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CECELIA AHERNOVÁ

ROMÁN PRO ŽENY

PS: Miluju tě

LEE CHILD

THRILLER

Bez slitování

Jak překonat bolest a začít nový život…

Viceprezident USA v ohrožení

Holly a Gerry patří ke šťastným manželským
párům, ale lékaři odhalí u Gerryho rakovinu
v konečném stadiu. V pouhých třiceti letech
se musí smířit s tím, že brzy opustí svou
milovanou ženu. Pár měsíců po jeho smrti
dostane Holly balíček dopisů, které pro ni její
manžel sepsal. Každý měsíc má jeden z nich
otevřít a splnit úkol, který se v něm skrývá.
S pomocí těchto dopisů, kamarádek a milující
rodiny, která ji někdy dohání k šílenství,
Holly postupně objevuje nový život,
zajímavější a barvitější než ten, který musela
nechat za sebou.

Jack Reacher se protlouká sám. Nemá práci,
průkaz totožnosti, stálou adresu. Ale nikdy
nikoho nepožádá o pomoc. Teď ho vyhledala
žena, která ho hodlá pověřit důležitým
úkolem. O ochranu viceprezidenta Spojených
států. Kdosi mu vyhrožuje vraždou. Reacher
se tedy vydá do exkluzivního prostředí
v centru Washingtonu: do úřadoven tajných
služeb Spojených států. Tady musí
podstoupit doslova zkoušku ohněm, využít
přirozených schopností, arogantního šarmu
a instinktivního, byť kontrolovaného násilí
proti lstivosti byrokratů a přízrakům
z vlastní minulosti – a zároveň proti
nemilosrdnosti záhadného úkladného vraha.

376 str. | 249 Kč

334 str. | 249 Kč

ČERVENEC
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KOMIKS

JEFF PARKER & ROGER CRUZ

LITERATURA FAKTU

X-Men: První třída

Zvláštní jednotky

Nejsvětlejší zítřek

Průvodce U. S. Army Special Forces

V současnosti je Xavierova škola pro
nadanou mládež vzkvétající institucí, kde se
nová generace mutantů učí používat své
super-schopnosti. Nezkušení mutanti zde
studují pod vedením skupiny ostřílených
veteránů, kteří navíc školu chrání před
hrozbami a zákeřnými útoky, pramenícími ze
všeobecně rozšířené předpjatosti vůči
mutantům. Tito X-Meni jsou dnes
světoznámým týmem hrdinských zachránců
– ale svého času to také byli jen nezkušení
zelenáči. Těchto prvních pět studentů
vyšlapalo cestu všem těm, kteří měli přijít po
nich. Byli první třídou X-Menů!

Dějiny, výzbroj a hrdinství
nejnebezpečnějších mužů a žen dneška. Tom
Clancy přináší podrobný a zasvěcený pohled
na výcvik a techniku, úkoly a způsob
myšlení elitní armádní skupiny zvláštních
vojsk. Jsou vysíláni na nejžhavější místa
světa – na tajné akce plné nebezpečí. Musí
podávat výkony na samé hranici svých
tělesných i duševních sil, být kdykoliv
připraveni k boji, ale poradit si i se
záchrannými operacemi v případě katastrof.
To jsou skupiny zvláštních vojsk amerických
pozemních sil.

192 str. | 499 Kč

ROMÁN PRO ŽENY

TOM CLANCY

392 str. | 299 Kč

LOUISE BAGSHAWE
Zítra změním svět
Všechno vzhůru nohama
Lucy Evansová je se svým životem naprosto spokojena. Užívá si ho plnými doušky,
bydlí v nádherném bytě u svého nejlepšího kamaráda Ollieho a živí se kritikou
počítačových her. Vydělá si tak akorát na pár piv s kamarády a jídlo z bufetu. Ale
všechno se obrátí vzhůru nohama. Je přestupní rok a Ollieho přítelkyně, příšerná
Viktorie, ho požádá o ruku. A chce, aby se Lucy odstěhovala. A aby toho nebylo málo,
Lucy je vyhozena z práce. Takřka přes noc je bez peněz a bez střechy nad hlavou.
A jestli chce získat místo recepční v realitní kanceláři, je třeba, aby se z ní navíc přes
noc stala pravá anglická dáma. Lucy se musí změnit ve svůj vlastní protiklad. Dokáže
to Lucy? Zachrání Ollieho před jeho strašnou přítelkyní? A zvládne svého božského,
amerického šéfa? A bude ještě vůbec kdy sama sebou?

336 str. | 249 Kč
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ČERVENEC

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. Mimo jiné ve společnosti Sony Music spolupracovala
s různými rockovými skupinami. Kromě psaní ji zajímá i politika a věnuje se charitě.
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FRANCESCA SIMONOVÁ

PRO DĚTI

Pomsta Darebáka Davida
Rošťárny malého dareby
Veselé příběhy nenapravitelného Darebáka Davida. Jednoduché a svižné čtení pro
nejmenší čtenáře. Darebák David přichází za dětmi s řadou příběhů. Dozvíme se
v nich, jak opravil tatínkovi počítač, jak si vedl na hodině plavání, jak psal domácí
úkol nebo jak spřádal sladkou pomstu. Mezi oběti jeho báječných zlomyslností patří
samozřejmě jako vždy jeho bráška Vzorný Vítek, kamarádka
Náladová Nela a další děti ze sousedství. Darebákovi Davidovi
zkrátka není radno plést se do cesty.
Francesca Simonová (1955) je Američanka, která žije v Londýně se
svým britským manželem a synem Joshuou. Vyrůstala v Kalifornii,
studovala na univerzitách v Yale a v Oxfordu a pracovala jako
nezávislá novinářka. Několik let psala divadelní recenze. Dnes je
velmi úspěšnou spisovatelkou dětských knížek.
200 str. | 199 Kč | věk: 6-8

