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SOPHIE KINSELLA

ROMÁN PRO ŽENY

Dokonalá nevěsta
Příběh plný tajemství a úskalí lásky
V osmnácti je onoho nádherného oxfordského léta Milly ochotná
téměř k čemukoli, a když se jí Allan, který se stal součástí jejího
nového vzrušujícího života, zeptá, zda by si ho nevzala, aby mohl
zůstat v zemi, nezaváhá ani na vteřinu. O deset let později je Milly
někdo naprosto jiný. Je zasnoubená se Simonem – bohatým,
seriózním člověkem, který ji považuje za téměř dokonalou ženu –
a čeká ji obrovská a nákladná svatba. Svá tajemství v sobě
uzamkla tak bezpečně a hluboko, až se téměř sama přesvědčila,
že neexistují – dokud ji pouhé čtyři dny před svatbou minulost
nedohoní.
Sophie Kinsella (1969) je oblíbená britská spisovatelka. Proslavila
se sérií románů o bláznivých příhodách Becky Bloomwoodové, která
miluje nakupování a dostává se do řady groteskních situací. Autorka
napsala také další neméně úspěšné romány.

280 str. | 249 Kč

LEDEN
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THRILLER

THOMAS W. YOUNG

KOMIKS

Zajatci bouře

Scott Pilgrim 6

O odvaze a boji o přežití

Hodina slávy

V nákladním letadle je přepravován
k výslechu důležitý talibanský zajatec.
Během sněhové bouře nad Hindúkušem je
letadlo sestřeleno. Blizard znemožňuje
záchrannou operaci a pro dva lidi –
navigátora Michaela Parsona a armádní
tlumočnici seržantku Goldovou – začíná boj
o přežití v nejnemilosrdnějším koutu světa.
Nikoliv jen kvůli drsné přírodě, ale
i přičiněním lidí: pronásleduje je Taliban,
o loajalitě vesničanů nevědí nic a všechno
komplikuje zajatec, který si ze všeho nejvíc
přeje, aby byli všichni tři dopadeni.

Konečně je to tady! Tomuhle epickému finále
předcházelo pět předchozích dílů a téměř
tisíc stran! Šest ze sedmi Ramoniných
bývalých ďábelských kluků už Scott Pilgrim
vyřadil ze hry a teď by se měl postavit tomu
největšímu a nejobávanějšímu – Gideonu
Gravesovi. Copak ho ale Ramona na konci
pátého dílu neopustila? Nemělo by to
znamenat, že má Scott konečně klid? Možná
ano, možná ne, ale jedno je jisté: tohle
všechno vyvrcholí Hodinou slávy Scotta
Pilgrima!

232 str. | 229 Kč

PRO MLÁDEŽ

248 str. | 199 Kč

JACQUELINE WILSONOVÁ
Sama doma
Někdy si Lily přeje, aby opravdu byla doma sama
Lily není sama doma – ale chtěla by být. Starat se o tři mladší
sourozence je totiž hodně velká zodpovědnost. Když máma odjede
na dovolenou se svým novým přítelem a nechá Lily, šestiletá
dvojčata Bliss a Baxtera a malou Pixie doma samotné, je Lily
rozhodnutá udržet rodinu pohromadě a dokázat, že si umějí
poradit i bez dospělých. Pak ale začne hrozit, že jejich tajemství
bude odhaleno, a Lily si uvědomí, že potřebují nějakou bezpečnější
skrýš. A vezme všechny tři sourozence stanovat do parku. Je tam
spousta místa na běhání, nemusejí uklízet byt, a navíc je tam
určitě nikdo nenajde…

240 str. | 199 Kč | Věk: 10-13
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LEDEN

BRYAN LEE O’MALLEY

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…
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RICHARD HARGREAVES

CHRIS CARTER

LITERATURA FAKTU

Němci v Normandii

THRILLER

Dvojitý kříž

Hájili Atlantický val

Čekej na smrt a ať je rychlá

Operace Overlord, spojenecká invaze do
severní Francie z června 1944, byla největší
akcí v dějinách válek, na níž se podílely jak
pozemní, tak i námořní a vzdušné jednotky.
Až doposud byla popisována takřka výhradně
z pohledu těch, kdo útočili, zatímco hledisko
druhé strany bylo všeobecně ignorováno.
Kniha čerpající z dopisů, deníků, vyprávění
z první ruky, písemných záznamů
jednotlivých divizí, novinových článků z té
doby i oficiálních dokumentů, nám předkládá
živý a hrůzostrašný obraz života těch, kdo
pro Hitlera hájili proslulý Atlantický val.

Detektivu Hunterovi se vrací stará noční
můra – bestiální vrah znovu útočí. Tentokrát
to má ale háček: pachatel, který mučí své
oběti s řemeslnou zručností, byl před léty
dopaden a popraven. Napodobuje ho někdo?
Vrací se nestvůra z onoho světa, aby
pokračovala ve svém krvavém řemesle? Nebo
snad za hrůzné činy pykal nevinný? Žádná
z těch možností není právě lákavá – a je na
Hunterovi, aby případ vyřešil; ale možná
přitom hodně ztratí. Hlavní obětí se má totiž
stát právě on. Pod luxusem a září neonů
města Los Angeles kvasí zločin, temnější než
noc…
384 str. | 299 Kč | Dotisk

KEN BRUEN

344 str. | 249 Kč

DETEKTIVKA

Kněz
Vražedná pavučina temných spiknutí
Nové Irsko se utápí v penězích a vlastní chamtivosti. Lidé přestali dávno hledat útěchu
u katolické církve. Ale vražda otce Joyce, jemuž ve zpovědnici galwayského kostela
kdosi usekl hlavu, otřese i těmi nejotrlejšími Iry.
Detektiv Jack Taylor sám sebe vždy považoval za beznadějný případ. Navíc se ještě ani
zdaleka neoklepal z nedávného těžkého traumatu. Ale nabídka nové práce mu dává
šanci začít znovu. Zároveň mu zcela nečekaně svitne naděje na vyplnění jednoho
dosud marného snu – získání rodiny.
Tajuplná směsice exorcismu, neodbytného pronásledování a nečekaného okouzlení ho
vláká do vražedné pavučiny temných spiknutí. A na každém kroku ho provází přízrak
mrtvého dítěte.
Ken Bruen (1951) je považován za talentovaného autora detektivní literatury spíše
amerického stylu, okořeněného černým irským humorem. Zachycuje tísnivou atmosféru
v irské společnosti v čase velkých sociálních a ekonomických otřesů.

224 str. | 229 Kč

LEDEN
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TASMINA PERRY
Zlatokopky

ROMÁN PRO ŽENY

THRILLER

432 str.

392 str.

Poslední orákulum
Záhada delfského orákula

Poté co se miliardář Adam Gold přestěhuje
do Londýna, chce ho každá sebevědomá žena
dostat do postele – a do chomoutu. Na scéně
je Karin, nejatraktivnější příslušnice
londýnské smetánky, a Adam by mohl být
jejím nejcennějším módním doplňkem…
Londýn, Monte Carlo, italské jezero Como,
švýcarský Svatý Mořic nebo ostrov St. Barts
v Karibiku, to jsou místa, kam nás zavede
román Zlatokopky. Opojná cesta do života
těch super bohatých, která čtenáře vtáhne do
světa horkých vášní, bezohledné ctižádosti
a bolestné zrady.

Co kdybychom dokázali vytvořit dalšího
velkého světového proroka – s pomocí vědy
vyprodukovat příštího Buddhu, Mohameda či
Ježíše? Vedl by takový pokus k obrodě, nebo
by uvedl do pohybu řetězovou reakci
s katastrofálními následky?
Mistr v kombinování historických
a náboženských motivů s napínavým
dobrodružstvím přichází s příběhem, v němž
SIGMA Force musí bojovat proti skupině
bezskrupulózních vědců, kteří zahájili
bioinženýrský projekt schopný vyhladit celé
lidstvo.
RBAC
PE

KY

Kč

PA

99

KY

PA

Opojná cesta super bohatých

RBAC
PE

LEE CHILD

C. J. SANSOM
Rozpuštění

Nemáš co ztratit
Vybrali si nesprávného chlapa

Tajemství klášterních zdí

S Reacherem si není radno zahrávat. Nemá
práci, nemá adresu, nemá zavazadla. Jeho
jediným majetkem je tvrdohlavá zvědavost.
Dvě malá města uprostřed pustiny
v Coloradu, Hope a Despair. Mezi nimi neleží
nic jiného než třicet kilometrů pusté silnice.
Jacku Reacherovi nikdo nezastavil, tak jde
pěšky. Potřebuje jen šálek kávy. Dostane se
mu však čtyř nepřátelských místních,
obvinění z potulky a rozkazu opustit město.
Špatný nápad. Co městečko Despair tak
pečlivě ukrývá, že stačí jediný pohled na
Reachera, a vyděsí se k smrti?

Píše se rok 1537. Thomas Cromwell pomáhá
králi Jindřichu VIII. zbavit se nepohodlné
manželky, stát se hlavou reformované církve
a získat majetek mocných římskokatolických
klášterů. Doba je bouřlivá a přeje novým
zákonům, ziskuchtivým trikům a špehům
státní moci. Do tohoto rámce je zasazen
příběh vraždy královského vyslance
v jednom z klášterů, kterou vyšetřuje další
vyslanec, reformistický právník Mathew
Shardlake. Ten se bludištěm dalších vražd,
nejasných stop a spletitých motivů pomalu
propracuje k překvapivému řešení.
376 str.
DETEKTIVNÍ THRILLER
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JAMES ROLLINS

LEDEN

392 str.
HISTORICKÝ ROMÁN
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ALISON WEIROVÁ

HISTORICKÝ ROMÁN

Zajatá královna
Příběh o Eleonoře Akvitánské
Píše se rok 1152 a krásná třicetiletá žena s nepočetným ozbrojeným doprovodem
ujíždí s větrem o závod po území dnešní Francie směrem na jih. Nechává za sebou
korunu, dvě malé dcerky a rozpadlé manželství s francouzským králem Ludvíkem VII.,
který připomínal spíš mnicha než světského panovníka.
Tou ženou je akvitánská vévodkyně Eleonora a jde jí výhradně o návrat do vlastních
rozsáhlých držav a o sňatek s mužem, jehož miluje – s Jindřichem Plantagenetem,
jemuž je osudem předurčeno, aby se proslavil coby anglický král Jindřich II. Jejich
svazek se zakládá na tělesné přitažlivosti, ale umožní vytvoření skvělého impéria,
rozkládajícího se od Skotska až k Pyrenejím. Z něho rovněž vzejde ďáblovo pokolení
Plantagenetů a snad nejnechvalněji známé bouřlivé manželství v dějinách.
Alison Weirová je jednou z nejlepších anglických autorek populárně naučné historické
literatury. Daří se jí respektovat historický odstup a zároveň vykouzlit text prodchnutý
důstojností i ryze moderním duchem.

