Roztomilé malé lhářky

Orel Deváté legie

Nevěř hezké holce s tajemstvím

Římskou Británií zmítají nepokoje

Každý má co skrývat – zejména holky ze
třetího ročníku střední školy – Spencer, Aria,
Emily a Hanna. Spencer přebrala kluka
vlastní sestře. Aria sní o učiteli angličtiny.
Emily se zakoukala do té holky, co je na
škole nová. A Hanna dělá hrozné věci, aby
byla stále krásná. Jenže od doby, co zmizela
jejich kamarádka Alison, skrývají všechny
před světem jedno mnohem horší tajemství.
Podle série knih Roztomilé malé lhářky byl
natočen úspěšný seriál, který právě běží
v USA.

Devátá legie se vydala na mlhou obestřený
sever Británie – a nikdo o ní už nikdy
neslyšel. Čtyři tisíce mužů zmizely a s nimi
i jejich standarda – orel. Tuto záhadu nikdo
nedokázal objasnit… Marcus musí vypátrat,
co se stalo s jeho otcem, který ztracené legii
velel. Vydává se proto do neznámé země na
nebezpečnou výpravu a nikdo
nepředpokládá, že se z ní ještě někdy vrátí.
Orel Deváté legie je považován za jednu
z nejlepších knih pro mládež vydanou ve
dvacátém století.
Na motivy této knihy byl natočen film
s premiérou v dubnu 2011.

200 str. | 199 Kč | věk: 14+

PRO MLÁDEŽ

ROSEMARY SUTCLIFFOVÁ

200 str. | 199 Kč | věk: 14+

ANTHONY HOROWITZ
Horory na dobrou noc 3
Nevhodné pro osoby se slabými nervy
Deset hororových povídek a dva dodatky, jejichž hrdiny jsou hlavně děti,
z pera uznávaného autora a televizního scenáristy. V pořadí již třetí sérii
se setkáme např. s televizní show, ve které jde doslova o život, dražbou
dívenky na internetu či vraždícím masážním křeslem. Tentokrát se autor
drží klasičtějších témat, ale formálně je hravější a do textu vsouvá různá
překvapení jako inzeráty na „hororové“ služby, křížovku nebo básničku
s patřičně temným obsahem.
Příběhy jsou v první řadě určeny pro mládež, ale pochutnají si na nich
i dospělí díky sugestivní atmosféře a typicky anglickému černému
humoru.
Vstupte do temného a děsivého světa Horowitzových hororů a očekávejte
nečekané!

200 str. | 199 Kč | věk: 14+
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Anthony Horowitz (1955) je jedním
z nejplodnějších a nejpopulárnějších současných
spisovatelů literatury pro mládež. Je autorem
nesmírně úspěšné série o Alexu Riderovi a fantasy
série Síla Pětice. Žije v severním Londýně.
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JEPH LOEB & TIM SALE

KOMIKS

Batman 1
Temné vítězství
Musí to udělat sám. Hrdina odtržený od lidí, které přislíbil chránit. Město plné kreatur
měnící se v bitevní pole války proti gangsterům. Brutální vrah policistů známý jako
Šibeniční vrah. Zločinecký klan křísící své impérium a povstávající v ještě větší síle.
Odhodlaná okresní prokurátorka s vlastními plány. Nově jmenovaný komisař v čele
mladého a ctižádostivého policejního oddílu. Přítel, jehož zrada z něj udělá
nejnebezpečnějšího nepřítele. A malý kluk, tragicky osiřelý a předurčený k velkým
věcem. Všechno do sebe tak krásně zapadá…
Cenou Willa Eisnera vyznamenaný tvůrčí tým Jeph Loeb a Tim Sale se dal opět
dohromady a stvořil napínavý detektivní příběh.
Joseph Loeb je nejen komiksový scenárista, ale píše i filmy, seriály a občas produkuje
(legendární Komando, Ztraceni, Hrdinové), ale stejně se jeho nejlepší díla nacházejí na
komiksových stránkách. Tim Sale je už dávno uznávanou komiksovou veličinou – ovšem
zhruba před čtyřmi lety se stal skutečnou hvězdou. To díky televiznímu seriálu Hrdinové,
na kterém se podílel a pro který nakreslil všechny věštecké obrazy…

VINCE FLYNN

192 str. | 499 Kč

THRILLER

Ve jménu cti
Hrůzy teroristického útoku

Vince Flynn (1966) se stal jedním z nejlépe
placených amerických spisovatelů a má na kontě
již jedenáct románů. Těší se uznání za erudici
v oblasti práce tajných služeb. Jeho romány čtou
současní i bývalí prezidenti.

Děj thrilleru začíná šest dní poté, co série explozí zděsila Washington,
ochromila Národní protiteroristické centrum a zabila 185 lidí včetně
politiků a zaměstnanců CIA. Jednalo se o mimořádně násilný akt, který
volal po radikálních opatřeních ze strany elitního agenta Mitche Rappa
a jeho spolehlivého kolegy Mikea Nashe. Jakmile pomine počáteční
zděšení z katastrofy, klíčoví washingtonští činitelé se pustí do sporů, zda
ocenit nebo potrestat agenty, kteří bez ohledu na právní důsledky nasadili
životy v dešti nepřátelských kulek a zachránili bezpočet Američanů. Rapp
se nikoli poprvé ocitá ve frustrujícím postavení, když musí realitu národní
bezpečnosti objasňovat politikům, jejichž pohled na věc je nevyhnutelně
zkreslený.

336 str. | 249 Kč
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KOMIKS

JOHN WAGNER & SPOL.
Star Wars: Boba Fett
Nejobávanější nájemný lovec v galaxii…
Když se na konci sedmdesátých let objevily první Star Wars komiksy, nebyly ničím jiným,
než pouhým nenuceným převyprávěním Lucasova filmového díla, ale jak čas postupoval tak si
stejně jako knihy uzmuly právo formovat Star Wars svět podle svého. A tak vznikly příběhy
rozvíjející osud toho nejznámějšího nájemného lovce v galaxii, Boby Fetta.
Toto je unikátní sbírka devíti komiksových povídek o jeho nejnebezpečnějších
a nejdobrodružnějších misích. Ať už jde o souboj s Darthem Vaderem, hon za bájným
předmětem, vypořádávání se s Imperiálními pochopy, práci pro Hutty, nebo zůčtování
s falešným dvojníkem, pokud to stojí za to, žádný úkol není příliš nebezpečný pro tohoto
tajemného muže v mandalorianské zbroji!
Boba Fett, nemilosrdný, zásadový, nenáviděný i milovaný!
Mějte se na pozoru, již brzy přilétá i do Vaší galaxie!

496 str. | 990 Kč

THRILLER

John Wagner je hlavním scenáristou omnibusu Boba Fett a vedle sebe má celou řadu
spolupracovníků. Tato kniha Star Wars je prostě v péči těch nejlepších.

STEPHEN BAXTER
Potopa
Hladina oceánu stoupá o stovky metrů, lidé se dávají na útěk…
Ocitne se naše civilizace za třicet let pod vodou? Rok 2016. Další vlhké léto, další rok
plný bouří a přílivových vln. Tentokrá ale protipovodňová bariéra na Temži povolí
a střed Londýna je zaplaven. Voda ustoupí a život jde dál, ekonomika se začíná
vzpamatovávat, zatímco obyvatelstvo sleduje zprávy o dalších záplavách
odehrávajících se po celém světě. A pak začne mořská hladina znovu stoupat.
A stoupá dál.
Lily, Helen, Garry a Piers jsou rukojmí propuštění na svobodu po pěti letech zajetí ve
Španělsku. Vracejí se do Británie a dozvídají se o prvních projevech potopy přímo
biblických rozměrů… Hladina moří začíná stoupat závratnou rychlostí. Svět mizí ve
vlnách. Začíná zoufalý závod s časem s cílem zjistit, co se vlastně děje.