ANTHONY HOROWITZ

PRO MLÁDEŽ

Horory na dobrou noc

CLAIRE CROMPTONOVÁ

HOBBY

Bible pletení

Děs číhá všude

Nápady, techniky, inspirace

Devět hororových povídek, jejichž hrdiny
jsou děti, z pera proslulého britského autora
série Alex Rider. Zdrojem hrůzy nemusí být
jen oživlé mrtvoly, ale i předměty denní
potřeby – zákeřná vana, démonický počítač či
vražedný fotoaparát. Svět se mění, strach
zůstává.
Příběhy jsou primárně určeny pro mládež, ale
pochutnají si na nich i dospělí kvůli
sugestivní atmosféře, typicky anglickému
černému humoru a četným citacím nebo
variacím klasických témat.

Tušíte, jak se dělá očko hladce a jak obrace,
ale plést si netroufáte? Nebo neumíte ani
tolik, ale rádi byste se někdy pochlubili
vlastním výtvorem z pletařských jehlic?
S touto pletařskou biblí se to snadno naučíte.
Nabídne vám přehled absolutních základů
pletení i vzorník stovky složitějších
ažurových, copánkových nebo třeba
plastických vzorů. Pro naprosté začátečníky
tu nechybí ani povídání o jednotlivých
typech přízí a potřebných náležitostech, jako
jsou vhodné jehlice. I zkušenější pletařky se
dozvědí něco nového.
156 str. | 199 Kč | věk: 14+

160 str. | 399 Kč

ČERVENEC
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ROMÁN PRO ŽENY

CANDACE BUSHNELLOVÁ
Krása na prodej
Mezi mocnými v království médií a zábavy

488 str. | 249 Kč

OMNIBUS

Janey Wilcoxová touží být na vrcholu. Poté, co se stává přední modelkou jisté
významné agentury a získá si přízeň všemi obdivované lvice salonů, se jí konečně
otevřou dveře do velkého světa. Ve snaze upoutat, okouzlit a stoupat výš po žebříčku
slávy se účastní všech významných společenských akcí ve zdánlivě bezstarostné říši
luxusních automobilů, filmových hvězd, mediálních magnátů a vztahů, jejichž smysl
chápe pouze zasvěcený jedinec. V honbě za úspěchem nezná Janey nic jiného než
povrchní známosti, jejichž cílem je oboustranný užitek a nejvyšší výhrou sňatek
„z rozumu“ s vlivným a bohatým mužem.
Vypočítavé manželství se Seldenem Rosem, ředitelem televizního filmového kanálu, se
však nevyvíjí podle jejích představ. Zatímco odmítá vzít na vědomí veřejné nařčení
z prostituce a nedokáže pochopit nesouhlasný postoj manžela a jeho příbuzných, její
sestra Patty čelí mediálnímu skandálu a přítelkyně Mimi krizi středních let. Janey se
ale tak snadno nevzdá a po nemilosrdném pádu, kdy poníží i sama sebe, využije
situace ve svůj prospěch a znovu se zařadí do pelotonu v neslavně vyhlášeném krysím
závodu o majetek a slávu.

ED MCBAIN

PRO DĚTI

Tracy Beakerová je zpátky

V hlavní roli 87. revír

Jmenuju se Tracy Beakerová a nejradši ze
všeho hraju Vadí nevadí, protože se žádného
příkazu neleknu a vždycky vyhraju. A vám
radím, abyste radši nezkoušeli říkat, že tohle
není nejlepší knížka na světě! Myslela jsem
si, že budu žít se svou pěstounkou Mandy
šťastně až do smrti. Vůbec to tak nedopadlo.
Mandy je hrozně lakomá a přísná. Nechce mi
kupovat značkové oblečení a kvůli tomu se
mi děti ve škole posmívají. Takže se nedivte,
že chodím za školu…
Fantastický příběh, který vás určitě nejen
pobaví, ale i dojme.

Postavu zdánlivě nepolapitelného zločince
Hluchého představil Ed McBain celkem
třikrát. Stalo se tak v době, kdy jím smyšlené
zločiny a bezmocná neohrabanost policie
nápadně připomínaly skutečnost: americká
veřejnost byla traumatizována atentáty na
vysoce postavené státní úředníky a politiky
a popularita policie se pohybovala hluboko
pod bodem mrazu. McBain vytvořil postavu
velkého protivníka zákona, netuctového
plánovače netuctových zločinů. Jeho pravé
jméno nepadlo, autor mu říká „Hluchý“.
616 str. | 299 Kč
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ČERVENEC

JACQUELINE WILSONOVÁ
Všude dobře, doma nejlíp

Provokatér, Poldové, Není
hluchý jako hluchý

180 str. | 199 Kč | věk: 10-13
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TOM CLANCY

LITERATURA FAKTU

Výsadkáři

ED BRUBAKER

KOMIKS

Captain America 1

Průvodce vzdušným výsadkovým sborem

Život jedné legendy

Tom Clancy zavede čtenáře do první linie,
kde se armáda setkává s letectvem –
a Amerika vítězí… Tito Američané jsou
v první linii – slouží v předsunutých
postaveních na celém světě. Výsadková
vojska představují to nejlepší z armády
a letectva, úžasnou kombinaci lidí a palebné
síly. Nyní se Tom Clancy podívá zblízka na
tuto složku amerických ozbrojených sil.
Osvědčený autor mnoha románů i literatury
faktu přináší přesný a podrobný obraz
bojovníků výsadkových vojsk – lidí, techniky
a úkolů v neustále proměnlivém světě.