GEOFFREY ROBERTS

LITERATURA FAKTU

Stalinovy války

GARTH ENNIS
& STEVE DILLON

472 str. | 299 Kč

KOMIKS

Preacher 9: Alamo

Od světové války ke studené

Jednou musel přijít konec

Tato převratná kniha předkládá podrobnou
rekonstrukci Stalinova vůdcovství v období
od vypuknutí druhé světové války v roce
1939 až do jeho smrti roku 1953. Geoffrey
Roberts využívá nesmírné bohatství nových
materiálů získaných z ruských archivů a na
jejich základě se pouští do celé dlouhé řady
zavedených představ o Stalinovi – ať už se
týkají jeho vůdcovských kvalit, vztahů
s vlastními vojevůdci a s dalšími
významnými světovými představiteli,
zahraniční politiky či role, již sehrál při
podněcování studené války.

Na poslední souboj neexistuje lepší místo
než… Alamo. Historie se opakuje. Opět bude
v malém městě na jihu Texasu vzdorovat
hrstka obrovské přesile. Na jedné straně
bývalý kazatel, na druhé straně mocná
organizace Grál. Nebude to zrovna férový
boj… a pro mnoho hrdinů to bude boj
poslední. Nikdo není v bezpečí. Ani Jesse
Custer, ani Cassidy, ani Herr Starr, ani Tulip,
ani Bůh. Upíři, spasitelé, vraždící svatí,
náboženští vůdci, andělé i prdelní ksichty…
všechny postavy se tu naposledy vrací, aby
zakončili svou pouť.
536 str. | 399 Kč | Dotisk

232 str. | 599 Kč

LEDEN
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POVÍDKY PRO ŽENY

CECELIA AHERNOVÁ
Dívka za zrcadlem
Dvě povídky, dvě tajnosti
Dívka za zrcadlem:
Lila je šťastná, že našla muže, o jakém odjakživa snila. Když však
ve svatební den vypluje na povrch tajemství z minulosti její
rodiny, její život nabere naprosto nečekaný obrat. Jaké tajemství
skrývá babiččin dům, opředený zvláštním kouzlem?
Stroj na vzpomínky:
Říká se, že první láska se každému člověku navždy vryje do
paměti. Co se však stane, když vzpomínky na milovaného člověka
začnou blednout? Jeden muž se zlomeným srdcem nachází způsob,
jak šťastným okamžikům vdechnout život a dát jim volný
průchod…

96 str. | 129 Kč

ROMÁN PRO ŽENY

Cecelia Ahernová (1981) žije v irském Dublinu. V jedenadvaceti
letech vydala svůj první román PS: Miluju tě, který začala psát už ve
svých čtrnácti letech. Od té doby je úspěšná spisovatelka.

MEG CABOTOVÁ
Jak začíná láska
Humor, láska, recepty…
Melissa Fullerová, redaktorka společenské rubriky v časopise
New York Journal, žije poměrně poklidným životem do té doby, než
je její sousedka doma přepadena a v kómatu převezena do
nemocnice. V bytě této starší dámy zůstává doga a dvě kočky,
jichž se Melissa ujme. Po čase se jí konečně podaří vystopovat
sousedčina synovce Maxe, jehož požádá o pomoc. Tento známý
módní fotograf a playboy má však jiné plány než se starat o tetina
zvířata, a tak místo sebe pošle kamaráda. Situace se ovšem
komplikuje, když se do sebe Melissa s domnělým Maxem
zamilují…

336 str. | 249 Kč

6

ÚNOR

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.
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JANET EVANOVICH

DETEKTIVKA

Za všechny prachy

DAN WELLS
Nejsem sériový vrah

Ve světě otrlých lovců zločinců

Musí vést boj sám se sebou

Poněkud ztřeštěná Stephanie Plumová je na
tom mizerně. Nemá práci, nemá peníze
a navíc jí právě zabavili auto. Dostává
nabídku – mohla by začít spolupracovat
s agenturou, která se zabývá kaucemi. Stačí
dopadnout výtečníka, který byl propuštěn na
kauci a posléze se nedostavil k soudu,
a může shrábnout deset tisíc dolarů. Ale
případ vůbec není tak jednoduchý, jak se na
první pohled zdálo. Pokud Stephanie rychle
nevezme rozum do hrsti, mohlo by se jí
snadno stát, že první mrtvola, s níž se
v budoucnu setká, bude její vlastní…

Patnáctiletý John Wayne Cleaver je
nebezpečný a dobře to ví. Je posedlý
sériovými vrahy. Nechce se však stát jedním
z nich, a proto si ve svém vlastním zájmu
stanovil přísná pravidla, jimiž se řídí.
Johnova matka provozuje pohřební ústav
a s mrtvými těly se tak setkává od dětství.
Možná proto rozpozná, že na těle, které
policie nalezla v jedné zadní uličce, je něco
divného – a uvědomí si, co tato odlišnost
znamená. Poprvé se tak John musí postavit
tváří v tvář nebezpečí, které nevychází přímo
z něj a neumí je ovládat.
240 str. | 229 Kč

SIMON MONTEFIORE

PRO MLÁDEŽ

HISTORICKÝ ROMÁN

Sašenka

224 str. | 199 Kč | Věk: 14+

BRIAN WOOD
& RICCARDO BURCHIELLI

KOMIKS

DMZ 3: Veřejné práce

Románový příběh z neromantické doby

Bojová zóna skrývá tajemství

Uznávaný autor literatury faktu Simon
Montefiore, který napsal dvě knihy
o Stalinovi, se tentokrát rozhodl svých
znalostí využít pro román. Příběh Sašenky
Zeitlinové, dívky z bohaté židovské rodiny,
která se v roce 1916 vrhla do náruče
bolševismu, je skvěle napsaný, napínavý
a zároveň pravdivý. To ukazují nejen detaily,
ale i historické postavy, které v knize
vystupují, a zejména autorovo pátrání po
tom, co se stalo se Sašenkou, která zmizela
za stalinských čistek – i hlavní hrdinka
románu je totiž skutečná postava.

Stavební firmy, teroristické buňky, New
York, USA. Anebo jak se nyní říká: DMZ.
Fotožurnalista Matty Roth se dál protlouká
ostrovem Manhattan, proměněným v bojovou
zónu, a snaží se nakouknout válce za kulisy.
Snaží se zachytit zápas civilistů o přežití. Ve
třetím dílu se pokusí na zapřenou proniknout
do velké firmy Trustwell, která od vlády
získala lukrativní zakázku na stavební
rekonstrukci válkou poničeného ostrova. Od
začátku tuší, že tu něco nehraje, ale… je úplně
připravený na to, co posléze zjistí? Anebo má
pro něj DMZ další šokující překvapení?
454 str. | 299 Kč | Dotisk

128 str. | 399 Kč

ÚNOR
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DETEKTIVKA

ED MCBAIN
Profesionál
Na stopě vrahovi osamělých žen
Tentokrát musí parta z 87. revíru chytit podvodníka vskutku
profesionálního kalibru. Pod záštitou charity láká peníze ze
zkušených obchodníků, stejně jako z osamělých starých žen.
Dobývá ženská srdce se samozřejmou lehkostí. Detektivové v čele
se Stevem Carellou znají všechny jeho triky, ale přesto jim stále
přibývají mrtvoly na pobřeží. Kromě tohoto případu musejí řešit
celou řadu běžných zločinů, které přináší život ve velkoměstě.
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.

OMNIBUS

JEFFERSON BASS

ROMÁN PRO ŽENY

Romantika, základ života

Příběh z Farmy mrtvol

Kde se dá nejlépe naučit romantice? Přece
v Itálii, přesněji řečeno v Benátkách.
Dokonce tam prý otevřeli speciální Akademii
lásky. A právě na toto místo se vydává mladá
novinářka Kirsty Baileyová. Pracuje totiž
v módním časopise, a dostala od své
šéfredaktorky za úkol do Akademie lásky
proniknout jako jedna z klientek a pokud
možno tam pro časopis vyšťourat nějaký
skandál. Kirsty v průběhu „kurzu“ postupně
poznává sama sebe a začíná přehodnocovat
vztah, který ji váže k jejímu příteli, a mění se
i její pohled na sebe samu a na lásku jako
takovou.

Napínavé kriminální zápletky dokreslují
detaily soudního vyšetřování. Autorský
tandem je podává fascinujícím způsobem.
Opírá se o bohaté praktické zkušenosti
a přitom tak, aby jim laik porozuměl.
Poutavě psané příběhy se rychle rozvíjejí
v málo známém zajímavém prostředí
temných údolí a podzemního světa
Kouřových hor Tennessee a na pozadí
moderního policejního aparátu. Proslulý
soudní antropolog Bill Brockton, zakladatel
světově proslulé Farmy mrtvol, musí řešit
nejedno šokující tajemství.
584 str. | 349 Kč
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BELINDA JONESOVÁ
Akademie lásky

Oltář v jeskyni, Z masa
a kostí, Ohnivá past

336 str. | 249 Kč | Dotisk
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DOUGLAS PRESTON & LINCOLN CHILD

THRILLER

Kód smrti
Geniální podvodník a král zlodějů
Představujeme vám první díl nové série od autorů, kteří stvořili
oblíbeného agenta Pendegrasta.
Dvanáctiletý Gideon Crew byl svědkem toho, jak jeho otce,
špičkového matematika, obvinili z velezrady a zastřelili. Ve
dvaceti se u matčiny smrtelné postele dozví pravdu: jeho otec byl
křivě obviněný a úmyslně zavražděný. Než naposledy vydechne,
prosí ho matka, aby otce pomstil. Když teď má Gideon nový smysl
života, připraví pomstu pro člověka, který zničil jeho rodinu.
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.

ALEX SCARROW

PRO MLÁDEŽ

Jezdci časem 2: Predátoři

TIM SEVERIN

320 str. | 249 Kč

HISTORICKÝ ROMÁN

Vikingové: Zlověstné
proroctví

Zahrávejte si s časem…

Přátelství stvrzené přísahou a krví

Liam O’Connor měl zemřít v moři v roce
1912. Maddy Carterová měla zemřít v letadle
v roce 2010. Sal Vikramová měla zemřít při
požáru v roce 2026. Ale všichni tři dostali
druhou šanci – pracovat pro organizaci,
o jejíž existenci nemá nikdo ani ponětí. Má
jediný cíl: zabránit v cestování časem těm,
kteří by chtěli změnit minulost… Když Maddy
omylem otevře časové okno v místě a ve
chvíli, kdy neměla, vrhne Liama o šedesát pět
milionů let zpátky, do loviště smrtelně
nebezpečného a až dosud neobjeveného
druhu prehistorického dravce.