456 str. | 299 Kč
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Stephen Baxter (1957) je autorem, který získal řadu literárních cen. Jeho knihy vycházejí
po celém světě. Baxter vyrostl v Liverpoolu a vystudoval matematiku na Cambridgeské
univerzitě. Je ženatý a žije v Northumberlandu. Píše romány i literaturu faktu. Naposledy
se českým čtenářům představil volnou historickou sérií Plátno tkané časem.

EP 2011 1-3x_EP 15.3.2011 12:00 Stránka 15

BRIAN WOOD & RICCARDO
BURCHIELLI

KOMIKS

PAIGE TOON

ROMÁN PRO ŽENY

Svatební horečka

DMZ 2

Solidní právník nebo dobrodruh?

Tělo novináře

Od chvíle, co Lucy odjela z Austrálie, uběhlo
devět let a stejně tak dlouho neviděla svou
dávnou kamarádku Molly a kamaráda Sama.
Teď jim jede zpátky na svatbu. Její současná
situace nemůže být lepší. Má okouzlujícího
přítele, právníka Jamese, s nímž žije
v Londýně. Navrch ji nyní čekají dva
slunečné týdny. Jenže ještě než se letadlo
zvedne ze startovací plochy, Lucy si přečte
textovou zprávu, kterou právě obdržela. Stačí
jediné stisknutí knoflíku na mobilu a její
dosavadní svět se rázem zbortí jako domeček
z karet…

Vítáme vás v nové americké občanské válce.
Ve Spojených státech budoucnosti vypukl
konflikt mezi vládou a odtrženeckými
Svobodnými státy. Manhattan se změnil
v cosi, čemu se eufemicky říká DMZ,
demilitarizovaná zóna, ale co je spíš peklo na
zemi pro každého, komu se odsud nepodařilo
utéct nebo kdo sem přišel zvenčí a uvízl tu.
To druhé platí pro mladého reportéra
Mattyho Rotha, který působí jako prostředník
při vyjednávání, jehož cílem je propuštění
jeho někdejšího šéfa, slavného novináře,
který skončil jako zajatec Svobodné armády.
168 str. | 399 Kč

ED MCBAIN

320 str. | 249 Kč

DETEKTIVKA

Kalypso
Román z 87. revíru
Nic nepovzbudí lidskou představivost tak jako vražda prostitutky.
Mravopočestné občany naplní pocitem nejvyššího uspokojení;
viník je potrestán. Vražda je potvrzením názoru, že dotyčné služby
bývají nebezpečné. Odplatou za hřích je smrt, ale když hřích je tak
vzrušující! A ti, kdo si semtam ledacos dovolili v tom či onom
hotýlku či motelu za řekou, ti, kdo přestupují hranici mezi sexem
pro zábavu a potěšení a sexem za peníze, sexem jako hříchem,
sexem jako nejstarším řemeslem na světě, všechny tyhle lidi
vražda prostitutky fascinuje.
Ed McBain (1926–2005) napsal více než sto třicet knih, kterých se
prodalo sto milionů výtisků. Je oslavován jako nezpochybnitelný
mistr detektivního žánru. Jeho série knih o 87. revíru mu přinesla
nehynoucí oddanost milionů čtenářů po celém světě.
208 str. | 199 Kč

BŘEZEN

15

EP 2011 1-3x_EP 15.3.2011 12:01 Stránka 16

LEE CHILD

THRILLER

61 hodin
Silný mráz je nebezpečný nepřítel…
Zima v Jižní Dakotě. Husté sněžení, zledovatělé silnice, unavený řidič. Autobus dostane
smyk, sjede do příkopu a zůstane uvězněný v blížící se bouři. Třicet kilometrů daleko leží
malé město, kde ve dne v noci střeží ohroženého svědka. O osm kilometrů dál stojí podivná
kamenná budova, úplně o samotě v prérii. Z teplého Mexika všechno řídí nemilosrdný skřet.
Jack Reacher přesvědčil řidiče, aby ho vzal na zadní sedadlo do autobusu. Život bez zavazadel
má mnoho výhod. A spoustu obrovských nevýhod, když člověk uvízne bez kabátu v ledové
zimě. Na zbytek svého úkolu je však vybavený. Nechce konat dobro. Nemá však rád lidi,
kteří páchají zlo.
Lee Child (1954) se narodil ve Velké Británii, když ho však přestali potřebovat v televizi,
přestěhoval se s rodinou z Cumbrie do Spojených států, kde započal úspěšnou dráhu spisovatele
thrillerů. Nyní žije se svou ženou Jane, dcerou Ruth a pejskem Jenny střídavě ve Francii a New
Yorku. Ve všech jeho čtrnácti knihách vystupuje tulák a bývalý vojenský policista Jack Reacher.

344 str. | 299 Kč
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LINDSEY KELKOVÁ

ROMÁN PRO ŽENY

Zbožňuju New York

BOYD MORRISON

THRILLER

Archa

Láska na první pohled

Odhalení prastaré záhady

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

Farmakolog Sam Watson je zavražděn, ale
před smrtí ještě stačí sdělit několik
záhadných slov mladé archeoložce Dilaře
Kennerové, jejíž vlastní otec před několika
lety zmizel na výpravě za svým celoživotním
snem: objevit Noemovu archu. Zdá se, že
Dilara má nyní na dosah odhalení archy
i rozřešení otcova zmizení. Musí však
s bývalým příslušníkem speciálních sil
Tylerem Lockem uniknout před tajemným
a mocným protivníkem, který chce s pomocí
archy vyvolat novodobou apokalypsu.

280 str. | 229 Kč

368 str. | 249 Kč

BRIAN AZZARELLO
& EDUARDO RISSO

KOMIKS

100 nábojů 4
Rozčtvrcený zítřek
Komu může člověk věřit? V potemnělých
uličkách na periférii najdete jedinou
odpověď: Nikomu. Čtvrtý díl populární série
nás zavádí zrovna do těchto temných uliček,
kde na periférii společnosti přežívají jejich
mnohdy zoufalí, ale vždy nebezpeční
obyvatelé. Seznámíme se s opravdu
reprezentativním vzorkem zdejší populace –
od pašeráků a drogových dealerů až po ta
nejvyšší patra moci. V tomto světě není
jasné, kdo je s kým a kdo koho řídí, jisté je
jen jedno – právě to, o čem nevíte, vám může
nejvíce ublížit.
264 str. | 499 Kč
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PRO MLÁDEŽ

JACQUELINE WILSONOVÁ
Miláčkové
Dvě naprosto odlišné dívky – jedno mimořádné přátelství!
Sunset, dcera stárnoucí rockové hvězdy Dannyho Kilmana, nosí značkové oblečení, chodí po červeném koberci
a objevuje se na fotografiích v časopisech. Ale tichá a přemýšlivá dívka životní styl celebrit nenávidí. Touží po
soukromí, klidu a šťastné rodině místo válčících rodičů, blýskajících fotoaparátů a paparazziů číhajících před
domem.
Destiny, pojmenovaná po jedné dávno zapomenuté písni Dannyho Kilmana, bydlí s matkou na okraji zchátralého
sídliště, kde řádí nebezpečné chlapecké gangy. Peníze jim vystačí opravdu jen na to nejnutnější a Destiny bývá často
doma sama, když je máma v práci. Světlým bodem jejich života se stane školní talentová soutěž, kde má Destiny
zazpívat.
Když se však tyto dvě dívky za velmi nepravděpodobných okolností setkají, vznikne něco mimořádného: přátelství,
které jim oběma pomůže změnit život.
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… křehké umění
skrývá nátěr nevyumělkovanosti, a někdo
tomu může říkat genialita.