Příběh strhujícím způsobem zachycuje
všechno, co byste měli vědět o hrdinovi
jménem Captain America. V prvním svazku
omnibusu naleznete čtrnáct sešitů dnes již
legendárního komiksu a příběh tajemného
Zimního vojáka osvětlující další legendu,
kterou Brubaker na stránkách svého opusu
stvořil. Politické intriky, heroické akce, čisté
dobrodružství a ohromující kresba Steva
Eptinga, Michaela Larka, Mika Perkinse
a dalších, to vše dělá z Captaina Ameriky
nevídaný komiks. A vy můžete být u toho.

326 str. | 299 Kč

MEG CABOTOVÁ

312 str. | 790 Kč

ROMÁN PRO ŽENY

Úspěšná smolařka
Holka za všechny peníze
Lizzie Nichols má problém. Nejde o to, že by v nejmenším
netušila, co si počít se životem, anebo že peníze určené na
nájemné roztomilého bytečku na Manhattanu právě utratila za
letenku do Londýna, kde hodlá navštívit svého dávného přítele
Andrewa… K čemu je plánovat si budoucnost, když to udělala
zase? Víte, Lizzie totiž neudrží jazyk za zuby. Nejde o to, že na
sebe prozradí kdeco. Ona totiž vybrebentí úplně všechno! Hrozí ji,
že zničí vše, včetně šance najít si opravdovou lásku… Musí se
pokusit udržet jazyk za zuby, aby zachránila, co se dá.
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.
304 str. | 249 Kč
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THRILLER

DOUGLAS PRESTON & LINCOLN CHILD
Pekelná síra
Frustrující vraždy, starý mystický rituál
Paznecht vypálený do zdi… Zápach síry ve vzduchu… Přišel si
ďábel pro to, co mu náleží? Za dveřmi skvostného sídla
v Hamptonu objeví zvláštní agent FBI Pendergast příšerný zločin,
hrůzná jatka zdánlivě nadpřirozeného původu. Doutnající ostatky
nechvalně proslulého uměleckého kritika Jeremyho Grovea
a roztavený kříž, který mu vypálil znamení na hrudi, se našly
v zamčené a zabarikádované podkrovní místnosti. Pendergast ve
spolupráci s policisty Vincentem D´Agostem a Laurou
Haywardovou pročesává New York v naději, že najde jednoduché
vysvětlení: zloduchem je jen člověk.

460 str. | 249 Kč

PRO DĚTI

Román Pekelná síra dvojice Preston a Child má v sobě mrazivé
napětí a značku puntičkářského výzkumu a smyslu pro detail.
Autoři – a také Pendergast – prožívají doposud nejnebezpečnější
a nejnapínavější dobrodružství.

JACQUELINE WILSONOVÁ

ROMÁN PRO ŽENY

Šokující příběh s optimistickým koncem

Osudy lidí z opačných konců světa

Gemma dřív milovala Amaryllis, milovala
mě, milovala náš společný život. My tři jsme
byly na tom šedém světě jako pestrobarevně
vybarvené, jako zářící obrázky, kterými byla
Amaryllis potetovaná… od hlavy až k patě
nádhernými kérkami, je nejskvělejší
a nejkrásnější máma na světě. Alespoň ji tak
vidí Keiko (jenom si občas přeje, aby její
krásná máma celé noci neflámovala a aby
občas nemívala ty divné úlety). Její starší
sestra Gemma už ale Amaryllis tolik
neobdivuje jako dřív. Má ji sice taky ráda, ale
někdy zatouží po tom, aby byla trochu
normálnější…

Joyce Conwayovou pronásledují zvláštní
vzpomínky, které pokračují i po propuštění
z nemocnice, kde bojovala o život po strašlivé
nehodě. Zůstala naživu, ale její manželství se
ocitlo v troskách. Justin Hitchcock je
rozvedený, opuštěný nepokojný muž. Po
příjezdu do Dublinu se stane dárcem krve.
Jednoho dne Justin dostane košíček muffinů
s lístkem, na kterém je napsáno pouze jediné
slovo: Díky. Zakrátko následují další
pozornosti. Justin se rozhodne neznámého
odesílatele vypátrat a výsledky tohoto pátrání
mu navždy změní život.

218 str. | 199 Kč | věk: 10-13
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CECELIA AHERNOVÁ
Díky za vzpomínky

Ilustrovaná máma

ČERVENEC – SRPEN

344 str. | 249 Kč
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IAN CHRISTE

LITERATURA FAKTU

Ďáblův hlas – Heavy metal

LEE CHILD
Výstřel

Kompletní historie pro znalce

Zcela nenapadnutelný případ

První ucelený a jasný pohled na nezkrotnost
a šílenství heavymetalové vlny. Heavy metal
se stal dominantním hudebním proudem
zasahujícím celý svět. Prodalo se přes čtvrt
miliardy desek a divoká hudba se prosadila
i komerčně. Přesto se dosud metal nikdy
nedočkal komplexního přehledu svých
temných, dynamických dějin.
Kniha nabízí: historii heavy metalu od roku
1970 do roku 2002, barevné fotografie, které
dosud nebyly publikovány a přes sto obrázků
z doby metalové revoluce, seznamy
špičkových alb a skladeb, které změnily
hudební historii.