Vikinského mladíka Thorgilse sledujeme
v druhém dílu severské ságy do Anglie, a to
rovnou do lože choti anglického krále.
Vzápětí prchá zpět na rodný sever a během
cesty uzavírá krví posvěcené bratrství
s Grettirem, mladíkem dobré vůle, ale
převeliké fyzické síly, která z něho nechtě
činí násilníka. Z nešťastného manželství se
hrdina zachraňuje útěkem mezi jómské
Vikingy, věhlasné bojovníky, s nimiž zažije
jejich poslední bitvu. Osamělý hrdina, jistý si
vůlí Ódinovou, pokračuje v cestě na ruský
sever mezi domorodé lovce kožešin.
336 str. | 199 Kč | Věk: 14+

312 str. | 249 Kč
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CECELIA AHERNOVÁ
Díky za vzpomínky

ROMÁN PRO ŽENY

THRILLER

344 str.

368 str.

CLIVE CUSSLER
& JACK DU BRUL
Morová loď

Osudy dvou lidí

Juan Cabrillo velí nebezpečné misi

RBAC
PE

KY

99
Kč

PA

RBAC
PE

JOHN SANDFORD

Prožijte dobrodružství lodi Oregon, tajné
výzvědné lodi, plné nejmoderněšjší výzbroje
a zařízení pro shromažďování informací. Na
její palubě se plaví tým složený z bývalých
vojáků a špionů, jimž velí neohrožený
jednonohý kapitán Juan Cabrillo, který je
vždy připraven dát své lidi i plavidlo do
služeb jakékoliv vládě, jež si to může dovolit.
Posádka právě dokončila přísně tajnou misi
v Perském zálivu, namířenou proti Íránu,
když náhle objeví na moři výletní loď volně
unášenou proudem, jejíž paluba je posetá
stovkami těl…

KY

PA

Jak je možné, že dvěma cizím lidem koluje
v žilách stejná krev? Vzpomínky, které si
každý z nás chrání jako soukromý poklad, se
v podání Cecelie Ahernové stávají mostem,
jenž díky fantastické shodě okolností spojí
dva osudy lidí z opačných konců světa. Jak
to, že se Joyce a Justinovi vynořují z paměti
stejné zážitky a líbí se jim stejné věci? Kdyby
se rozvedený, opuštěný nepokojný muž
Justin nestal dárcem krve, nic z toho by se
nestalo a navždy by se mu nezměnil život.

STEPHEN BAXTER
Císař

Zlomená oběť
Spletitý případ plný falešných stop

Plátno tkané časem

V jednom z nejděsivějších příběhů o obětech,
který úspěšný autor této řady napsal, čelí
Lucas Davenport skutečné noční můře
každého kriminalisty. Řeší spletitý případ
plný falešných stop a zavádějících důkazů.
Musí změřit své síly s vysoce inteligentním,
nápaditým, ale bohužel také velice brutálním
zločincem. V Minneapolisu bylo na břehu
řeky nalezeno zbičované tělo mladé ženy.
Mrtvola měla proříznuté hrdlo a násilím
roztažené nohy i ruce. Lucas Davenport
poznal hned na místě činu, že vraždu spáchal
duševně chorý člověk…

Za éry Římské říše začne v Británii jedna
žena během strašných porodních bolestí
náhle mluvit latinsky, přestože tuto řeč
nikdy předtím neslyšela. Až později se
ukáže, že pronesla proroctví, které – pokud
se naplní – přinese smrt jednomu římskému
císaři a změní zásadně osud impéria.
Stephen Baxter ve svém historickém románu,
jehož ústředním bodem je právě toto
proroctví, vypráví mimořádný příběh z dávné
minulosti o válkách mezi britskými kmeny
a římskými legiemi a životě ve starém Římě,
který je plný napětí a nečekaných zvratů.
336 str.
DETEKTIVKA
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DOROTHY DUNNETTOVÁ

HISTORICKÝ ROMÁN

Lov na jednorožce 2

GEOFF JOHNS
& CARLOS PACHECO
Green Lantern: Žádný strach

Vrchol lovecké sezóny

Green Lantern se vrací

Doba krále Jakuba III. a renesanční svět plný
válek, náboženských bojů a rychle se
rozvíjejícího obchodu. Honba za pomstou
a za výhodnými obchody zavede ve druhé
části pátého dílu románové řady Společnost
Niccolò Nicholase a jeho oddané, i když čím
dál znepokojenější obchodní partnery přes
válkou ohroženou Evropu až do Afriky – do
země, na kterou má hrdina ze svých
dřívějších dobrodružství velmi nepříjemné
vzpomínky. A situaci mu neulehčí ani
skutečnost, že k jeho nejnesmiřitelnějším
a nejnevynalézavějším nepřátelům patří
i jeho krásná žena.

Hal Jordan vstal z mrtvých… teď nastal čas
začít znovu opravdu žít. Jako člověk, i jako
Green Lantern, ochránce vesmírného sektoru
2814. Ale než se Hal Jordan vrátí na oblohu,
musí se postavit tváří v tvář svým starým
protivníkům. Smrtící androidi Člověkolovci
a zmutovaný Shark jsou zpět, krutí
a nelítostní… jenže jsou jen předvojem
strašlivějších nebezpečí. Hal Jordan se vrátil,
ale to, čím bude muset projít, si nedokázal
představit ani v nejčernějších snech.

440 str. | 249 Kč

OLEG V. CHLEVŇUK

KOMIKS

LITERATURA FAKTU

Historie gulagu

176 str. | 399 Kč

NICK HORNBY

OMNIBUS

Fotbalová horečka, Všechny
moje lásky, Jak na věc

Od kolektivizace po „Velký teror“

Fotbal, desky, ženy = láska

Na rozdíl od Solženicyna, Šalamova a dalších,
kdo o stalinských lágrech psali z vlastní
zkušenosti a podle vyprávění jiných vězňů,
je autor této knihy historik, vědecký
pracovník Státního archivu Ruské federace.
Z nedávno otevřených státních i stranických
archivních fondů získal informace dříve
nedostupné a popsal s odborným odstupem
vývoj systému od jeho vzniku coby
politického nástroje až po jeho využívání
jako zdroje levné otrocké práce, a to v jeho
prvních dvaceti letech, do začátku sovětskoněmecké války.

Hornbyho literární mistrovství je zábavné,
nenápadné, nevnucuje se. O to je však
cennější. Ve svých knihách použil zdánlivě
banální témata, aby vytvořil silné, citlivé,
generačně platné a humorem jiskřící
příběhy. Píše o dospívání malého,
rozpolceného, znuděného kluka v mladého
muže, o životě na dusném předměstí britské
metropole, o sexu, o smrti. Řeší jizvy po
prvních láskách. A všudepřítomná pop music
o zlomených srdcích zanechává následky.

480 str. | 399 Kč | Dotisk

592 str. | 349 Kč
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KOMIKS

HADEN BLACKMAN & MICHAEL A. STACKPOLE
Star Wars: X-Wing: eskadra Rogue
Legendární stíhací piloti Nové republiky
Z nejlepších vesmírných pilotů povstalecké Aliance se v této sbírce příběhů stávají
obránci Nové republiky. V čele týmu špičkových pilotů, známých po celé galaxii jako
eskadra Rogue, stojí Wedge Antilles, hrdina bitvy o Endor!
Poprvé se setkáváme s Rogues a dozvídáme se, co se dělo v galaxii bezprostředně po
Návratu Jediho, kdy se nejlepší piloti povstalců pustili do boje se zbytky Impéria
a likvidovali veškeré jeho pokusy zastrašovat a ovládat.
V závěru této knihy se skrývá X-wing: příručka eskadry Rogue, která je ultimátním
průvodcem v komiksovém světě eskadry Rogue!
Tak neváhejte a nechte se vtáhnout do těch nejimpozantnějších vesmírných soubojů
kterých jste kdy v galaxii Star Wars mohli být svědky!

296 str. | 790 Kč

HISTORICKÝ ROMÁN

TOM HARPER

PRO MLÁDEŽ

312 str. | 249 Kč
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BŘEZEN

LILI ST. CROW
Andělé noci

Mozaika stínů
Intriky za křížové výpravy

Dru Andersonová se temnoty nebojí

Byzanc v závěru 11. století zápasí
s východním tureckým nebezpečím, ale i se
západními barbary, kteří prý přišli osvobodit
Jeruzalém, ale hlavně by se rádi zmocnili
chřadnoucí, leč bohaté říše. Císař jen o vlas
unikne vraždě – kdo má prsty v tomto
zločinu, to má zjistit bývalý žoldnéř
Demetrios Askiates, který se musí ponořit do
dusných intrik kolem panovníka a jednat
s varjažskými žoldnéři, italským kupcem
i eunušským dvořanem. Velkolepá historická
freska s nečekaným rozuzlením přináší
příběhy nejen krutých bojů, ale i lásky
a zrady.

Dru Andersonová je „divná“, kam až její
paměť sahá. Cestuje s otcem od města
k městu a pátrá po tvorech, kteří se
potloukají po nocích. Je to zvláštní život, ale
dobrý – dokud všechno nevybouchne
v ledovém, zchátralém městě v Dakotě, když
se jí kuchyňskými dveřmi vláme do domu
hladový zombie. Osamocená a k smrti
vyděšená Dru se ocitne v pasti, a bude
potřebovat veškerý svůj důvtip, aby vyvázla
živá. Příšery se rozhodly oplatit svým
pronásledovatelům stejnou mincí, a tentokrát
je na pořadu dne Dru. Je tu šance na přežití?
272 str. | 199 Kč | Věk: 14+
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SARA SHEPARDOVÁ

PRO MLÁDEŽ

Roztomilé malé lhářky:
Dokonalé

KATE MOSSE

HISTORICKÝ ROMÁN

Hrobka
Na cestě proti času

Krása je jen povrchové zranění

Autorka úspěšného románu Labyrint posílá
tentokrát – po sobě v rozmezí jednoho století
– dvě mladé Pařížanky opět do své milované
jižní Francie. Obě osudová síla přitáhne
k polorozpadlé hrobce a jejím ničivým
tajemstvím; první se ze své výpravy nikdy
nevrátila, druhá si, stejně jako ona, dává za
úkol tajemství hrobky odhalit, ale zároveň
přemoci jeho ničivou sílu, aniž by se stala
sama poslední obětí. Na cestě proti času v ní
sílí pocit, že všechny postavy a události
spjaté s hrobkou jako by ovládala jediná
taroková karta XV – Ďábel.