280 str. | 199 Kč | Věk: 10-13
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LINDSEY DAVISOVÁ

OMNIBUS

Ztracené stříbro, Bronzové
stíny, Měděná venuše

SASHA BLAKE
Zrada
Láska, peníze, pomsta, chamtivost

V hlavní roli Marcus Didius Falco

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

První tři příběhy z řady vtipných antických
detektivek, v nichž ožívá každodenní Řím
kolem roku 70, z počátku vlády císaře
Vespasiana. Marcus Didius Falco je
soukromý informátor a pracuje na
nebezpečných případech. Nejdříve z pověření
záhadných, vysoce postavených klientů
putuje Falco proti své vůli do Británie, kde
zažije kruté strádání při otrocké práci ve
stříbrných dolech. Poté dostane pověření
pátrat po spiklencích proti císaři. Nakonec
řeší případ v soukromých službách snobské
rodiny propuštěnců.
776 str. | 349 Kč

JEREMY ROBINSON

ROMÁN PRO ŽENY

THRILLER

Zóna nebezpečí

392 str. | 249 Kč

JAMES PATTERSON
& NARAE LEE

KOMIKS

Maximum Ride 1

Genetický výzkum slibuje nesmrtelnost

Andělé na útěku

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

Čtrnáctiletá Maximum Ride ví, jaké to je
vyletět vysoko nad oblaka. Ona a další
příslušníci jejího „hejna“ – Tesák, Iggy,
Brepta, Pšouk a Andílka – se ničím neliší od
obyčejných dětí, až na to, že mají křídla
a umějí létat! Někdo by v tom viděl splněný
sen, ale hejno má spíše pocit, že se ocitlo
v hotové noční můře, když se znenadání
objeví lidé z tajemné laboratoře zvané
„Škola“ a unesou jeho nejmladší členku.
Maxi připadne úkol zorganizovat záchrannou
operaci, ale přijde pomoc včas?
352 str. | 249 Kč

248 str. | 199 Kč | věk: 14+
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JAMES ROLLINS

THRILLER

Oltář ztraceného ráje
Konec lidstva je na jeho počátku…
Po pádu Bagdádu narazí dva iráčtí chlapci na ozbrojené muže rabující v městské zoologické zahradě. Stavidla se
otevřela a stovky exotických ptáků, savců a hadů se pašují do západních zemí. Jenomže tento zločin skrývá ještě
hlubší tajemství. Při střelbě v ulicích je vypleněna i skrytá podzemní zbrojařská laboratoř a na svobodu se dostává
něco mnohem nebezpečnějšího. O sedm let později louisianská veterinářka Lorna Polková narazí na bariérovém
ostrově na ztroskotanou rybářskou loď. 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. Aby doktorka odhalila pravdu o původu tohoto nákladu
a hrozbě, kterou představuje, musí se spojit s mužem, s nímž sdílí temné tajemství z vlastní minulosti.
James Rollins (1961) se narodil v Chicagu v Illinois jako jedno ze sedmi dětí. Je autorem čtrnácti napínavých
dobrodružných románů, včetně jedenácti, které vyšly v češtině. Vystudoval veterinární lékařství a poté si zřídil praxi
v kalifornském Sacramentu. Jako amatérský potápěč a nadšený jeskyňář tráví většinu volného času pod zemí nebo pod
vodou.

360 str. | 249 Kč
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ROBERT MUCHAMORE

PRO MLÁDEŽ

Cherub – Náměsíčník

HARRY SIDEBOTTOM

HISTORICKÝ ROMÁN

Římský válečník

Děti v roli tajných agentů

Požár na východě

Tentokrát se agenti CHERUB zapojí do
vyšetřování letecké katastrofy; nad
Atlantikem se zřítí letadlo a zahyne přes tři
sta lidí. Existuje podezření na teroristický
útok, takže se rozjede důkladné vyšetřování,
ale bezvýsledně – až do okamžiku, kdy
domácím násilím zdeptaný dvanáctiletý
chlapec zavolá pohotovostní linku a svěří se
s podezřením, že katastrofu zavinil jeho otec.
Není jisté, že to je stopa, zvlášť když se
ukáže, že chlapec není zrovna důvěryhodný
typ.

Píše se rok 255 našeho letopočtu
a nekonečná rozpínavost římského impéria
přivedla říši do bodu, kdy jen stěží dokáže
ubránit své hranice. Její moc a autorita jsou
ohrožovány na každém ze zabraných území,
na každé hranici se světem barbarů.
Nejvážnější hrozbu představuje
znovuzrozená Persie. Velitelem obrany je
jmenován muž, jehož jméno je synonymem
války – Balista. Musí čelit největší hrozbě,
které kdy jeho vlast v historii čelila. Toto je
příběh velké říše, plný hrdinství, zrady,
odvahy a především kruté, krvavé války.
256 str. | 199 Kč | Věk: 14+

392 str. | 249 Kč

KEVIN J. ANDERSON & SPOL.

KOMIKS

Predátor 4
Lidstvo je krvežíznivá horda
Lovci z jiného světa, přitahováni teplem
a násilím. Predátoři. Jsou nám fyzicky
nadřazení, vybaveni smrtící mimozemskou
technologií, a navíc se dokáží udělat téměř
neviditelnými. V pořadí už čtvrtá kniha je
poslední z řady predátorských omnibusů.
Čeká vás přes tři sta stran napínavých
příběhů z dílny těch nejlepších scenáristů
a kreslířů. Podíváte se do viktoriánské
Anglie, do války Severu proti Jihu, do
budoucnosti i do druhé světové války. Proti
predátorům budou stát vojáci, vědci, lovci
i roboti. Budou to jatka. Bude to důstojné
rozloučení.
352 str. | 890 Kč
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HISTORICKÝ ROMÁN

LINDSEY DAVISOVÁ
Vidět Delfy a zemřít
Císařský Řím ožívá…
V dalším detektivním příběhu ze starověkého Říma se Falco
s manželkou Helenou vydávají na cesty. Zájezdy za krásami
a památkami Řecka byly mezi římskou smetánkou oblíbené už
před dvěma tisíci lety. Falconova dovolená je však ryze pracovní.
Nekalé praktiky cestovních kanceláří a především nevysvětlená
úmrtí mladých žen ve vyhledávaných řeckých destinacích jsou
hlavním důvodem, proč Falco zavítá do Olympie, Korintu, Delf
a Athén. Vidět Delfy a zemřít by nemělo platit doslovně.
Další příběh z řady vtipných antických detektivek, v nichž ožívá
každodenní Řím po roce 70. A protože je Marcus Didius Falco
nepokojná duše, informátor pracující často v císařských službách
a řešící pestrou škálu zločinů, čtenář se ani chvilku nenudí.