Osamělý střelec se schová
v několikapodlažní garáži a vystřelí do davu
na veřejném prostranství v malém městě
v Indianě. Ve zbytečném masakru náhodně
zemře pět lidí. Ale střelec po sobě zanechá
dokonalou stopu a policie ho rychle dopadne.
Jmenuje se James Barr. Jedná se o zcela
nenapadnutelný případ. Barr po zatčení
odmítá mluvit. Pak svému právníkovi sdělí
jedinou větu: „Sežeňte mi Jacka Reachera.“
Jaká událost z minulosti spojuje očividného
psychopata a bývalého vojenského policistu?

408 str. | 399 Kč

TILLY BAGSHAWE

THRILLER

ROMÁN PRO ŽENY

Prosím, nerušit

320 str. | 249 Kč

GARY GIANNI & SPOL.

KOMIKS

Indiana Jones 2

Jak obnovit lesk zašlého hotelu?

Slavný filmový archeolog v komiksu

Honor Palmerová je zvyklá se v životě prát –
o lásku svého otce, o dědictví, ale nejvíc
o nádherný starý rodinný hotel Palmers,
který nese i její jméno. Kdysi patřil
k nejatraktivnějším místům na světě. Po
dlouhé době zanedbávání je Honor odhodlaná
obnovit jeho pověst, lesk i zájem hostů. Brzy
ale zjistí, že to nebude snadné. Proti ní stojí
Lucas Ruiz, a i on se umí prát.
Když začne budovat v těsném sousedství
nový luxusní hotel, za noblesními fasádami
se odehrává vydírání, nevěra, a spousta
dalších špinavostí.

Nebezpečí a vzrušení následují archeologa
doktora Henryho Jonese juniora po celém
světě, zatímco se snaží zajistit, aby
nejmocnější předměty světa nepadly do
nesprávných rukou! V jižním Tichomoří či ve
vikinských vodách jej závod s nacisty přivádí
k takovým artefaktům jako Zlaté rouno,
Kámen mudrců, či Kopí osudu a vrhá jej do
spárů legendárních nestvůr, starodávných
kultů a armád nemrtvých! Pro Indianu Jonese
je dobrodružství každodenním chlebem!

408 str. | 249 Kč

376 str. | 890 Kč

SRPEN
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THRILLER

DOUGLAS PRESTON

LITERATURA FAKTU

Údolí tyrannosaura

Kleopatra

Největší vědecký objev všech dob…

Královna egyptská

V pustině Nového Mexika je zavražděn
hledač dinosaurů. Umírajícího nalezne místní
usedlík Tom Broadbent a převezme od něj
zápisník spolu se slibem, že ho doručí jeho
dceři. Rozjíždí se napínavé pátrání Toma po
totožnosti neznámého a obsahu šifrovaného
zápisníku. Pomůže mu svérázný mnich –
bývalý šifrant CIA – a zjistí, že jde
o ohromující objev: historicky nejzachovalejší
úplnou zkamenělinu tyrannosaura. Ale vše
se komplikuje – policie z vraždy prospektora
podezírá právě Toma a navíc po jeho stopách
jde i nájemný vrah.

Kleopatra, královna Egypta, byla žena učená,
vražedkyně, milenka Julia Caesara i Marka
Antonia a jedna z nejpodivuhodnějších
postav historie lidstva. V portrétu historika
Michaela Granta se nabízí živý obraz
mimořádné ženy. Obraz, který nevychází jen
z mýtů a legend, ale především z dokumentů,
historických záznamů a vědeckého bádání.
Představuje se tu milenka velkých mužů, ale
také žena, která rozhodovala o budoucnosti
své země a která se tuto zemi snažila
zachránit. Vzdělaná panovnice a chytrá
politička, toužící navrátit Egyptu jeho zašlou
slávu.

392 str. | 249 Kč

ROMÁN PRO ŽENY

320 str. | 299 Kč

TASMINA PERRY

PRO DĚTI

Zlatokopky

432 str. | 249 Kč
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SRPEN

MICHAEL GRANT

JACQUELINE WILSONOVÁ
Nejlepší kamarádky

Opojná cesta super bohatých

Tajemství se netrpí

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.

Alice je moje nejlepší kamarádka. Nevím, co
bych si bez ní počala. Gemma s Alicí jsou od
narození nejlepší kamarádky. Vídají se každý
den. A vůbec jim nevadí, že Gemma miluje
fotbal, kdežto Alice ráda kreslí, nebo že
Gemma nezavře pusu a Alice zase většinou
jen poslouchá. Všechno o sobě vědí
a všechno si říkají. Jenomže jednoho dne
Gemma zjistí, že je tu něco, co jí Alice
neřekla. Tajemství. A když se Gemmě
konečně podaří zjistit, co to je, začíná
pochybovat o tom, že mohou s Alicí zůstat
nejlepší kamarádky.
224 str. | 199 Kč | věk: 10-13
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JOSEPH HELLER