V Rosewoodu v Pensylvánii žijí čtyři holky,
kterým není na první pohled co vytknout.
Jenže když se podíváte blíž, zjistíte, že nejsou
ani zdaleka tak bezchybné, jak vypadají. Aria
nedokáže pustit z hlavy bývalého kluka.
Zakázané ovoce totiž chutná nejlíp. Hanna
zase riskuje náklonnost své nejlepší
kamarádky, zatímco Emily se hroutí kvůli
jedné hloupé puse. A Spencer? Ta zkrátka
musí mít všechno, co její sestra. Čtveřice
dokazuje, že stále umí pěkně zlobit.
Na motivy této knižní série vysílá americká
stanice ABC úspěšný seriál.
Věk: 14+

BERNARD CORNWELL

568 str. | 299 Kč | Dotisk

HISTORICKÝ ROMÁN

Zrádce
Zrada Seveřana i Jižana
Bernard Cornwell je úspěšný a známý autor, který se proslavil
zejména romány o Richardu Sharpovi. Představujeme vám již
druhý příběh Seveřana Nathaniela Starbucka, který se na počátku
války Severu proti Jihu ocitl na jižanském území a z vděčnosti
k Washingtonu Faulconerovi, vstoupil do jeho pluku, takže se
vydal do boje proti vlastním lidem. V důsledku intrik upadá Nate
do podezření z vyzvědačství ve prospěch severu, a když se vymaní
ze spárů sadistického poručíka jižanské kontrarozvědky, ocitne se
před těžkou volbou.
Bernard Cornwell upoutal čtenáře svými thrillery ze současnosti
a proslavil se historickými romány, většinou již přeloženými do
češtiny, které zachycují významné okamžiky anglických a amerických
dějin.

384 str. | 249 Kč

BŘEZEN
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CATHY KELLY
Klub zlomených srdcí

ROMÁN PRO ŽENY

THRILLER

392 str.

352 str.

BRAD MELTZER
Kniha lží
Kainovo znamení nelítostného vraha

Pěkná Izzie Silverová, která poutá pozornost
svou vysokou a vnadnou postavou, opustí
domov a irské městečko Tamarin, aby
hledala štěstí v New Yorku. Hodlá se postavit
na vlastní nohy a založit módní firmu, která
by oblékala plnoštíhlé ženy. Práce jí kvete
pod rukama a život nemůže být lepší…
Dokud neporuší vlastní pravidla a nezamiluje
se do ženatého muže: životní lekce, na jakou
se nezapomíná a kterou si navždy ponese ve
svém srdci.

Začíná honička za první vražednou zbraní na
světě a tento závod vrací Cala Harpera
zpátky do minulosti. Seznamuje se
s pravdivým příběhem Kaina a Ábela,
s osmdesát let starou nevyřešenou záhadou,
a dostává se na stopu vražedné organizace
operující v minulém století pod názvem
Vůdce. Co má společného Kain, největší
padouch v dějinách lidstva, se Supermanem,
největším hrdinou všech dob? Co mají tyto
dvě vraždy spáchané v rozmezí tisíce let
společného? To nám objasní autor ve svém
čtivém románu, jehož precizně vypracovaná
zápletka bere dech.

RBAC
PE

KY

Kč

RBAC
PE

JOHN CONNOLLY

PA

99

KY

PA

Tři důvody nechat ho odejít

PIP VAUGHAN-HUGHES
Krvavá relikvie

Zabijáci
Zůstaneš-li, zemřeš

Ďábelské plány zrůdného templáře

John Connolly líčí dramatické a dobrodružné
osudy Louise a Angela, nerozlučné dvojice,
kterou mimo jiné spojuje profesionální
zločin. Tentokrát se však tito dávní přátelé
soukromého detektiva Charlieho Parkera
stanou z lovců překvapivě sami
pronásledovanou kořistí. Při honbě za ruskou
mafií specializující se na obchod s lidmi se
totiž oni sami ocitnou ve smrtelně
nebezpečné situaci. Přijde jim tentokrát na
pomoc Charlie Parker, jemuž Louis
s Angelem sami nesčíslněkrát pomohli
z úzkých, a hlavně – přijde včas?

Příběh plný nečekaných zvratů se odehrává
ve 13. století. Mladý mnich Petroc se krádeží
vzácné relikvie zaplete do ďábelských plánů
zrůdného templářského rytíře. Aby si
zachránil život, putuje pašeráckou lodí po
celé Evropě od Grónska přes Francii, až po
Řecko. Než dojde ke konečnému zúčtování,
našemu hrdinovi se podaří získat i lásku
krásné princezny.
Strhující příběh boje o spravedlnost
a pomstu, příběh o tom, že přízraky
minulosti nám nedopřejí klidu a pronásledují
nás ještě dlouho potom, kdy na ně my sami
přestaneme myslet.

352 str.
DETEKTIVKA
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CHRISTIAN CAMERON

HISTORICKÝ ROMÁN

Tyran

JANET EVANOVICH
Za všechny prachy, Dvakrát
řež, jednou měř, Než bys do
tří napočítal

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

V hlavní roli Stephanie Plumová
Stephanie Plumová je holka s pořádně
proříznutou pusou a unikátním postojem
i stylem. Kdo by ji odolal? Stephanie se do
všeho vrhá střemhlav a ocitá se
v nebezpečných situacích. Je odhodlána
překonávat problémy, které se jí vytrvale
staví do cesty, a prosadit se ve světě otrlých
lovců zločinců. Její práce především spočívá
v dopadení různých výtečníků a musí se
vypořádat se zákeřnými zločinci, kteří se
nejen obratně vyhýbají dopadení, ale navíc
usilují o její život!
408 str. | 249 Kč

CAROL HIGGINS CLARKOVÁ

OMNIBUS

DETEKTIVKA

Příliš mnoho náhod

576 str. | 349 Kč

ED BRUBAKER
& STEVE EPTING

KOMIKS

Captain America 2

Neplánovaně neklidný víkend

Život jedné legendy

Regan Reillyová, která působí jako soukromý
detektiv, a její manžel Jack, velitel jedné
z newyorských policejních jednotek, se
chystají prožít klidný víkend v New Jersey na
oslavě narozenin Reganiny matky. Regan
právě sdělila kamarádce špatné zprávy, její
snoubenec Scott se opravdu schází s jinou
ženou. Jeho nová milenka se ale snaží co
nejrychleji zmizet a není to kvůli tomu, že by
měla výčitky vůči Scottově snoubence.
Nebyla by to Regan, aby nezačala okamžitě
pátrat, co se tu vlastně děje.

Druhý omnibus Captaina Ameriky přivádí
čtenáře přímo doprostřed rozehrané partie
mezi hlavním hrdinou a superpadouchem
Red Skullem. Změnila se doba a s ní
i praktiky superhrdinů. Více než o pěsti jde
o souboj nervů, ve kterém není nic jasné
předem. Navíc se ukázalo, že Captainův
parťák z války skutečně nezemřel
a představuje divokou kartu neznámé
hodnoty. Ke všemu se nad celým vesmírem
Marvelu vznáší občanská válka, která změní
superhrdinské komiksy navždy.
240 str. | 229 Kč

BŘEZEN
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SCI-FI

STEVEN PRESSFIELD

THRILLER

Profesionální voják

Jidášův kmen

Najatí vojáci bojují za cizí zájmy

Celosvětová epidemie útočí

Je rok 2032, ve východní Africe a na Blízkém
východě vzniká složitá vojenskopolitická
situace, dochází k silným nepokojům,
k válečným střetnutím a povstáním. Najatý
voják vypráví svůj životní příběh
odehrávající se v neklidných částech světa.
Líčí i převratné životní osudy generála,
velitele žoldnéřských vojsk a dramatický
průběh bojových akcí a jejich pozadí – snahu
velkých naftařských korporací a světových
velmocí zmocnit se práva na těžbu a zajistit
pro sebe naftu ze zbývajících ložisek. Zásoby
ropy docházejí, blízkovýchodní svět upadá do
zmatku…

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.

320 str. | 249 Kč

POVÍDKY

448 str. | 249 Kč | Dotisk

SESTAVIL LEE CHILD

PRO MLÁDEŽ

Mistři thrilleru

ANTHONY HOROWITZ
Škorpion se vrací

Povídky od nejlepších autorů thrillerů

Alex Rider chce zpět svůj život

Tato sbírka obsahuje poprvé publikované
povídky plné napětí, záhad, tajemství
i krutosti. Od krimipovídek
z bezvýznamných městeček až po špionážní
příběhy, v nichž je ohrožen celý svět.
Představuje průřez tvorbou největších
současných talentů thrilleru. Z populárních
autorů se představí: Ken Bruen, Jeffery
Deaver, Lee Child, Michael Palmer a Daniel
James Palmer, Stephen Coonts a Karin
Slaughterová. Ať si přečtete kteroukoli
povídku, najdete mezi pestrými tématy určitě
něco, co vás pobaví – a možná i nového
spisovatele, kterého si do budoucna oblíbíte.

Škorpion pronásleduje Alexe Ridera velkou
část jeho života. Zabil mu rodiče, snažil se
z Alexe udělat zrádce a neustále se vrací
o něco silnější než předtím. Tentokrát si tato
mocná zločinecká organizace hraje s ohněm
v nejvýbušnější oblasti světa: na Středním
východě. Nikdo nezná Škorpiona tak dobře
jako Alex. A nikdo neví, jak se Alexovi dostat
na kobylku lépe než Škorpion. Až doteď.
Honičky nebyly ještě nikdy tak zběsilé,
souboje tak záludné a nebezpečí pro lidstvo
tak velké. Přežije Alex i tentokrát? Jedna
kulka. Jeden život. Konec začíná tady.
Věk: 14+
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LINDSAY KELKOVÁ

ROMÁN PRO ŽENY

Zbožňuju Paříž

BRIAN K. VAUGHAN
& PIA GUERRA
Y: Poslední z mužů 6: Holky
s holkama

…město úkladů a lásky
Paříž, cíl všech zamilovaných dvojic, Angele
Clarkové přirostlo k srdci. Do této
romantické metropole ji přivedou hned dvě
významné události: hudební festival, jehož se
má účastnit kapela jejího přítele, rockového
kytaristy Alexe, a exkluzivní reportáž pro
prestižní módní časopis Belle. Pobyt však od
samého začátku provází řada nepříjemností,
nedorozumění a intrik, a když Angela
přistihne Alexe při flirtování s jinou, sny
o pařížské idyle se rázem rozplynou. Ještěže
je Londýn i někdejší poklidný život doslova
na dosah…

Země nikoho
Od neobjasněné Pohromy, která zabila
všechny samce mužského pohlaví na
zeměkouli, uplynulo už víc jak dva roky.
Jediní dva, kdo přežili, amatérský iluzionista
Yorick Brown a jeho opičák Ampersand, se
společně s biochemičkou doktorkou
Mannovou a tajnou vládní agentkou 355
dostali konečně do San Franciska. Zde se
doktorce v její záložní laboratoři podařilo
určit zdroj jejich imunity, který se nachází
v opičákově těle, ten však vzápětí zmizel…
272 str. | 229 Kč

PHILIP KAPLAN

KOMIKS

LITERATURA FAKTU

Stíhací esa luftwaffe

128 str. | 399 Kč

DEAN KOONTZ

THRILLER

Tajemství noci

V druhé světové válce

Zlo se skutečně vrátilo

Historik Philip Kaplan si všímá reálného
pozadí mýtů o legendárních německých
stíhacích pilotech a esech druhé světové
války. Objasňuje, proč tak málo pilotů
vybojovalo tak velký díl leteckých vítězství.
Autor se zabývá jejich výkony v kontextu
vývoje tehdy používaných klasických
stíhaček, jako byly Messerschmitt Bf 109
a Focke Wulf Fw 190, poukazuje na jejich
charakteristické rysy i výhody a nevýhody.
Napsání této knihy se opírá mj. o osobní
výpovědi pilotů, průzkumu archivů, deníků,
korespondence a doposud nepublikovaných
memoárů.