344 str. | 249 Kč

THRILLER

PAUL CHRISTOPHER
Luciferovo evangelium
Důkazy o dávné vraždě vyplouvají na povrch
V severoafrické poušti nalezne Finn Ryanová trosky letadla, které
skrývají šokující objev, jenž ohrozí existenci veškeré víry… Mladá
archeoložka Finn Ryanová a charismatický pilot a fotograf Virgil Hilts
pátrají na Sahaře po zmizelé hrobce apoštola. Naleznou však něco, co
rozhodně nehledali: důkazy o dávné vraždě a starověký medailónek
nesoucí jméno padlého archanděla. Záhy si uvědomí, že objevili dílek
mnohem větší mozaiky – a blíží se odhalení, které by je mohlo připravit
o život. Neúnavný nepřítel pronásleduje Finn s Virgilem přes celou
zeměkouli. Od zlověstných ruin starověkého kláštera po potopenou loď
v Karibiku oba zoufale pátrají po pravdě, která jim může zachránit život
a zároveň otřást samotnými základy našich dějin…

248 str. | 249 Kč
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Paul Christopher (1949) je Kanaďan, vlastním
jménem Christopher Hyde. Napsal několik
historických románů a sérii čtyř thrillerů
s archeoložkou Finn Ryanovou.
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DEAN KOONTZ

THRILLER

Záblesk
Strhující boj o samu existenci lidstva
Byl to snad anděl strážný, onen světlovlasý muž, který se
v blescích bouře zjevil na samém počátku života Laury Shaneové,
aby novorozenou zachránil ze spárů smrti? Přízrak? Ďábel
v převleku? O mnoho let později vstoupí do Lauřina života znovu
a tentokrát bojuje už nejen o její a svůj život, ale o samu existenci
lidstva. V bitvě, která se rozpoutá napříč prostorem a časem, stačí
chybně propočítaná vteřina, aby přinesla osudové následky pro
celou planetu.
Americký mistr tajemna a záhad kloubí horor, thriller a science
fiction do strhujícího toku napínavého příběhu.

368 str. | 249 Kč

BRIAN K. VAUGHAN
& PIA GUERRA

KOMIKS

Y: Poslední z mužů 4
Heslo
Co nadělá jeden muž? Jediný muž na Zemi,
který přežil, a jeho společnice dr. Allison
Mannová a vládní agentka 355 jsou už na
půli cesty napříč někdejšími Spojenými státy
a zbývá jim jen závěrečný úsek do San
Franciska, kde dr. Mannovou čeká její
nejdůležitější pokus. Než se ale vydají na
cestu, potřebují sehnat antibiotika pro
dalšího žijícího samce, Yorickova opičáka
Ampersanda. Yorick má ale před sebou víc
než jen poklidný víkend na samotě u lesa.
To, co ho očekává, bude horší než všechna
nebezpečí, která na své cestě zažil.
144 str. | 399 Kč
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DOUGLAS PRESTON & LINCOLN CHILD

THRILLER

Horečnatý sen
Pomsta není sladká. Je nevyhnutelná!
Před dvanácti lety, dva roky po uzavření sňatku, odjel Pendergast se svou manželkou Helen
na loveckou výpravu do Zambie. Oblastní komisař se na Pendergasta obrátil se žádostí
o pomoc. V jiném loveckém táboře lev s velmi zvláštní barvou hřívy napadl a zabil
německého turistu. Zbývalo jediné řešení – lva zabít. Pendergastovi se tedy vydali na místo.
Při akci Helen Pendergastová zahynula. Po dvanácti letech však vychází najevo, že Helen
někdo zavraždil. Kdo to byl? A proč to udělal? Vedla Helen Pendergastová dvojí život?
Pendergast se s D’Agostou pouští do pátrání…
Douglas Preston (1956), pravidelný přispěvatel listu The New Yorker, pracoval pro Americké
přírodopisné muzeum, vydal čtyři vlastní romány. Je zkušeným jezdcem na koni.
Lincoln Child (1957) je bývalý knižní redaktor, publikoval čtyři vlastní romány. Je milovník
motorek, exotických papoušků a anglické literatury devatenáctého století.

360 str. | 249 Kč
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SUE LIMB

PRO MLÁDEŽ

Dívky, 16, bohyněmi za sedm dní
Nejkrásnější nerozlučné kamarádky
Zoe a Chloe pracují na absolutně šíleném projektu – jak se stát
bohyněmi za sedm dní (nebo za osm, kdyby potřebovaly trochu víc
času). V každém případě to musí stihnout do charitativního
koncertu Vězeňský rock, který se koná za čtyři týdny. Zoe má
totiž v plánu znovu oslnit Kojota, jehož pozvání na rande nedávno
odmítla a teď toho hluboce lituje. Kdo taky mohl tušit, že se z toho
odporného mizery vyklube tak báječný kluk? Na scéně se však
objeví nebezpečně půvabná Charlie, která už bohyní je…
Sue Limb (1946) je britská spisovatelka, vystudovala anglickou
literaturu na univerzitě v Cambridge a pak tři roky učila na střední
škole. V té době se stala náruživou čtenářkou časopisů pro teenagery,
které s oblibou zabavovala svým studentům. Dnes má na kontě celou
řadu knih pro děti i dospělé, ale nejradši píše o životě teenagerů.
224 str. | 199 Kč | Věk: 14+

JANE GREEN

ROMÁN PRO ŽENY

V dobrém i zlém
Rodinná pouta se nedají zpřetrhat
Dvě sestry, Callie a Steffi, snad nemohly být rozdílnější, ale najednou zjišťují, že mají
společného víc, než si možná myslely. Víc než rozvedené rodiče, kteří spolu za třicet
let sotva promluvili. Některá pouta jsou totiž silnější, než si myslíme. A zjišťuje to
i Calliina nejlepší přítelkyně Lila, která konečně našla muže svých snů. Se synem.
A jeho matkou, která je odhodlaná zabránit ve štěstí všem ostatním, kdo by chtěli do
její rodiny patřit. S jakými pouty žít musíme a jakých se naopak nechceme vzdát?
Další kniha Jane Green nabízí jako vždy čtivý příběh, který vypovídá o životě
s humorem, i když vždycky všechno k smíchu není.
Jane Green (1968) je bývalá novinářka, která opustila práci v redakci i rodnou Anglii,
přestěhovala se na americké východní pobřeží a píše jeden úspěšný román za druhým.
Žije v Connecticutu s manželem Ianem Warburgem a šesti dětmi, které dohromady mají.
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DETEKTIVKA

JOHN CONNOLLY
Ztracené duše
Detektiv Charlie Parker řeší další krvavý zločin
Hranice mezi Kanadou a americkým Maine jako by ani neexistovala.
Pašuje se vše, na co si vzpomenete: drogy, peníze, zbraně, lidé.
Skupina všehoschopných bývalých vojáků rozjíždí vlastní akci. Jejich
zboží je však hrozivější, než si kdokoliv umí představit. Snad s výjimkou
Charlieho Parkera, který důvěrně zná i ta nejtemnější zákoutí lidské duše.
Při vyšetřování na první pohled zjevné sebevraždy Parker objeví
souvislost mezi řadou úmrtí bývalých příslušníků bojových jednotek.
Sled událostí přivede na scénu i samotářského Heroda, muže vskutku
podivínského. V patách má tajemnou postavu, člověka, který si nechává
říkat Kapitán. Aby Parker odhalil všechny souvislosti, musí se chtě nechtě
spojit s člověkem, z kterého jde strach víc, než z kohokoliv jiného.
Čtenáře čeká ještě jeden zážitek a to hudební. Součástí knihy je
soundtrack Love & Whispers.

352 str. | 249 Kč

KOMIKS

John Connolly (1968) pochází z Dublinu. Jeho
nejznámější román Na ostří nože sklidil bouři
potlesku od novinářů i čtenářů, kteří předtím
podobně nadšeně tleskali Harrisově Mlčení
jehňátek. Napsal řadu detektivek a pravidelně
přispívá do listu Irish Times.