ROMÁN

Bůh ví
Originální převyprávění příběhu izraelského krále Davida
Román, pohybující se na půdě groteskní nadsázky, příběh Davida, krále izraelského,
manžela Batšeby, otce Šalamouna, muže, který zabil Goliáše, starozákonního žalmisty,
ale také Davida, jakého jsme až dosud neznali: Davida nadutého žíděte, Davida
báječného milovníka, Davida židovského otce, Davida byvšího kamaráda Boha. David
leží na smrtelné posteli a rekapituluje svůj dlouhý, rušný život. Naparuje se, žertuje,
rmoutí se, mluví ve verších, mluví sprostě, boří naše pojetí času. Vypráví o svých
skvělých vítězstvích na bitevním poli i o letech, kdy jako psanec prchal před šíleným
králem Saulem, o svých četných manželkách, o svých synech Absolónovi,
Šalamounovi a Adónijášovi. A při tom všem ho neuvádějí do rozpaků ani vlastní
chyby, ani jeho jedinečná sláva.
Hellerův (1923–1999) legendární protiválečný román Hlava XXII nedávno oslavil 50.
výročí od prvního vydání a v květnu vyšel v limitované edici ve čtyřech variantách obálek
od význačných českých malířů: Jiří Anderle, Karel Jerie, Oldřich Kulhánek, Michael
Rittstein.

JACQUELINE WILSONOVÁ

PRO MLÁDEŽ

První slzy

JAMES ROLLINS

374 str. | 299 Kč

THRILLER

Ledový ostrov

Přežije přátelství náročnou zkoušku?

Hrůzný experiment pokračuje

Kamarádky Sally, Magda a Naďa nejsou moc
šťastné! Sallyin slibný románek s Russellem
hrozí ztroskotáním. Magdě puká srdce žalem
nad zemřelým křečkem (ačkoli nikdo
nevěděl, že vůbec nějakého má!). A Naďa už
má plné zuby svých kamarádek, které ji
v jednom kuse poučují, jak nebezpečné jsou
známosti po internetu. Myslí si, že její nový
e-mailový přítel je prostě senzační. Jsou
vyplakány celé kýble slz a posmrkány stovky
kapesníků. Přežije dívčí přátelství tuhle
náročnou zkoušku?

Americká vědecká expedice Omega, která se
ve speciální ponorce Polar Sentinel vydala na
průzkum hlubin Severního ledového oceánu,
narazí na obří plovoucí ledovec. Brzy zjistí,
že na ledovém ostrově skrytém pod hladinou
se nachází dávno zapomenutá polární stanice
Grendel – vybudovaná Sověty zhruba před
sedmdesáti lety tak, aby zůstala běžně
nepřístupnou a prakticky neviditelnou. Sonar
ponorky zaznamená uvnitř cosi živého… Tak
začíná bádání, do nějž se zapojí rovněž
americké a ruské výzvědné služby
a námořnictva.
182 str. | 199 Kč | věk: 14+

464 str. | 249 Kč

SRPEN
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ROMÁN PRO ŽENY

CECELIA AHERNOVÁ
Vzpomínky na zítřek
Tajemství psané v deníku
Tamara Goodwynová měla odmalička všechno, čeho se jí zachtělo.
Narodila se v bohaté rodině, vyrůstala v honosném sídle s vlastní
pláží a její šatník překypoval modely předních světových značek.
Mohla si dovolit všechno, co pro jiné dívky zůstává nesplnitelným
snem. Odjakživa žila přítomností a příliš ji nezajímalo, co se může
stát zítra. Náhle však Tamara přichází o otce a její i matčin život
se ocitá v troskách. Musí prodat majetek, aby umořily dluhy,
a odstěhovat se na venkov, kde pro Tamaru začíná nový život,
plný překvapení.

296 str. | 249 Kč

THRILLER

Cecelia Ahernová (1981) žije v irském Dublinu. Vystudovala obor
žurnalistika a mediální komunikace. V jedenadvaceti letech vydala
svůj první román PS: Miluju tě, který začala psát už ve svých čtrnácti
letech. Okamžitě po uveřejnění se stal mezinárodním bestsellerem
a dosáhl na první příčku v žebříčku nejprodávanějších knih.

DOUGLAS PRESTON
& LINCOLN CHILD

KOMIKS

Maximum Ride 2

Poklad

324 str. | 249 Kč
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SRPEN

JAMES PATTERSON
& NARAE LEE

Prokletí Vodní štoly

Předurčena k záchraně světa?

Hledači pokladů se po staletí pokoušeli
rozluštit záhadu zvanou „Vodní štola“ –
labyrint šachet a kanálů, ležící jako medová
plástev v hloubi malého ostrova na pobřeží
Maine. Vodní štola, která má pověst místa,
kde je ukryt obrovský poklad, se vyznačuje
neuvěřitelnou schopností zabít každého, kdo
se jej pokusí vykopat, ať už je to profesionál,
nebo naivní výzkumník. Dobrodružství
začíná překvapivým objevem: Vodní štola je
ve skutečnosti pečlivě zkonstruovanou
pevností, chránící pirátský poklad.

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! Poté co Maxi s hejnem zachrání
Andílku, zamíří do New Yorku, aby rozluštili
stopu, která může vést k odhalení jejich
skutečné totožnosti. Ať se však hejno vydá
kamkoliv, neustále jsou mu v patách
Likvidátoři!

256 str. | 199 Kč
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ED SMITH

HOBBY

Klasické věnce

JOHN ARCUDI & SPOL.