Alton Blackwood během dvou měsíců
brutálně povraždil čtyři rodiny. Divoké
řádění skončilo, až když jeho samého zabil
poslední přeživší, čtrnáctiletý chlapec.
O polovinu kontinentu dál a o dvacet let
později někdo znovu vraždí rodiny a do
posledního detailu napodobuje Blackwoodovy
zločiny. Detektiv John Calvino si je jistý, že
terčem čtvrtého zločinu se mají stát jeho
nejbližší. Jako detektiv je racionální muž,
který pracuje s fakty. Neobvyklý zážitek ho
však přesvědčí, že smrt není cesta jen
jedním směrem, že se mrtví někdy vracejí.
288 str. | 299 Kč | Dotisk

336 str. | 249 Kč

DUBEN
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OMNIBUS

ED MCBAIN
Kočka v botách, Dům, co postavil Jack, Tři slepé myšky
V hlavní roli Matthew Hope
Matthew Hope, který se již definitivně stal expertem na trestní právo, opět vystupuje
v úloze obhájce klientů, jejichž viny jsou podle mínění úřadu státního zástupce jako na
talíři. Floridská Calusa prožívá nejeden žhavý případ a advokát se znovu a znovu mění
v akčního soukromého detektiva a v bahně floridského podsvětí musí najít pachatele,
aby prokázal nevinu svých klientů.
V prvním případu obhajuje muže, podezřelého z vraždy jeho manželky, která si
odnášela domů film, na jehož střihu večer pracovala a tu noc zemřela a film se ztratil.
Dále se věnuje Ralphu Parrishovi, který chtěl zachránit život svému bratrovi
a vytáhnul mu nůž z rány v hrudi, poté co ho našel v ratolišti krve.
Do třetice řeší vraždu tří bezvýznamných Vietnamců, z které policie obvinila
vietnamského veterána.
Ed McBain (1926–2005) napsal více než sto třicet knih. Je oslavován jako
nezpochybnitelný mistr detektivního žánru. Série knih o 87. revíru mu přinesla nehynoucí
oddanost miliónů čtenářů po celém světě.

ROMÁN PRO ŽENY

LOUISE BAGSHAWE
Osud
Luxus, láska, skandál
Osiřelá Kate Foxová je rozhodnuta se ve světě neztratit, a vzhledem ke své kráse
považuje za nejlepší způsob, jak se do budoucna zabezpečit, sňatek pro peníze. Když
přitáhne pozornost inteligentního, mocného a neuvěřitelně bohatého mediálního
magnáta Marcuse Brodera, zdá se, že se všechny Katiny sny vyplnily.
Ale manželství s Marcusem nenaplňuje její představy. Skříň napěchovaná oblečením
předních světových návrhářů a volný čas trávený jenom nákupy, obědy a návštěvy
salonů krásy nepřinášejí to pravé štěstí. Zanedlouho touží Kate po rozvodu, vlastní
kariéře a šanci na lásku. Nemilosrdně pronásledována Marcusem, který se nezastaví
před ničím, aby ji zničil, ovšem Kate ví, že musí zvítězit nad svou minulostí, pokud
chce získat důvěru muže, jehož miluje.
Louise Bagshawe (1971) se narodila a žije ve Velké Británii. Vystudovala v Oxfordu
anglickou literaturu. Vyšlo jí již patnáct románů a sama pomáhala napsat scénáře
k adaptacím svých knih pro Hollywood. V Sony Music spolupracovala s různými
rockovými skupinami. Kromě psaní ji zajímá i politika a věnuje se charitě.
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JOHN SANDFORD

DETEKTIVKA

Pohřbená oběť
Davenport pátrá po pravdě
Při bourání bloku domů na okraji Minneapolisu dojde k hrůznému nálezu: v základech
jednoho starého domu objeví dělníci těla dvou děvčátek. Detektiv Lucas Davenport ví
přesně, kdy byly dívenky uloženy do tajného hrobu.
V roce 1985 byl Davenport mladým policistou-pochůzkářem. Jako bývalý reprezent
univerzity v úspěšném hokejovém týmu byl velmi neohrožený, a jeho rozhodnost
a pracovní nasazení mu zajistily povýšení na vyšetřovatele a účast na pátrání
v případu dvou unesených holčiček. Dívky se však najít nepodařilo a případ byl
uzavřen. Těla byla nalezena až nyní a Davenport začíná znovu pátrat po únosci
a vrahovi. Čím hlouběji do případu se dostává, tím jasnější je mu jedna věc: nebyla
pohřbena jen těla. S nimi se pohřbila i pravda.
John Sandford (1944) je pseudonym novináře Johna Campa, držitele Pulitzerovy ceny.
Napsal přes dvacet knih ze série o obětech, které spojuje postava kriminalisty Lucase
Davenporta. Také vydal pět knih s vyšetřovatelem Virgilem Flowersem – první díl se
jmenuje: Temný měsíc.

JANE GREEN

ROMÁN PRO ŽENY

Druhá šance

JASON LUTES

KOMIKS

Berlín: Město kamene

Životní krize změní vše

Pestré a kulturní velkoměsto

Skupina přátel sedí u večeře, překročili
pětatřicítku a většina se už léta neviděla.
Novinář Paul je šťastně ženatý s Annou, ale
zatím nemají děti. Saffron je herečka
v Hollywoodu, má za sebou spoustu rolí, ale
pořád doufá v tu jednu velikou. Olivia vede
útulek pro zvířata v Londýně a je sama,
protože její přítel po několika letech odešel
jinam. A hostitelka Holly má perfektního
manžela, dvě perfektní děti a žije
v perfektním domě. Nebo snad ne? To ukáže
až životní krize, která odhalí, nakolik
potřebují dostat druhou šanci.

Píše se rok 1928 a nad Výmarskou
republikou se stahují mračna. Ekonomika
pokulhává, vláda porušuje podmínky
příměří, nacistická i komunistická strana sílí.
Berlín je pořád pestré a kulturní velkoměsto,
které v Lutesově grafickém románu
poznáváme nejen očima novináře Severinga
a malířky Müllerové, ale i policisty Lemkeho,
židovského studenta či matky samoživitelky.
Historie tu není něco, co se lidem děje, lidé
jsou jejími tvůrci – a právě nejistota jejich
fiktivních životů na pozadí reálných
historických událostí dává Berlínu jeho
neuvěřitelnou sílu.
336 str. | 249 Kč | Dotisk

212 str. | 299 Kč

DUBEN

19

EP 2012 1-6_EP 11.1.2012 17:48 Stránka 20

LOUISE BAGSHAWE
Sokyně

ROMÁN PRO ŽENY

THRILLER

352 str.

408 str.

ROBERT MASELLO
Bestiář
Starobylá kniha uvrhne na svět kletbu

Juno, Athéna, Diana a Venus Chambersovy –
čtyři krásné sestřenky, hvězdy vysoké
britské společnosti – žijí z peněz svého
podivného strýčka Clema. Geniální
obchodník, který se dobrovolně straní zbytku
světa, se však zničehonic na sklonku života
rozhodne poprvé oženit. S krásnou
mladičkou Thajkou. A protože mladá
manželka a v budoucnu i rodina stojí spoustu
peněz, milé neteře mají přijít zkrátka. Jak se
s tím inteligentní dívky, které až dosud
nemusely hnout prstem, aby si žily
v blahobytu, vyrovnají?

Rukopis, jehož iluminace zobrazují bájná
stvoření, která se podle legend kdysi
procházela zahradami ráje; kniha, jež byla po
staletí předávána z generace na generaci
v jedné z nejmocnějších rodin arabského
světa, je teď svěřena mladé a krásné
kurátorce Beth Coxové. Je to však její
manžel, paleontolog Carter Cox, kterého
výzkum dovede k poznání sbírky žijících
zázraků přírody a jejich hrůzných
schopností. Mýty a skutečnost se spojí.
Carter musí otevřít bránu prastarého světa
a ven vypustí stvůry, které zatím žily jen
v těch nejhorších snech.

RBAC
PE

KY

Kč

RBAC
PE

STUART MACBRIDE

PA

99

KY

PA

I ženy dokáží být nelítostné…

STEVEN PRESSFIELD
Škorpion ve znaku

Žulové město
Mrtví se kupí v márnici

Zabijte Rommela, zastavte Afrika Korps

Blíží se Vánoce, studené, temné a vlhké
a s nimi přichází smrt. Detektiv seržant
Logan McRae je první den v práci po roční
nemocenské a horší směnu snad zažít
nemohl. V zatopeném kanálu se našlo tělo
čtyřletého Davida Reida; je uškrcený,
zohavený a hodně dlouho mrtvý. Ale tím to
teprve začíná. V Žulovém městě řádí sériový
vrah a místní média prahnou po krvi.
Mrtvých v pitevně přibývá skoro stejně
rychle jako čerstvě napadaného sněhu
v ulicích a Logan ví, že čas letí. Přibudou
další mrtví. Když si nedá pozor, mohl by být
jedním z nich.

Podzim roku 1942. Hitlerovy legie se
prohnaly Evropou. Francie padla. Britové
jsou izolováni na svém ostrově. Rommelovy
tanky vyhnaly britské vojáky ze severní
Afriky a chystají se k dobytí Egypta, Suezu
a ropných polí na Středním východě. Pokud
by se to Němcům podařilo, naděje na
vítězství ve válce by se velmi vzdálila.
Britové se proto uchýlí k zoufalému řešení:
za německé linie vyšlou malý, velmi
pohyblivý a po zuby ozbrojený oddíl –
dálkovou pouštní skupinu. Jejím úkolem je
zasadit Němcům úder, jenž konečně ochromí
Rommelův Afrika Korps.