BRYAN LEE O’MALLEY
Scott Pilgrim 3
Nekonečný smutek
Scott Pilgrim je třiadvacetiletý kluk, co hraje v rockové kapele, má dvě
holky a musí se rozhodnout jen pro jednu z nich. Nenechte si ujít další díl
komiksu na pokračování.
Nová přítelkyně Ramona Flowersová Scottovi dost komplikuje život. Jeden
po druhém se objevuje jejích sedm ďábelských bývalých kluků a Scott
s nimi musí bojovat o právo s Ramonou chodit. Todd Ingram, expřítel
číslo 3 má navíc na Scotta další páku: chodí s jeho někdejší životní
láskou! Envy Adamsová je zpátky na scéně i se svou zkázonosnou
art-rockovou kapelou. A chce, aby jim Scottova kapela za dva dny
předskakovala – přesně tolik času má Scott na to, aby se utkal s Toddem,
definitivně se přenesl přes rozchod s Envy, zajistil, aby s ním byla
Ramona dál šťastná, odrazil návrhy bývalých holek a nacvičil nový setlist.
Budete se smát, budete plakat. Tohle je Scott Pilgrim. Tohle je váš život.

192 str. | 199 Kč
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Bryan Lee O’Malley (1979) žije v Torontu. Hraje
na kytaru a klávesy. Slaví celosvětový úspěch
s šestidílnou komiksovou sérií Scott Pilgrim, podle
které byl natočen film.
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C. J. SANSOM

HISTORICKÝ ROMÁN

Trofej
Detektivní román z doby Jindřicha VIII.
Píše se rok 1545 a Anglie je ve válce. Invaze krále Jindřicha VIII. do Francie se
nezdařila a obrovská francouzská flotila se chystá na protiútok. V Portsmouthu na ni
čekají anglické válečné lodě a po celé zemi se armáda i domobrana připravují na krutý
boj. V této situaci Matthew Shardlake dostává od královny Kateřiny Parrové k řešení
zapeklitý právnický úkol, který ho přivádí do temných zákoutí korupcí prolezlého
Poručenského soudu. Zároveň se Shardlake snaží odhalit tajemství, skrývající se
v minulosti choromyslné Ellen, pacientky londýnského Bedlamu. Obě pátrání se
navzájem proplétají právě v okolí Portsmouthu, kde se náš hrdina setkává se starými
přáteli i nepřáteli a musí riskovat život ve snaze odhalit pravdu.
C. J. Sansom (1952) studoval historii na univerzitě v Birminghamu. Prošel pak řadou
zaměstnání, přeškolil se na právníka a vedl advokátní praxi v Sussexu. Nakonec se stal
spisovatelem na plný úvazek. Napsal již pět dílů z řady se středověkým detektivem
a právníkem Matthewem Shardlakem, jehož si britští čtenáři velmi oblíbili.

JOHN ARCUDI & SPOL.

KOMIKS

Vetřelci 5
Spáry vetřelců si vybírají krvavou daň
Nutnost koexistence s vetřelci se stala záležitostí všedního života – a smrti, zatímco
expanze lidstva napříč galaxií pokračuje. A navzdory tomu, že každé setkání se
smrtícími xenomorfy zcela nevyhnutelně končí pohromou, lidská chtivost a arogance
stejně nevyhnutelně podněcuje touhu po zkrocení démonických šelem a odhalení
tajemství jejich biologie. Všechny tyto snahy spějí k proměně vetřelců na nástroj,
s nímž si lidstvo vystaví ještě monstróznější budoucnost. Na dvě věci se však nikdy
nesmí zapomínat, natožpak je podcenit: Na věčnou, nelítostnou smrtonosnost vetřelců
a slepou, monumentální bláhovost lidí.
Série Vetřelci amerického vydavatelství Dark Horse Comics zaznamenala velké
úspěchy a nastavila vysokou laťku všem ostatním pokusům o rozšíření světa
populárního filmu s pomocí komiksového zpracování.

376 str. | 890 Kč
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KOMIKS

GARTH ENNIS & JOHN MCCREA
Hitman 6
Lepší zítřky
Přichází velké rodinné setkání. Tommy Monaghan zjistí, že mu
Sean Noonan a sestra Concepta celý život lhali. Tommy totiž
pochází z početné rodiny a jeho sestra a otec jsou stále na živu!
Aspoň prozatím. Po krvavém rodinném srazu se Tommy uchýlí do
kostela, kde mu král upírů nabídne kšeft, který se prostě nedá
odmítnout. A aby toho nebylo dost, tak konečně přijde chvíle, kdy
se ukáže, kdo je v Gothamu rychlejší – Tommy nebo jeho kámoš
Ringo Chen… nebo snad sadistický mutant z Číny?
Garth Ennis (Punisher, Preacher) a John McCrea (Punisher) jsou
stále ve formě. A v ryzí tarantinovce – příbězích profesionálního
zabijáka se superschopnostmi nazvaného suše Hitman vás nehodlají
šetřit.

216 str. | 499 Kč

POVÍDKY

SESTAVIL CLIVE CUSSLER
Thriller 2
Povídky, které nemůžete odložit
Když se v prvním výboru Thriller (BB/art, 2007) setkali nejlepší spisovatelé žánru thrilleru, stali
se součástí nejúspěšnější antologie povídek, která kdy byla vydána. Netrpělivě očekávané
pokračování Thriller 2 je ještě lepší. V této antologii si každý najde něco podle svého gusta,
počínaje úvodním příběhem o mezinárodním terorismu od Jefferyho Deavera, přes popis
nefunkční rodiny z kalifornského vinařského kraje od Lisy Jacksonové, až po děsivý příběh
Ridleyho Pearsona o masovém vrahovi. Svou originální povídkou přispělo třiadvacet spisovatelů
– jak zkušených autorů bestsellerů, tak nejtalentovanějších mladých autorů tohoto žánru –
a podílelo se na vytvoření této jedinečné kolekce.

416 str. | 299 Kč
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Clive Cussler (1931) je spisovatel nanejvýš povolaný k sestavení tohoto výboru thrillerových
povídek. Sám je mezinárodně uznávaný bestsellerový autor více než čtyřiceti románů, včetně knih ze
série dobrodružství Dirka Pitta, řady s Kurtem Austinem i z archivu lodi Oregon. Pátral po
ztracených letounech a vedl expedice ke slavným vrakům se stejným úspěchem. Se svými dobrovolníky v NUMA našel Cussler více
než sedmdesát ztracených lodí historického významu včetně známé ponorky z války Severu proti Jihu Hunley. Sbírá automobily
veterány, jeho sbírka čítá devadesát modelů a patří k nejdokonalejším na světě. Cussler žije v arizonské poušti nebo v horách
Colorada.
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KAREN ROSEOVÁ

THRILLER

Viděl jsi ji?
Kéž by se smažil v pekle

Karen Roseová je úspěšná spisovatelka, která se do knih zamilovala ve chvíli,
kdy se naučila číst. Jejími nejlepšími kamarádkami v dětství byly Jo z knihy
Malé ženy a Nancy Drewová. Je inženýrkou chemie, původním povoláním
středoškolská učitelka chemie a fyziky. Žije na slunné Floridě s manželem,
náruživým rybářem, a dvěma dcerami.