KOMIKS

Maska 2

Nápady a výroba

Karnevalově psychotický kolotoč

Vytvořte si čtyřicet zajímavých věnců pro
každou příležitost.
Věnec je originální dekorační předmět na
stěně i uprostřed stolu. Originální návrhy
z čerstvých, umělých i sušených květin
a jiných materiálů přidají vašemu domovu
půvab. Kuchyň rozjasní například věnec ze
zelených listů a citronů, v jídelně bude
skvěle vypadat kompozice z drobných lastur,
květin a zelených větviček. Od exotického
věnce s orchidejemi až po podzimní věnec si
můžete všechny krásné projekty podle
profesionálních návodů sami zhotovit.

Mystický artefakt z dávných dob, relikvie
známá pouze jako Maska, propůjčuje svému
nositeli takřka neomezenou moc… moc
roztáhnout si obličej, že by mu ústy projel
kamion, moc vykouzlit ze vzduchu
jakoukoliv zbraň, moc rozmlátit na
cimprcampr všechno v azimutu půl
kilometru. Připlácněte si Masku na obličej
a rázem není nic, co by vám – nebo vašemu
dortu s bombou pod šlehačkou – stálo
v cestě; což je také ten důvod, proč chce
Masku dostat do svých všivých pracek každý
zloduch, zlosyn a padouch proradná.
128 str. | 399 Kč

BERNARD CORNWELL

384 str. | 890 Kč

HISTORICKÝ ROMÁN

Pevnost
Zapomenutá bitva
Ve svém nejnovějším románu líčí Bernard Cornwell málo známou
událost z války třinácti severoamerických kolonií za nezávislost
na Velké Británii. Útoku, který podnikli vzbouřenci v létě roku
1779 na britskou pevnost Fort George u vstupu do
massachusettského zálivu Penobscot, se říká „zapomenutá bitva“
a mnozí Američané si jistě přejí, aby zůstala zapomenuta navždy,
neboť znamenala nejhorší námořní katastrofou v historii
Spojených států před japonským útokem na Pearl Harbor. Přesto
nakonec celá válka skončila porážkou Británie a uznáním
nezávislosti Spojených států amerických.
Pevnost se poněkud odlišuje od všech předchozích knih Bernarda
Cornwella, v nichž autor obvykle líčí vlastní románový příběh
zasazený do historického rámce. Tentokrát je tomu naopak
a Cornwell popisuje románovou formou skutečnou událost.

408 str. | 249 Kč

SRPEN – ZÁŘÍ
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PRO MLÁDEŽ

JACQUELINE WILSONOVÁ
Nejdelší velrybí píseň
Může Ellina láska vzbudit mámu z kómatu?
Ella se cítí bolestně osamělá. Její nejlepší kamarádka si našla jinou
nejlepší kamarádku. Její nevlastní táta je unavený a nevrlý.
A jejich nové miminko v jednom kuse řve. Nejhorší je ale to, že
její máma leží v nemocnici v kómatu. Nemůže s Ellou mluvit,
nemůže ji pohladit, nemůže ji obejmout. Školní projekt, který ve
škole začali, vypadá zezačátku docela nudně, ale čím víc se toho
Ella dozvídá o velrybách, tím víc ji okouzlují. Velryby dokážou
zpívat celé hodiny – posílají si navzájem pod vodou své písně
lásky. Může se velrybí píseň dostat až k mámě do jejího tak
vzdáleného a mlčenlivého světa?

240 str. | 199 Kč | věk: 10-13

DETEKTIVKA

Jacqueline Wilsonová napsala spoustu knížek pro děti a mládež
a získala velký počet nejvyšších britských cen. Ve Velké Británii se až
dosud prodalo dvacet pět milionů jejích knih a každý měsíc jich
vychází přibližně padesát tisíc. Některé knihy byly zfilmovány.

P. J. TRACY

KOMIKS

248 str. | 249 Kč
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BRYAN LEE O’MALLEY
Scott Pilgrim 4

Hra se smrtí
Vražedné zneužití internetu

Na vlastních nohou

Internet, webové stránky, sociální sítě –
převratná globální informační exploze lidstvo
nezměnila, jen mu poskytla větší šanci
k dobru i zlu. Autentické videozáznamy série
vražd šířené touto cestou uvádějí v pohyb
FBI, rázovitou dvojici minneapoliských
detektivů Magozziho a Rolsetha, v neposlední
řadě pak skupinu programátorsko-analytických počítačovým mágů kolem Grace
McBrideové, přezdívanou Opičkáři. Ta nyní
oficiálně poskytuje choulostivé investigativní
služby bezpečnostním složkám USA.

Je léto, ale kdo by odpočíval? Vítejte zpět
v děsně bezvýznamném životě Scotta
Pilgrima. Jeho vztah s Ramonou Flowersovou
je úžasnější než kdy předtím, ale pořád má
starosti s holkami, stále ho chce zabít sedm
ďábelských bývalých kluků a co je na tom
nejhorší, Ramona po něm teď chce, aby si
našel práci?! Scott Pilgrim, díl čtvrtý: najdete
v něm víc kopů, úderů, rock’n’rollu,
podprostoru, polo-ninjů, zkušenostních bodů,
samurajských mečů, holčičí akce a zábavné
snahy najít si placené zaměstnání!