360 str.
DETEKTIVKA

20

DUBEN

304 str.
HISTORICKÝ ROMÁN

EP 2012 1-6_EP 11.1.2012 17:48 Stránka 21

SIMON SCARROW

HISTORICKÝ ROMÁN

Orlova kořist
Napínavé bitvy, zrada, láska a smrt
Od okamžiku, kdy na britských březích přistála mocná římská armáda, uběhl už víc
než rok. Přestože legie neočekávaly výrazný odbor, barbarský vojevůdce Caratacus jim
neustále znepříjemňuje život. Císař Claudius však nyní potřebuje dosáhnout v Británii
vítězství, aby upevnil svou vládu. Nadešel čas, aby Římané své nepřátele nadobro
umlčeli.
Vojáci se v předvečer bitvy připravují k boji a centurioni Cato a Macro pevně doufají,
že jejich pobyt na vzdáleném ostrově se chýlí ke konci. Zanedlouho zasadí Caratacovi
rozhodný úder, který ho srazí na kolena.
Jenomže bitva nedopadne podle předpokladů a důstojníci neodvratně začnou svalovat
vinu jeden na druhého. Nejnelítostnější armáda v tehdy známém světě se chystá
vynést rozsudek právě nad muži, kteří mohou vítězně završit dlouhé tažení Británií.
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.

HARRY SIDEBOTTOM
Římský válečník: Král králů

HISTORICKÝ ROMÁN

FREYA NORTH

ROMÁN PRO ŽENY

Nová šance

Touha po moci nezná hranic

Dokážeš ji využít?

Píše se rok 256 n. l. a Římská říše je
ohrožena nejen vnějším nepřítelem, ale též
zevnitř. Křesťanství se šíří jako nezvladatelný
požár, o moc nad říší bojují mocní
a nebezpeční muži. Balista, slavný generál,
jemuž se podařilo uprchnout z hořícího
Areté, se vrací k císařskému dvoru, kterým
zmítají intriky a náboženský fanatismus.
Zjišťuje, že mnohým není jeho návrat po vůli
a že by ho mnohem raději viděli mrtvého než
živého. Klid a bezpečí mu nedokáže zajistit
ani jeho odvaha a věrnost Římu. I on se stává
podezřelým.

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

KVĚTEN
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KOMIKS

BRIAN MICHAEL BENDIS & ALEX MALEEV
Daredevil 3
Muž beze strachu
Spisovateli Brianu Michaelu Bendisovi a kreslíři Alexi Maleevovi se
v tomto třetím díle podařilo mistrně vygradovat dramatickou zápletku
Daredevila. Znovu tak potvrdili pověst daredevilovských vizionářů
srovnatelných s legendární dvojicí Frank Miller – Klaus Janson. A to
nebylo po desítkách let daredevilovských příběhů vůbec nic
jednoduchého. Po právu za Daredevila získali Eisnerovu cenu za nejlepší
dlouhodobou sérii.
Tentokrát nás zavedou do „zlatého věku“, do éry Kingpina před
Kingpinem. Alexandera Bonta nedávno propustili z vězení a touží po
jediném – získat zpět svůj trůn. A protože je Kingpin po smrti a Bonta
pohání neukojitelná touha pomstít se Daredevilovi, klidně by ho mohl
získat!

THRILLER

LEE CHILD
Poslední sbohem
Jack Reacher stojí před životním rozhodnutím
Děj se odehrává ve státě Mississippi v březnu 1997, pouhých šest
měsíců před Jatkami, prvním Childovým thrillerem s Jackem
Reacherem.
Za barem v Carter Crossing je nalezena žena s proříznutým
hrdlem. Jen kousek opodál stojí velká vojenská základna. Je
vrahem místní chlap – nebo je to voják? Jack Reacher, tehdy stále
major vojenské policie, dostane za úkol, aby se tam v přestrojení
vypravil. Okresní šerif dřív sloužil u americké námořní pěchoty –
a je to žena. Její vyšetřování nikam nevede. Brání jí v něm
Pentagon? Nebo nechce najít vraha?
Lee Child (1954) patří k světově nejúspěšnějším spisovatelům
thrillerů. Jeho knihy se neustále umísťují na prvním místě žebříčků
bestsellerů. Ve všech jeho šestnácti knihách vystupuje Jack Reacher.
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Brian Michael Bendis (1967) je komiksový
pokračovatel Sama Fullera, Martina Scorseseho
a Quentina Tarantina… Své živé, noirové příběhy
zasazuje do temných uliček a dokazuje, že zločin
se vyplácí.
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STEVEN TYLER

ŽIVOTOPIS

Vadí vám chaos v mojí
hlavě?

MARK MILLAR
& DAVE JOHNSON

KOMIKS

Superman: Rudá hvězda

Rokenrol frontmana Aerosmith

Jiné pojetí komiksového superhrdiny

Zpěvák americké kapely Aerosmith spořádal
hodně drog a vyspal se s fůrou ženských.
A jak to tak u podobných excentriků bývá,
nestydí se o tom mluvit. Jeho vlastní
životopis je tudíž velmi zábavný a napínavý.
Steven Tyler jakožto autor většiny textů
Aerosmith je skvělý a výrazně kreativní
vypravěč, takže vás zaujme, ani nemusí
mluvit o drogách či sexu. Vtipně a poutavě
líčí už své dětství, prožité v 50. letech
v Bronxu. Při vyprávění drží prst na tepu
doby, a tak se čtenář dozvídá i leccos o tom,
jak se v které době v USA lidem žilo.

Představte si realitu, v níž nejmocnější
superbytost celého světa nevyrostla
v kansaském Smallville – a dokonce ani
v Americe… Svěží vyprávění z paranoidních
dob studené války. V srdci Sovětského svazu
přistává vesmírná loď přivážející na palubě
maličké dítě. Chlapec je vychován
v zemědělském družstvu, vyroste z něj
symbol sovětského lidu, v padesátých letech
vstoupí ve známost jako Superman a celý
svět změní takřka k nepoznání… Jenže se
ocitá na druhé straně barikády než Batman,
Lex Luthor a mnozí jiní staří známí…
168 str. | 499 Kč

SARAH BOWEROVÁ
Hříchy rodu Borgiů

HISTORICKÝ ROMÁN

CRAIG THOMPSON

KOMIKS

Habíbí

Život a smrt v renesanční Itálii

Hostina vyzrálého vypravěčství

Osudy krásné Lucrezie – oslavované
i proklínané, pro jedny světice a pro jiné
nejzvrhlejší hříšnice – sledujeme očima její
dvorní dámy Violanty, pokřtěné Židovky,
jejíž bohatá rodina přišla do Říma ze
Španělska, původní vlasti Borgiů. Tato dívka,
jež se těší Lucreziině přízni i přátelství jejího
okolí, podlehne svodům oslnivého, ale
krutého a bezohledného Cesara Borgii, bratra
své paní, a tato láska ji zavleče do sítě
borgiovských intrik, zrad a úkladů, jež
podrobí její srdce těžké zkoušce a její duši
obtíží tajemstvími, která si musí odnést do
hrobu.

Po úspěchu díla Pod dekou pracoval
Thompson dlouho na svém mistrovském díle,
téměř sedmisetstránkové alegorii ve stylu
arabských pohádek a islámských příběhů.
Odehrává se ve fiktivním světě, který je
krutější a soudobější verzí Tisíce a jedné noci,
a líčí životní osudy Dodoly a Zama, dvou
uprchlých dětských otroků. Ti v ní projdou
mnoha proměnami a překonávají překážky,
jež se staví do cesty jejich lásce a shledání.
Habíbí je milostný příběh s početnými
přesahy, podobenství o roli člověka v přírodě,
výpověď o rozdílech mezi vyspělým
a rozvojovým světem.
672 str. | 690 Kč
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CHRIS MANBY
V zajetí krásy

ROMÁN PRO ŽENY

THRILLER

288 str.

352 str.

DOUGLAS PRESTON
& LINCOLN CHILD
Hřbitovní tanec

Triky a intriky v kosmetickém salonu

Pohřbený se stává útočníkem?

RBAC
PE

KY

99
Kč

PA

RBAC
PE

LINDSEY DAVISOVÁ

Pendergast – nejtajemnější zvláštní agent
FBI – se vrací do New Yorku, aby prošetřil
zabijácký kult. William Smithback Jr.,
význačný reportér listu New York Times, byl
brutálně zavražděn ve svém bytě na Upper
West Side. Jeho manželka Nora Kellyová,
archeoložka z Přírodopisného muzea, byla
rovněž poraněna. Několik očitých svědků za
útočníka označilo souseda z domu. Colin
Fearing byl podle nepotvrzených výpovědí
před deseti dny pohřben. Objevily se
neoficiální zprávy o tom, že zvláštní agent
FBI Pendergast se o tento případ zajímá…

KY

PA

Emily Brownová, která dosud jen prohrávala
boj s nedostatkem času a peněz, nemůže
uvěřit svému štěstí, její život – i její
kosmetický salon Beauty Spot – obrátí
vzhůru nohama překvapivá návštěva
bezchybně upravené hvězdy televizní reality
show Carin Leesová. Nové zakázky se hrnou,
ale brzy je jasné, že se někdo snaží salon
zničit a používá špinavé praktiky. Začíná
válka. Ukáže se, že pod perfektním makeupem její nové kolegyně se skrývá jiná tvář,
která dokonalou manikuru nepoužívá jen pro
ozdobu…

SIMON SCARROW
Pod znakem orla

Mrtvola v lázni
Falco řeší zločin ve Starém Římě

Starý Řím chystá spiknutí

Falco s Helenou si upravují svůj nový domov,
v němž však stavaři nedokončili lázeň
a zmizeli. S nimi ovšem nezmizel příšerný
zápach. Co asi ukryli pod kachlíčkovou
podlahou? Má se za to, že oba výtečníci odjeli
do Británie, a tak Falconovi s rodinou
nezbývá než se vydat za nimi. Současně
dostane za úkol zjistit, jak pokročila výstavba
nového paláce, který chce císař Vespasián
věnovat tamějšímu králi, věrnému spojenci
Říma. Falco bude řešit zlodějny a dokonce
i vraždy s přítelem Petroniem. Jenže vraždy
hrozí najednou i jim…

Píše se rok 42 našeho letopočtu a ke Druhé
legii, nejzocelenější jednotce celé římské
armády, právě dorazil nový rekrut Quintus
Licinius Cato. Coby zástupce Macrona,
neohroženého centuriona a zkušeného
bojovníka, musí v nadcházejícím
dobrodružství prokázat mnohem více
schopností než všichni ostatní vojáci. Ti
zjišťují, že další tažení je zavádí do země,
které se v divokosti žádná jiná nevyrovná –
do Británie. Po dlouhém pochodu na západ
musí Cato a Macro splnit zvláštní úkol, díky
němuž proniknou do nejhlubších tajů
spiknutí.