Se zvláštním agentem Stevenem Thatcherem
se život nemazlil. Je vdovec, manželka se na
útěku s milencem zabila v autě, jemu zůstaly
tři děti. V městečku, kde působí, objevili tělo
zavražděné a zohavené dívky, vzápětí se
našlo další. Není se čeho chytit, vrah po sobě
nenechává žádné stopy. Ve zprávách
zahlédne informaci o sériovém zločinci
detektiv Davies ze Seattlu a je přesvědčený,
že pachatele zná. Že kvůli němu ho
pronásledují tváře čtyř zavražděných dívek.
Unesených dívek přibývá, policie je
bezradná…
360 str. | 249 Kč

CECILY VON ZIEGESAROVÁ
& HYEKYUNG BAEK

KOMIKS

MELISSA HILL

ROMÁN PRO ŽENY

Kavárna na hlavní třídě

Gossip girl: Jen pro tvé oči

Život někdy bývá plný překvapení

„Sex ve městě“ pro teenagery

Šťastně provdaná Jess se čím dál víc vzdaluje
svým kamarádkám – jako jediná z nich ještě
není matkou. V obavách, že je ztratí, přemítá,
jestli by už také neměla mít dítě. Nerozvážná
aférka hollywoodské herečky Ruth
Seymourové jí svými vážnými důsledky maří
plány. Čerstvě nezadaná Nina se vrací do
malého irského městečka Lakeview
s úmyslem žít u svého otce Patricka. Dřív či
později mu bude muset povědět o tajemství,
které skrývá. Jedno je jisté: tyto dámy vědí
víc, než nahlas říkají. A pravda nezůstane
skrytá navěky…

První díl manga série GOSSIP GIRL.
Vítejte ve skandálním světě Gossip Girl –
světě, ve kterém vládne společenská
smetánka, plného žárlivosti, zrad a intrik.
V New York Upper East Side si někteří
začínají brousit drápky! S si ulétla s B-řiným
přítelem N a vrací se na scénu. B nachází
způsob, jak dát S za vyučenou. Půjde na ni
přes jejího přítele. Zdá se, že B chce do boje
dát tentokrát opravdu všechno a zbavit se
S jednou provždy. Podívejme se na ni – tohle
bude bolet!
240 str. | 199 Kč | věk: 14+

304 str. | 249 Kč
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JOHN SANDFORD

DETEKTIVKA

Zbytečná oběť
Viděla toho dost?
Jednoho chladného rána před pátou vpadne do nemocniční lékárny skupina
tří mužů. Svážou dvěma zaměstnancům ruce a nohy, ústa i oči jim přelepí
páskou a ukradnou spoustu léků. Situace se zvrtne a jeden z přepadených
lékárníků zemře. Muži s lupem vběhnou do garáže nemocnice, kde mají
auto a v té chvíli je mine vůz, který řídí světlovlasá žena. Na vteřinu se
s nimi střetne tváří v tvář. Je to Weather Karkinnenová,
chirurgyně a manželka detektiva Lucase Davenporta.
Viděla dost na to, aby mohla někoho ze zločinců
identifikovat? Ti se nakonec rozhodnout udělat, co je
nezbytné: zjistit totožnost ženy a pak ji zlikvidovat.
John Sandford je pseudonym novináře Johna Campa
(1944), držitele Pulitzerovy ceny. Napsal již dvacet knih
ze série o obětech, které spojuje postava kriminalisty
Lucase Davenporta.

304 str. | 249 Kč

30

KVĚTEN

EP 2011 4-6_EP 15.3.2011 10:48 Stránka 31

SIMON SCARROW

HISTORICKÝ ROMÁN

Orel na lovu
Napínavé bitvy, zrada, láska a smrt

Simon Scarrow (1962) je britský autor historických
románů. Proslavil se sérií románů, jejichž hlavními
hrdiny jsou dva římští vojáci – zkušený bojovník
Lucius Cornelius Macro a jeho zástupce – nadějný
mladý rekrut Quintus Licinius Cato.

V zimě roku 44 našeho letopočtu obsadila římská armáda po řadě
krvavých bitev město Camulodunum. Zatímco generál Plautius, velitel
Druhé legie, vymýšlí postup dalšího tažení, loď, na níž cestuje jeho žena
a děti, zničí bouře. Generálova rodina upadne do zajetí temného bratrstva
druidů, požadujících propuštění svých bratří, kterých se zmocnili Římané.
Dva dobrovolníci z Plautiovy legie se musí vypravit do nitra nepřátelského
území a pokusit se osvobodit zajatce, dřív než je druidové obětují svým
temným bohům. Hlavní hrdinové Macro a Cato musí zjistit, kde druidové
drží generálovu rodinu. Přijdou na to, jak je zachránit, než vyprší
stanovená lhůta?
Pro čtenáře, kteří mají rádi historické romány kořeněné krví a okamžiky,
kdy napětím ani nedýchají, jsou knihy Simona Scarrowa nepřekonatelné.

GARTH ENNIS & DOUGIE BRAITHWAITE

KOMIKS

Punisher Max 3
Matička Rus

Garth Ennis (1970) pochází z Belfastu. Jako
komiksový scenárista tvořil pro nakladatelství 2000
AD, DC Comics a Marvel. Dougie Braithwaite je
další z mnoha britských výtvarníků a s Ennisem se
potkal v Marvelu.

Sebevražedná mise! Nick Fury dostal úkol, který dost spěchá… ale jde
o Rusko. A naneštěstí je jediný člověk, který to zvládne: Punisher. Frank
Castle musí proniknout na základnu jaderných raket na Sibiři a najít
smrtící retrovirus, který by neměl padnout do špatných rukou. Jenže
v podzemí jaderného sila na něj kromě jiného čeká i Mongol!
Třetí kniha z dospělácké punisherovské řady, ve které se spíš než se
superhrdiny potkává nelítostný mstitel s obyčejným, ale o to
nebezpečnějším lidským zlem. Tenhle komiks opravdu není pro slabé
povahy – taky má scénář na svědomí sám Garth Ennis, který se v řadě
MAX konečně nemusel s Punisherem krotit.
Garth Ennis nás opět bere na výlet do temných hlubin lidské duše, do
světa gaunerů, úchylů, zrůd a šílenců… a o všem vypráví s humorem tak
černým, že vedle něj vypadá asfalt jako holubička míru.
144 str. | 399 Kč
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OMNIBUS

ED MCBAIN
Zabiják, Útočník, Překupník

ROMÁN PRO ŽENY

TASMINA PERRY
Prvotní hřích

Běžný život policejní stanice

Je vše tak dokonalé jak se zdá?

První McBainův román z 87. revíru Zabiják
takříkajíc udal tón a stal se modelem pro
celou sérii knih z policejního prostředí, pro
něž neexistovala žádná omezení co do
obsahu i formy. Hrdinou prvního románu byl
detektiv Steve Carella. Ve druhém se Carrella
odebral na svatební cestu a případ vraždy
řešil uniformovaný policista Bert Kling, který
ve třetí knize povýšil na detektiva.
Všechny tyto tři romány vznikly v roce 1956,
v době, kdy světoznámý autor začal používat
jméno Ed McBain a rozehrál
nezapomenutelnou sérii o 87. revíru.

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

512 str. | 299 Kč

KOMIKS

WARREN ELLIS
& DARICK ROBERTSON
Transmetropolitan 4
Nová lůza
Futuristická Amerika si volí prezidenta.
Na výběr má mezi nixonovským Sviňákem
a psychopatickým Fešákem, což je jako
vybírat si, jestli chcete kulku do kolena, nebo
kotníku – ale vysvětlujte to apatické,
pochlebovačné veřejnosti. Jediný, kdo může
té „nové lůze“ otevřít oči heverem, je novinář
Spider Jerusalem. A to zrovna teď, když mu
jeho asistentky ukradly všechny kreditky.
Zuřivý reportér Spider Jerusalem pokračuje
v průzkumu světa budoucnosti.