216 str. | 199 Kč
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LINDA FRANCIS LEE

ROMÁN PRO ŽENY

Deník nevěsty

ALISON WEIROVÁ

LITERATURA FAKTU

Pád Anne Boleynové

Popelčin příběh naruby

Uvěznění a poprava královny

Bohatá texaská dědička se nemůže dočkat
svatby chystané na Vánoce, když
nevysvětlitelná rána osudu vyvrhne
princeznu rovnou na dlažbu. Zoufale
zmatená Vivienne se hned ráno vydá hledat
zaměstnání. Šéf realitní kanceláře, kam
zamířila, však potřebuje „jen“ chůvu ke
dvěma dosti zpovykaným sestřičkám. Krok
do tmy. Vlastně i pro Maxe, bratra děvčátek.
Avšak jiskra, která mu v pronikavých
modrých očích hned v první chvíli zažehla
světlo, osvítí cestu po klopýtavých i veselých
cestičkách obou hrdinů k naplnění všech
tužeb.

Renomovaná historička se vrací k začátkům
své vědecká dráhy. Královně Anně se
věnovala v obsáhlé práci Šest žen Jindřicha
VIII., tentokrát se však soustředí na poslední
čtyři měsíce královnina života a vykládá
ústřední problém Jindřichova panování, totiž
bezpodmínečnou nutnost mužského potomka
a dědice trůnu v situaci, kdy nejistá
nástupnická práva Tudorovců bez něho
nadále hrozila krvavou občanskou válkou.
Předností knihy v porovnání s různými
filmovými a televizními zpracováními
tématiky, je autentičnost vycházející
výhradně z interpretace dobových pramenů.
480 str. | 399 Kč

GARTH ENNIS & LEANDRO
FERNANDEZ

KOMIKS

Punisher Max 4
Dole je nahoře, černá je bílá

Garth Ennis (1970) pochází z Belfastu. Jako komiksový scenárista tvořil pro
nakladatelství 2000 AD, DC Comics a Marvel. Leandro Fernandez patří ke
kreslířům, kteří se soustředí na „dospělejší komiksy“. Pracoval pro Marvel, Oni
Press a DC Comics. Jeho styl k Ennisově brutálním a realistickým libretům
vyloženě sedí… jsou díky němu ještě temnější a nelítostnější.

Každý z nás má nějaké slabé místo.Takže ho
musí mít i Punisher. Gangster Cavella si
myslí, že ho našel a že se teď Punisherovi
dostane na kobylku. Jenže ho hlavně naštve
– a New Yorkem se prožene děsivá vlna
násilí a chaosu, díky němuž vylézají z děr
i další dravci. Punisher je ten typ člověka, za
kterým zůstávají hromady mrtvol
a vystřílených nábojnic, i když má naprosto
obyčejný pracovní den. Co asi nastane, když
někdo schválně znesvětí hrob jeho rodičů,
jen aby ho ještě víc vytočil? Pokud hádáte, že
apokalyptické krveprolití, hádáte správně.
144 str. | 399 Kč

ZÁŘÍ
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PRO MLÁDEŽ

ALEX SCARROW

THRILLER

Jezdci časem

Ničitel

Zahrávejte si s časem

Pátrání po železničním fantomovi

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 několik okamžiků
před jejich smrtí se zničehonic kdosi objevil
a řekl: „Podej mi ruku…“ Jenže Liam, Maddy
a Sal nejsou zachráněni. Najala je organizace,
o jejíž existenci nemá nikdo ponětí,
s jediným cílem – aby opravovali narušenou
historii. Protože cestování časem je možné
a někteří lidé by se rádi vrátili v čase
a měnili minulost. Proto existují Jezdci
časem, aby nás chránili.
328 str. | 229 Kč | věk: 12-15

SCI-FI THRILLER

CLIVE CUSSLER
& JUSTIN SCOTT

Rok 1907 je rokem finanční paniky
a dělnických protestů. V té době také
pokračuje obrovský rozmach železnic směrem
na západ. Jedním z nejvýznamnějších
železničních magnátů je Osgood Hennessy,
jehož Jižní pacifická dráha se mimo jiné snaží
o vybudování kratšího spojení přes Kaskádové
pohoří. Pokud se to nepodaří do zimy, stáhnou
bankéři finance a Hennessy zkrachuje. V té
době začíná řádění sabotéra přezdívaného
Ničitel, jenž škodí Jižní pacifické po celých
Spojených státech a zanechává za sebou
mrtvoly a vykolejené vlaky.
392 str. | 299 Kč

JEFF CARLSON
Zóna pandemie
Ve zpustošeném světě vznikají nové osady
Nejdřív byla Země zpustošena nanopandemií, miniaturními nanoboty,
které se vymkly kontrole a živily se a replikovaly požíráním tkání všech
teplokrevných organismů nacházejících se pod úrovní tří tisíc metrů nad
mořem. Zbytky lidstva se pak vrhly proti sobě a rozpoutaly krátkou
zuřivou světovou válku. Rusové spolu s Číňany vpadli do Severní
Ameriky. Nyní ruská a čínská vojska stojí v okupované Kalifornii proti
těžce pošramoceným spojeneckým silám USA a Kanady.
Nanotechnoložka Ruth Goldmanová a Cam Najarro – někdejší příslušník
rangerů pozemního vojska, který jí pomohl, aby prosadila ukončení války
– konečně nalezli klid v malé skryté vesnici ve Skalnatých horách. Jenže
závody ve zbrojení pokračují snahami vytvořit další nanotechnologické
zbraně a Ameriku postihne nová nákaza.
Spolu se skupinkou přátel i rivalů musí Goldmanová a Najarro objevit
zdroj nové nákazy.
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Jeff Carlson (1969) je americký spisovatel a svoji
trilogii o pandemii vystavěl na jednoduché
myšlence nanotechnologické nákazy, která přestává
účinkovat ve vyšší nadmořské výšce. Díky
nadšenému přijetí čtenářů se rychle zařadil mezi
špičkové autory současných techno-thrillerů.