376 str.
DETEKTIVKA
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ANTON MYRER

ROMÁN

Poslední kabriolet
Třebaže jde o mužný Packard, říká se mu Císařovna
Ten zelený Packard se za třicet let střídání majitelů a pohnutého osudu, jaký mu uchystalo
20. století, téměř nezměnil. O to důvěryhodnější je jako svědek proměn doby a svých pěti majitelů.
Z bezstarostných studentů se stávají váleční veteráni, z idealistů
pragmatičtí cynici. A z Myrerova románu jedna z nejpůsobivějších
generačních výpovědí. Autorovi se podařilo vytvořit jeden z onoho druhu
románů, na něž snad nikdo, kdo jej jednou přečetl, už nikdy nezapomene.
Tato tklivá, humorná i sentimentální a tragická výpověď o podstatné části
uplynulého století se tak zařadila mezi nesmrtelná díla americké prózy.
Limitovaná edice legendárního románu vychází k pražskému knižnímu
veletrhu Svět knihy ve dvou variantách obálek od význačných českých
výtvarníků – Michaela Rittsteina a Karla Jerie – je na vás, jakou si zvolíte.
Anton Myrer (1922–1996) byl americký spisovatel. Vystudoval Boston Latin
School, poté sloužil tři roky u námořnictva v Pacifiku. Po druhé světové
válce vystudoval Harvardskou univerzitu. Konec života strávil v New Yorku.

MELISSA DE LA CRUZ

PRO MLÁDEŽ

Odhalení

SASHA BLAKE

456 str. | 299 Kč

ROMÁN PRO ŽENY

Přání

Mladí, krásní, bohatí… nesmrtelní

Sny a touhy

Nic není tak, jak se to zdálo být. Schuyler
Van Alenová je modrokrevná, patří mezi
upíry, krásnou a bohatou elitu. Nebo si to
aspoň myslí. Její jistoty se otřásají
v základech: je skutečně modrokrevná, nebo
v jejích žilách koluje nebezpečná stříbrná
krev? Schuyler se ocitá v rodině Forceových,
pod stejnou střechou se svou tajnou láskou
Jackem, nepřátelskou Mimi a podezřívavým
Charlesem Forcem. A stříbrokrevní
nezáhalejí – válce už není možné předejít. Na
čí stranu se Schuyler postaví?

Kdybyste si mohli splnit jakékoli přání, co by
to bylo? Hrdinové nové knihy Sashy Blake si
přejí všechno možné, ale pozor, někdy to
může dopadnout trochu jinak, než si mysleli.
Žijí a pracují v pozlátkovém světě
prostopášného Las Vegas, topí se v penězích,
ale přesto jim stále něco chybí. Nejenže mají
své sny, někteří zároveň skrývají hrůzná
tajemství z dávné minulosti. Lulu touží po
milujícím manželovi a otci pro syna. Ariel se
snaží prosadit vedle slavnějšího
a úspěšnějšího bratra a za každou cenu chce
rodině dokázat, že je stejně dobrá jako on.
Věk: 14+

KVĚTEN
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OMNIBUS

KEN BRUEN

DETEKTIVKA

Vraždy na molu, Vraždy bez
trestu, Padlé mučednice

Důvod k vraždě
Odvrácená tvář Edinburghu

V hlavní roli Jack Taylor

Na edinburském sídlišti je nalezen ubodaný
ilegální přistěhovalec: oběť rasistického
útoku, nebo k vraždě vedlo něco zcela
jiného? John Rebus, který případ vyšetřuje,
má i vlastní problémy: v St Leonard’s zrušili
kriminální oddělení a jeho nadřízení by
přebytečného inspektora rádi poslali do
důchodu. Pohřešuje se mladá dívka a rodiče
mají obavy, že se s ní už neshledají; v temné
uličce v centru Edinburghu jsou objeveny
hned dvě záhadné kostry…
Napětí, barvité dialogy, drsný humor –
a především vynikající sonda do složitého
života současného Skotska.

Výbušně, znepokojivě a skrnaskrz originálně
zachycuje Ken Bruen tísnivou atmosféru
v irské společnosti v čase velkých sociálních
a ekonomických otřesů. Jeho hrdina, Jack
Taylor, byl poté co napadl známého politika,
vyhozen od policie. Nezbývá mu než se živit
jako soukromý detektiv, veličina to v Irsku
neznámá, jelikož prý příliš připomíná
nenáviděnou postavu práskače. Jack Taylor
bojuje na několika frontách a je především
poháněn běsy alkoholismu. Černý humor,
lyrika a svérázný irský náhled na svět jsou
pilíři těchto příběhů.
568 str. | 349 Kč

HISTORICKÝ ROMÁN

392 str. | 249 Kč | Dotisk

BEVERLY SWERLINGOVÁ
Město rozkvětu
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IAN RANKIN

THRILLER

SCOTT MARIANI
Faraonův poklad

Román o zlatém věku New Yorku

Bohatství z doby faraona Achnatona

Nejnovější dílo oblíbené americké autorky
volně navazuje na sérii i u nás
vyhledávaných historických románů,
mapujících zrod a rozvoj Spojených států,
zejména však jejich nejvýznamnějšího města
– New Yorku. Po Městě snů, Městě slávy
a Městě naděje nás autorka přenáší do doby,
kdy se ostrov Manhattan na samém konci
občanské války mění v pulzující centrum
bohatství a blahobytu. Hlavní hrdina příběhu,
Joshua Turner, nejmladší potomek rodu
Turnerů, se z války vrací sice bez jedné
nohy, zato však s hlavou plnou převratných
plánů.

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

HISTORICKÝ ROMÁN

Havran: Synové hromu

GARTH ENNIS & LEANDRO
FERNANDEZ

KOMIKS

Punisher Max 5: Otrokáři

Vikingové plují do země Franků

Frank Castle pozorně naslouchá

Touha po pomstě vede Osrika, nebo-li
Havrana a jeho norské druhy po řece Siauně,
dnešní Seině, do samého srdce francké
křesťanské říše, v níž jsou pohanští Norové
považováni za zloduchy, které je třeba
vyhladit z povrchu zemského. Jejich cestu do
Aix-la-Chapelle, kde je panovník
Charlemagne slíbil přijmout, provázejí četná
nebezpečí, z nichž se jim daří unikat. Jejich
bohové jsou však vrtkaví. Odin, který miluje
chaos, hraje se Sigurdovými muži jako
s kameny ve hře tafl a směje se, když vidí,
jak teče krev.

Všechno začalo jedné chladné, tmavé noci
v Brooklynu, když se v dešti rozlehly zděšené
ženské výkřiky… Viorica vypráví hrozné věci.
A Frank Castle pozorně naslouchá. Takže se
muži, kteří dívku trýznili, brzy ocitnou před
hlavní jeho pušky. S podobným gangem, jako
jsou Otrokáři, se snad ještě nesetkal. Je to
parta veteránů genocidy ve Východní Evropě,
chladných, krutých mužů, kteří si myslí, že
na obranu toho, co si přivlastnili, mohou
použít všechny prostředky, a že je v oboru
války a násilí nic nepřekvapí. Punisher je
brzy vyvede z omylu.
144 str. | 399 Kč

JAMES TWINING

THRILLER

Zlacená pečeť

ED MCBAIN

DETEKTIVKA

Zub za zub

Vyšetřování zrady a vraždy

87. revír je v obležení

Tom Kirk sice změnil způsob obživy, z lupiče
se stal odborníkem na vyhledávání
ukradených uměleckých děl, ale začnou se
dít věci, které ho přinutí staré dovednosti
oprášit. Kirkovi se při pátrání po ukradeném
obrazu Leonarda Da Vinciho naskytne
hrůzný pohled na kočku přitlučenou na
stěnu v místě, kde obraz visel. Okamžitě
pozná podpis svého dávného nepřítele Mila.
Potom zjistí, že jeho přítel ze Sevilly byl
zavražděný a Milo unesl jeho dceru Evu. Je
možné, že objevení Mila, krádež Da Vinciho
obrazu a únos Evy spolu souvisí?

Do služebny 87. policejního revíru mají
namířeno dvě ženy. Obě hledají detektiva
Steva Carellu. Ta první, jeho krásná
hluchoněmá žena Teddy, s ním chce oslavit
radostnou novinu: čekají spolu dítě. Ta
druhá, čerstvá vdova Virginie Dodgeová, ho
chce zabít. Vždyť právě on, detektiv Steve
Carella, dostal za mříže jejího muže Franka,
a ten teď ve vězení zemřel. Oko za oko, zub
za zub. Carella je právě v terénu a netuší, že
ve služebně zatím Virginie Dodgeová drží
jeho kolegy i manželku v šachu lahví
s prudkou výbušninou…
368 str. | 249 Kč | Dotisk

ČERVEN
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KOMIKS

BRIAN AZZARELLO & EDUARDO RISSO
100 nábojů: Šest na odstřel
Šest příběhů. Pro některé začátek. Pro jiné konečná.
Agent Graves postupně rozmístil své kameny po hrací ploše a chystá se na závěrečný
souboj s Trustem. Podobně postupují i jeho protivníci, kteří budou muset bojovat nejen
s Gravesem, ale i mezi sebou navzájem. Hra se čím dál tím víc komplikuje, a pokud
hráči budou chtít přežít, musí si uvědomit, kam vlastně patří a kam se chtějí dostat.
Jedno je jisté – všichni se do dalšího kola nedostanou.
Azzarello je mistrem dialogů vedených ve slangu. Rissova kresba,
jakkoliv v ní můžeme vysledovat inspiraci v Millerově Sin City svou
neuhlazeností k drsnému příběhu skvěle sedne. Kreslíř zaujme
jistým retro nádechem a prací s barvami.
Brian Azzarello (1968) píše komiksy už od poloviny devadesátých let.
Spolu s argentinským výtvarníkem Eduardem Rissem (1959) vytvořili
pro americké nakladatelství Vertigo oceňovanou sérii 100 nábojů. Za tu
získali roku 2002 Harvey Award a v letech 2002 a 2004 Eisner Award.