144 str. | 399 Kč
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Warren Ellis je britský komiksový scenárista, sloupkař a spisovatel co o sobě
tvrdí, že nikdy nespí. Evidentně je to pravda; jinak by to všechno prostě nestihl.
Darick Robertson je americký kreslíř a pohybuje se v komiksovém světě už
přes dvacet let. Do Transmetropolitana vložil víc, než je u ilustrátorů zvykem.
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KATE FURNIVALLOVÁ

HISTORICKÝ ROMÁN

Perla Petrohradu
Svět kolem se hroutí

Kate Furnivallová žije v hrabství Devon, jen pět minut od domu Agathy
Christie. Autorčina úspěšná románová prvotina Ruská konkubína je
inspirovaná příběhem její matky Lily, která se narodila v Rusku, dětství strávila
v Indii a Číně.

JEFFERSON BASS
Kosti zrady

THRILLER

Píše se rok 1910 a Valentina Ivanovová svou
krásou i klavírním talentem okouzlí
petrohradskou aristokratickou společnost.
Valentina však netouží být jen perlovou
ozdobou v majetku hraběte, kterého jí rodiče
vybrali za manžela. Rozhodne se, že se stane
ošetřovatelkou a bude pečovat o mladší
sestru Káťu, která se zranila při bombovém
útoku nastraženém bolševiky na jejich otce,
ministra financí Ivanova. Vedle popisu
hrdinčina mládí přináší i živý pohled na
carské Rusko, jež se neodvratně kymácí na
okraji propasti.

MELISSA DE LA CRUZ

PRO MLÁDEŽ

Krvavý karneval

Vražda v atomovém městě

Mladí, krásní, bohatí… nesmrtelní

Dr. Bill Brockton, zakladatel světově proslulé
Farmy mrtvol, je přivolán do Oak Ridge,
„Atomového města“, kde byla za druhé
světové války v rámci Projektu Manhattan
vyvinuta atomová bomba. V bazénu
u opuštěného hotelu nalézá tělo zamrzlé
obličejem dolů. Obětí je renomovaný fyzik
Dr. Leonard Novak, jenž se však neutopil –
byl vystaven smrtelné dávce radioaktivity.
Kdo měl zájem na jeho smrti? Vše směřuje
k něčemu daleko temnějšímu a složitějšímu,
než si forenzní antropolog kdy uměl
představit.

Pátrání po pachatelích tajemných vražd
mladých upírů zavede Schuyler a jejího
nejlepšího kamaráda Olivera až do Itálie, kde
by měl žít její dědeček. V New Yorku
mezitím vrcholí přípravy na Čtyřstovkový
ples, velkou událost, kterou pořádá
modrokrevná elita. Rozmazlená a prohnaná
Mimi Forceová u toho nemůže chybět –
a právě na maškarním bálu, který uspořádá
jako zakončovací večírek po hlavním plesu,
číhá za maskami skutečné nebezpečí, kruté
odhalení, jež má moc měnit osudy.

ČERVEN
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DETEKTIVKA

VAL MCDERMIDOVÁ
Bludiště temnoty
Odvrácená strana tmy
Když Charlie Flintová dostane anonymní balíček plný novinových výstřižků o brutální
vraždě, okamžitě zaujme její pozornost, protože k činu došlo v areálu vysokoškolského
kampusu v Oxfordu, kde před lety studovala. Zatímco nevěsta a svatební hosté popíjejí
šampaňské, dvojice údajných vrahů ubíjí ženicha a zkrvavené tělo hází do řeky.
Charlie netuší, kdo jí balíček mohl poslat, ani proč, ale nedokáže zločin vypudit
z hlavy. Její profesní život klinického psychiatra se zrovna ocitl v troskách, a tak má
spoustu času věnovat se vyšetřování tohoto případu. Vrací se zpět do uzavřeného
a záhadného světa oxfordské univerzity, proniká hlouběji do pozadí hrůzného příběhu
a dochází jí, že zločin bude komplikovanější, než by se na první pohled zdálo. Každým
dalším úspěšným krokem směrem k odhalení pravdy se přibližuje k nebezpečí, které
hrozí i jí…
V jádru tohoto románu leží fantasticky spletitá a složitá záhada. McDermidová je ještě
lepší, než kdykoliv předtím. Na vrcholu sil a ambicí.

THRILLER

CHRISTOPHER FARNSWORTH
Krvavá přísaha

360 str. | 249 Kč
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ROMÁN PRO ŽENY

KATIE PRICE
Na lásku nevěří

Nesmrtelný strážce prezidentů USA

Skandál z titulní strany

Seznamte se s Nathanielem Cadem,
speciálním agentem americké tajné služby.
Už sto čtyřicet let je osobním strážcem
prezidentů USA. Cade je totiž skutečně
„speciální“. Je nesmrtelný. Je to upír.
Románová prvotina amerického
profesionálního scenáristy Christophera
Farnswortha je překvapivě čtivou
a zajímavou kombinací politického thrilleru
a upírského románu. Akceptuje-li čtenář
existenci upírů a dalších nadpřirozených
jevů, čeká ho svěží a poutavý příběh, psaný
vtipným a svižným stylem, vrcholící
originálním rozuzlením.

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

HISTORICKÝ ROMÁN

Římané: Rány na cti

JOHN SANDFORD

OMNIBUS

Tichá oběť, Ledová oběť,
Noční oběť

Válka na hadrianově valu

V hlavní roli Lucas Davenport

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

Lucas Davenport musí dodržovat pravidla
jako málokdo druhý. Je členem oddělení
vražd minneapoliského policejního sboru.
Jenže vraždění bez motivu, beze stopy po
pachateli, bez důkazů, přibývá. Lucas
Davenport má co dělat se šílenci a, o to hůř,
se šílenci inteligentními a vynalézavými.
A dochází stále blíž k přesvědčení, že když
protivníci nedodržují pravidla vražedné hry,
jediný způsob, jak je dostat, je začít
porušovat svá vlastní, vnést do řádu hry
chaos.
740 str. | 349 Kč

KEVIN J. ANDERSON & SPOL.

KOMIKS

Star Wars: Letopisy rytířů Jedi 1
Krutý boj proti temnotě
Odhalte pradávnou historii Jediů, Sithů a dokonce i samotného
hyperprostoru v nejstarších dochovaných příbězích z galaxie Star Wars,
jež se odehrávají pět tisíc let před úspěšným útokem Luka Skywalkera na
Hvězdu smrti.
V galaxii, kterou spojuje nově vzniklá Republika a ochraňují ji rytíři Jedi,
rozpoutají dva hyperprostoroví cestovatelé v honbě za bohatstvím
nevědomky válku mezi dosud neznámým Sithským Impériem
a Republikou. Její následky budou rezonovat ještě tisíc let poté a navždy
změní život mladých rytířů Jedi Ulica Qel-Dromy a Nomi Sunriderovou!
Pro fanoušky Star Wars jsou omnibusy doslova povinností, ostatním
mohou nabídnout kvalitní scénář a dobrou kresbu. Děj má spád, prolínání
jednotlivých linií je velmi umné a dialogy se blíží filmovým.
400 str. | 890 Kč
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KOMIKS

JEPH LOEB & TIM SALE
Batman: Temné vítězství 2
Děj příběhu, v němž Batman musí zastavit
nepolapitelného vraha policistů známého
jako „Šibeniční vrah“, je zasazen do počátků
éry Temného rytíře. Batman musí
Šibeničního vraha dostat dřív, než opět udeří.
Jediným vodítkem k odhalení totožnosti
Šibeničního vraha je dětská hra přišpendlená
na tělo každé oběti. Hlavními podezřelými
jsou esa zločineckého podsvětí – Two-Face,
Joker, Riddler, Catwoman. Aby Batman
vyřešil tento zločin, musí pátrat na těch
nejnečekanějších místech. Jeho život navždy
změní osiřelý chlapec.