144 str. | 399 Kč

DOBRODRUŽNÝ ROMÁN

CLIVE CUSSLER
& GRANT BLACKWOOD
Ztracená říše
Trestem za prohru je smrt
Při potápění u břehů Tanzánie Sam a Remi
Fargovi narazí na zvon ze ztracené
konfederační lodi. Začnou po lodi pátrat –
a netuší, že o její nalezení má enormní zájem
i mnohem mocnější protivník. Vládnoucí
mexická strana, ultranacionalistická Mexica
Tenochca, chce loď získat, protože obsahuje
tajemství, které by ji mohlo naprosto zničit.
Od Tanzánie a Zanzibaru do deštných
pralesů Madagaskaru a přes Indický oceán
do Indonésie až k místu legendární erupce
sopky Krakatoa se rozbíhá divoký závod
Fargových a jejich protivníků.
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DETEKTIVKA

ROBERT B. PARKER
Neviditelné stopy
Indiánská nečekaná pomoc
Soukromý detektiv Spenser se připlete
k případu Jumba Nelsona, obézního ožraly,
ale jinak slavného hollywoodského herce. Na
Jumba padne obvinění, že znásilnil
a zavraždil mladou ženu, ale i když se
Spenserovi ten nechutný a arogantní tupec
hnusí, přesto má o jeho vině pochyby.
Rozhodne se pátrat po vrahovi na vlastní
pěst. Jumbovi se však Spenserovy otázky
nezamlouvají a tak na něho poštve svého
bodyguarda, indiána Sixkilla. Vše dopadne
jinak, než zamýšlel a Sixkill se stane
Spenserovým novým parťákem.
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DAN SIMMONS

OMNIBUS

Krutá hra, Kruté mrazy,
Krutý osud

ROBERT LOW

HISTORICKÝ ROMÁN

Bílý havran
Bitva v té nejhorších ze všech zim

V hlavní roli Joe Kurtz

Orm a muži z jeho přísežného bratrstva ve
třetím díle Lowovy vikinské ságy bojují ve
službách jarla Branda a pokoušejí se
zapomenout na Attilův poklad. Ale
pomstychtivý duch nebohé Hild jim chystá
jiný osud. O Attilově hoře stříbra se
doslechnou dva nebezpeční muži, Brondolf
Lambisson, který má z Ormem nevyřízené
účty, a jistý Klerkon. Tito dva se spřáhnou
a unesou dva členy přísežného bratrstva,
kteří je mají dovést k místu, kde poklad leží.
Orm vyplouvá znovu na moře, aby své druhy
zachránil.

Dan Simmons vzdává hold detektivkám
americké drsné školy a daří se mu to na
jedničku. Nijak nepolevuje v tempu a svého
hrdinu skutečně nenechá ani na chvíli
vydechnout. Joe Kurtz býval soukromý
detektiv – než se rozhodl vzít spravedlnost
do vlastních rukou a brutálně pomstít vraždu
své partnerky. Když se po jedenácti letech
vězení vrací do Buffala, nemůže být
o obnovení licence ani řeč, přesto se najdou
jistí lidé, kteří jsou ochotní ho najmout
a využívat jeho služeb načerno…
568 str. | 349 Kč

KATHY REICHS

DETEKTIVKA

Temné kosti
Další spletitý případ sběratelky kostí
Do města se na automobilové závody sjíždí na dvě stě tisíc
fanoušků a u charlottské dráhy se najde tělo nacpané do sudu
s asfaltem. Soudní antropoložka Temperance Brennanová zvažuje
různé teorie, ovšem nález podivné smrtící látky v sudu s tělem
opět všechny zpochybní. Aby toho nebylo málo, během závodů
zmizí zaměstnanec Střediska pro kontrolu a prevenci chorob.
Brennanová to nepokládá za pouhou shodu okolností. Použil tento
muž chemikálie z laboratoře k vraždě? Anebo je pravda ještě
hrozivější? Jaká další tajemství se tu skrývají?
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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LEONIE FOX
Golfové paničky

ROMÁN PRO ŽENY

THRILLER

296 str.

304 str.

VINCE FLYNN
Střežit a bránit
Mitch Rapp v boji proti terorismu

Vítejte v golfovém klubu a lázních Sv.
Benedikta. Členství získají jen příliš bohatí,
krásní a sexy. Nahlídněte do sauny a trochu
se zapoťte před intimní švédskou masáží.
Kdybyste potřebovali ještě trochu vylepšit
náladu, je vám k dispozici i zdejší
narkobaron. Na zdejším golfovém hřišti,
které už zažilo nejeden báječný úder, si
podávají ruce manželky fotbalistů i slavní
automobiloví závodníci. Ale pozor, v našem
klubu najdete více sexu, vydírání
a zvráceného chování, než většina žen
zvládne. Máte ještě zájem vstoupit?

Írán vynakládá miliardy dolarů na rozvoj
jaderného programu. Izrael nehodlá spoléhat
na to, že tuto nebezpečnou činnost zastaví
mezinárodní společenství, a proto zaútočí na
druhé největší íránské město a radioaktivně
zamoří celé území. Rozzuřená íránská vláda
veřejně obviní Izrael a Spojené státy
a požaduje odškodné. Do hry vstupuje Mitch
Rapp, špičkový americký expert na boj proti
terorismu. Přesvědčí amerického prezidenta,
aby schválil riskantní operaci, která íránské
vládě zasadí další citelnou ránu a přivede
zemi na pokraj revoluce.
RBAC
PE

KY

Kč

RBAC
PE

IAN RANKIN

PA

99

KY

PA

Hříšné hřiště pro bohaté a slavné

BERNARD CORNWELL
Azincourt

Jména mrtvých
Sériový vrah se vrhá do politiky

Jindřich V. v krvavé bitvě

Červen 2005, jednání G8 ve Skotsku sleduje
celý svět. Přijely početné posily, aby policie
každodenní demonstrace na ulicích zvládla.
Jen inspektor Rebus musí stát stranou –
šéfové nestojí o žádný průšvih. Vše se změní,
když z hradeb Edinburského hradu skočí
poslanec a hned se objeví další případ –
v těsné blízkosti ostře střeženého jednání
nejvýznamnějších politiků světa zřejmě řádí
sériový vrah… Tento román svědčí o tom, že
Ian Rankin svého hlavního hrdinu právem
pojmenoval inspektor Rebus.

Cornwell popisuje okolnosti, které vedly
k jedné z nejdůležitějších a také
nejkrvavějších bitev stoleté války mezi
Anglií a Francií, i bitvu samotnou. Došlo k ní
25. října 1415 v den sv. Kryšpína mezi
severofrancouzskými vesnicemi Azincourt
a Tramecourt. Anglický král Jindřich V. zde
na hlavu porazil mnohem početnější vojsko
francouzského krále Karla VI., když nově
využil bojových schopností svých lučištníků.
Vítězství u Azincourtu zajistilo nadlouho
anglickou nadvládu nad severní Francií.
400 str.
DETEKTIVKA
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LINDSEY DAVISOVÁ

HISTORICKÝ ROMÁN

Alexandrie
Smrt číhá v knihovně
V roce 77 n. l. je Egypt pro bohaté Římany jedním
z nejoblíbenějších výletních míst. Marcus Didius Falco vyráží
i s manželkou a nezbednými dětmi na rodinnou dovolenou do
Alexandrie, leč místo zaslouženého odpočinku ho opět čeká práce.
Město je proslulé nejen majákem považovaným za div světa, ale
i svou rozsáhlou knihovnou. Naneštěstí se však ukáže, že slavná
knihovna je plná nejen vzácných a učených svitků, ale i intrik,
pletich a akademické řevnivosti. Poté, co za podezřelých okolností
zemře šéf knihovny, Falconovi nezbyde, než se ujmout případu, do
jehož vyšetřování se tamním římským úřadům ani trochu nechce.
Lindsey Davisová (1949) vydává v Anglii přes dvacet let prakticky
jednu knihu ročně, většina z nich spadá do falconovské série. Tvoří
s neobyčejnou invencí a vtipem. Loni získala „Diamantovou dýku od
Cartiera“, prestižní cenu Asociace spisovatelů detektivek.

ROBERT MUCHAMORE

PRO MLÁDEŽ

Cherub: Motorkáři

JOACHIM FRIEDRICH

PRO DĚTI

Čtyři a půl kamaráda
a poklad na školních
záchodech

Likvidace zločineckého gangu
Dante Scott vyrůstá v průměrné rodině na
menším městě, které terorizuje motorkářský
gang vedený násilníkem s přezdívkou
Fuhrer. Danteův otec se sice denně namaže
v hospodě, ale právě díky němu si vypěstuje
vášeň pro motocykly všeho druhu. Jednou
v noci však gang přepadne jejich dům
a vyvraždí celou rodinu; přežije pouze Dante,
ale gang se ho opakovaně pokouší zabít.
Dante se dostane do jednotky CHERUB, kde
projde výcvikem a najde si spoustu
kamarádů. Pořád se však v noci budí
děsivými sny o vražedném útoku…

Podezřelý režisér divadelní hry
Při zkouškách školního divadelního
představení se moc nedaří. Hercům
vynechává paměť, zapomínají svou roli,
a jakmile zazní hudba, Sedmikrásek začne
výt o sto šest. Nikdo kromě Kallovy
detektivní kanceláře si proto nevšimne, že
režisérovi kdosi podezřele často telefonuje.
Když pak Ferda čirou náhodou ještě objeví
výhružný dopis, je pro čtyři kamarády spolu
s pejskem Sedmikráskem rozhodnuto – musí
režiséra sledovat na každém kroku! Stopa
vede naneštěstí přímo na školní záchody…
Věk: 14+

Věk: 10-12
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KOMIKS

WARREN ELLIS & DARICK ROBERTSON
Transmetropolitan 6: Někdy příště
Je třeba prásknout dveřmi!
Sláva! Nic jiného z vás paranoika v totální deziluzi neudělá s větším gustem – a ve
Městě budoucnosti teď není nikdo slavnější, než megapopulární zuřivý reportér Spider
Jerusalem! Spider toho má tak akorát dost. Stala se z něj karikatura, postavička
z televize, celebrita, kterou všichni znají a nikdo už ji nebere vážně. Tak takhle tedy
ne. Je nejvyšší čas nabušit se všemi drogami, které jsou zrovna po
ruce, vyspat se z toho a pak někoho nakopnout do koulí. Třeba
prezidenta. Ten parchant si o to přece říkal.
Na šesté knize se podíleli také zvláštní hosté: Lea Hernandez, Bryan
Hitch a Eduardo Risso.

144 str. | 399 Kč

ROMÁN PRO ŽENY

Warren Ellis je britský komiksový scenárista, sloupkař a spisovatel co
o sobě tvrdí, že nikdy nespí. Darick Robertson je americký kreslíř
a komiksy tvoří přes dvacet let. Do Transmetropolitana vložil víc, než
je u ilustrátorů zvykem.

CANDACE BUSHNELLOVÁ
4 blondýnky
Příběhy čtyř rozdílných žen
Rádi byste nahlédli do světa bohatých a slavných, do světa
úspěšných mužů a krásných žen? Nakoukli jim rovnou do ložnic
a přesvědčili se, jestli jsou opravdu tak dokonale šťastni, jak si
často představujeme? Dejte se k nim tedy pozvat prostřednictvím
téhle humorné, vzrušující a zábavné knížky. Její autorka nás
zavede mezi newyorskou smetánku a její prominenty, protáhne
nás snobskými bary i exkluzivními večírky. Představí nám
příběhy čtyř žen – rozdílných, a přece stejných ve své touze po
štěstí, po dokonalém milenci a po lásce.

304 str. | 229 Kč | Dotisk
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Candace Bushnellová je světoznámou spisovatelkou, pracovala
jako redaktorka časopisu Vogue a přispívala do týdeníku New York
Observer. Její knihy jsou tak populární, že se dočkaly filmového
zpracování. Žije v New Yorku.