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

GARTH ENNIS
& STEVE DILLON
A pak vypukne peklo
Vyčistil město Spása v Texasu, seznámil se
s dávno ztracenou matkou a pokecal si
s všemocnou bytostí, která se usídlila v jeho
mozku a pohádal se s Bohem… a teď je
konečně Jesse Custer připravený setkat se se
svou láskou Tulip. Bude to setkání plné
vášně, bolesti, sexu a výstřelů z pistole.
Tahle kniha je věnovaná hlavně návratům.
Do dětství Tulip i k temné minulosti upíra
Cassidyho. K okamžikům, které je formovaly.
K tomu si přihoďte chemickou kastraci,
vraždu robertkem, drogy a Prdelmana –
a máte další díl legendární série Preacher.
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Nevinná zrádkyně
Drama z tudorovské Anglie

Preacher 8

248 str. | 499 Kč

ALISON WEIROVÁ

Nikdo z vás není v bezpečí

192 str. | 499 Kč

KOMIKS

HISTORICKÝ ROMÁN
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TOM HARPER

THRILLER

Lazarova krypta
Osm století lží ukrývá smrtící tajemství

Tom Harper se narodil v Německu a vystudoval
dějiny středověku na univerzitě v Oxfordu.
Je autorem devíti románů. Žije v Yorku se svou
manželkou a synem. Je předsedou Svazu
spisovatelů detektivek.

V centru Londýna stojí banka Monsalvat, malá, obestřená tajemstvím
a pohádkově bohatá. Když její představitelé pozvou Ellii Stantonovou,
postgraduální studentku, a nabídnou jí místo ve své firmě, jejich nabídka
jí připadá příliš dobrá, než aby se dala odmítnout. Banka však není
taková, jak se jeví na první pohled. Ellie si brzy uvědomí, že její život
náleží novým zaměstnavatelům – a ti sledují každý její krok, neboť
v jejich středověkých kryptách leží přísně střežený poklad nezměrné
moci, nerozborně spojený s Elliinou vlastní minulostí.
Ellie tak musí závodit s časem a její jediná naděje na únik spočívá v tom,
že odhalí tajemství ukryté ve staté kryptě. Jeho odhalení je však teprve
začátek…

KATHY REICHS

DETEKTIVKA

Pavoučí kosti
Další spletitý případ sběratelky kostí
John Lowery byl prohlášen za mrtvého v roce 1968. Údajně zemřel
při letecké havárii ve Vietnamu a jeho tělo bylo pohřbeno
v Severní Karolíně. Po čtyřiceti letech je Temperance Brennanová
přizvána k případu utonulého muže v quebeckém Hemmingfordu.
Oběť je identifikována jako John Lowery. Jak mohl ale tento muž
zemřít dvakrát? A proč se tělo amerického vojáka objevilo
v Kanadě? Brennanová, rozhodnutá najít odpověď, odjíždí do
Severní Karolíny, aby exhumovala a prohlédla ostatky z hrobu.
Musí odhalit složitý případ vraždy.
Kathy Reichs (1950) je uznávanou autorkou detektivních příběhů
z prostředí soudní antropologie. Díky dokonalému popisu prostředí
a napínavé zápletce se její knihy drží na seznamu nejprodávanějších
titulů nejen ve Spojených státech. Je také producentkou televizního
seriálu Sběratelé kostí.
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ED MCBAIN

DETEKTIVKA

Přízraky
Příběh z 87. revíru
Krátce před Vánocemi je na ulici nalezena mrtvola mladé ženy, která se zřejmě vracela
z nákupu. V domě, v luxusním apartmá, je další zavražděný – úspěšný spisovatel Gregory
Craig, autor bestselleru ze světa duchů. Detektivové z 87. policejního revíru však mají co činit
s vraždami zcela konkrétními, nikoli s přízraky, a postupně se dostávají až k podivné smrti
Craigovy manželky, k níž došlo před několika lety.
Ed McBain (1926–2005) napsal více než sto třicet knih, kterých se prodalo sto milionů výtisků.
Je oslavován jako nezpochybnitelný mistr detektivního žánru. První román s detektivem Stevem
Carellou, Zabiják, vydal v roce 1956 a tím rozehrál nesmrtelnou sérii o 87. revíru. Takříkajíc udal
tón a stal se modelem pro celou sérii knih z policejního prostředí, pro něž neexistovala žádná
omezení co do obsahu ani formy. Série mu přinesla nehynoucí oddanost milionů čtenářů po celém
světě. V roce 1998 se stal prvním Američanem, který obdržel Diamantovou dýku, nejvyšší ocenění,
jež uděluje Britská asociace spisovatelů kriminálních příběhů. Je také držitelem hlavní ceny
sdružení Mystery Writers of America. Napsal scénář k Hitchcockovu slavnému filmu Ptáci.

200 str. | 199 Kč
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ROMÁN PRO ŽENY

SOPHIE KINSELLA
Báječné mininakupování
Jaká matka, taková dcera
Becky Brandonová (rozená Bloomwoodová) si myslela, že mít dítě
je hračka a že narozením dcerky se jí splnil tajný sen – na celý
život si pořídit kamarádku na nakupování. Ale nic není tak
jednoduché, jak se zdá. Minnie má k nakupování naprosto odlišný
přístup. Navíc je finanční krize, všichni mají
hluboko do kapsy – včetně Beckyiných
klientek v obchodním domě – a Becky
s Lukem dosud žijí u Beckyiných rodičů. Aby
všem trochu spravila náladu, připravuje Becky
tajně oslavu. Ale tím se všechno ještě víc
zkomplikuje…
Sophie Kinsella (1969) je oblíbená britská
spisovatelka. Proslavila se sérií románů
o bláznivých příhodách Becky Bloomwoodové.

THRILLER

JAMES TWINING
Ženevský podvod
Celostátní spiknutí nezná meze
Z Andělského mostu v Římě visí mladý muž,
proud pod ním mu utahuje smyčku kolem
krku. V Las Vegas Tom Kirk pomáhá příteli
při objasnění krádeže dávno ztraceného
Caravaggiova obrazu, ale přítel zemře.
A vydá se po stopě vraha do Říma, kde se
objevila další dvě těla. Policistka Allegra
Damicová usuzuje, že vraždy spolu souvisejí,
že někdo aranžuje slavné Caravaggiovy
obrazy. Společně přijdou na to, že narazili na
spiknutí, na němž se podílí policie, politici,
církev i mafie, které se dokáže zbavit
každého, kdo mu stojí v cestě.
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ALAN MOORE
& CURT SWAN
Superman
Co se to stalo s Mužem zítřka?
Byl to dokonalý muž – ztělesnění
spravedlnosti. Přišel z vesmíru a konal jen
dobro. Padesát let bojoval se silami zla,
chránil nevinné a byl inspirací pro celý svět.
Ale dříve či později musí všechno skončit.
Dokonce i Superman. Na to, jak ze světa
odchází Ocelový muž, odpovídá v tomto
luxusním svazku nejlepší komiksový
scenárista Alan Moore a kreslíři Curt Swan,
Dave Gibbons a Rick Veitch.