EP 2011 7-12 1p_EP 29.6.2011 10:19 Stránka 15

ROSEMARY SUTTCLIFFOVÁ

KATHY REICHS

PRO MLÁDEŽ

Stříbrná větev

OMNIBUS

Přijdu tě zabít, Mrtvá
světice, Smrtící rozhodnutí

Drama z dob římského impéria

V hlavní roli Temperance Brennanová

Římskou Británií zmítají nepokoje a násilí.
Musejí se s ním vyrovnávat i bratranci Justin
a Flavius, kteří odhalí spiknutí, jehož cílem
je svrhnout císaře. Z obavy o vlastní životy
shromáždí skupinku mužů, s nimiž se vrhají
do bitevní vřavy, aby ubránili čest Říma.
Zasáhnou ale včas, aby zachránili i císaře?
Stříbrná větev je druhý díl z řady oblíbených
příběhů z římské Británie, které napsala
jedna z nejuznávanějích autorek knih pro
děti a mládež.
Podle prvního dílu trilogie, Orel Deváté legie,
byl natočen film s premiérou na jaře 2011.

Jen zřídkakdy se spisovateli na první pokus
podaří tak pozoruhodný mezinárodní
vydavatelský debut, jako to dokázala Kathy
Reichs se svým uznávaným forenzním
thrillerem Přijdu tě zabít. V dalších románech
rozšiřuje autorka svůj dosah; žije i nadále
životem, o kterém píše, a přitom buduje
bohatý ansámbl postav a nešetří napětím.
Dr. Temperance Brennanová, forenzní
antropoložka provincie Quebec a rodilá
Američanka je zcela pohlcena několika
případy.
Věk: 14+

JOHN SANDFORD

THRILLER

Temný měsíc
Vrah chystá osobní pomstu
Tři vraždy v malém městečku ve státě Minnesota mají za
následek, že se Virgil Flowers z Úřadu kriminálního vyšetřování
ocitá ve víru událostí rozpoutaných vrahovou osobní pomstou –
a ta teprve začíná dostupovat svého vrcholu. Virgil Flowers se
nikdy nesetkal s ničím podobným: ve venkovském městečku
Bluestemu kdosi spoutá ve sklepě osaměle stojícího domu jeho
stárnoucího majitele, polije jej benzinem a dům zapálí. Tři týdny
předtím se v Bluestemu stal obětí vraždy postarší manželský pár.
Jak se ukáže, oba případy spolu souvisejí…
John Sandford (1944) je pseudonym novináře Johna Campa,
držitele Pulitzerovy ceny. Žije v Minnesotě. Je autorem dvou sérií
kriminálních příběhů. První je českým čtenářům dobře známá řada
o obětech, kterou spojuje postava kriminalisty Lucase Davenporta
a zahrnuje již dvacet dílů. Temný měsíc je první díl autorovy druhé
série zatím o pěti dílech.

336 str. | 249 Kč

ZÁŘÍ

15

EP 2011 7-12 1p_EP 29.6.2011 10:19 Stránka 16

KOMIKS

BRIAN AZZARELLO & EDUARDO RISSO
100 nábojů 5
Nezabiješ
Soukromý detektiv Milo Garett se probírá v nemocnici se zafačovaným obličejem.
Pamatuje si jen, jak při autonehodě narazil hlavou do čelního skla svého vozu. Nyní
však do nemocničního pokoje vchází návštěvník, představuje se jako agent Graves
a předává Milovi kufřík s pistolí, stovkou nevystopovatelných nábojů a složkou
s důkazy o tom, že jeho autonehoda byla kýmsi pečlivě připravena. Po propuštění
z nemocnice se Milo, stále se zafačovanou hlavou, vydává po stopě. Čím dál víc ale
tuší, že v případu něco nehraje, že předložené důkazy jsou možná zmanipulované.
Milo má sice pošramocený obličej, nechce ale ztratit tvář, a tak v pátrání pokračuje
dál, aniž by tušil, kam až ho zavede.
Brian Azzarello žije v Chicagu a píše komiksy už od poloviny devadesátých let. Spolu
s argentinským výtvarníkem Eduardem Rissem vytvořil pro firmu Vertigo oceňovanou sérii
100 nábojů. Za tu získali roku 2002 Harvey Award a v letech 2002 a 2004 Eisner Award.

144 str. | 399 Kč

PRO MLÁDEŽ

ANNA GODBERSENOVÁ

HISTORICKÝ ROMÁN

296 str. | 229 Kč | věk: 14+
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ZÁŘÍ

TIM SEVERIN
Vikingové

Intriky
Život v přepychu

Pod ochranou pohanského boha

Půvabné dívky v krásných šatech, které se
baví až do svítání na večírcích, neodolatelní
mladíci s uličnickým úsměvem
a nebezpečnými úmysly. Drobné lži, temná
tajemství a skandální vztahy. Takový je
Manhattan roku 1899… Ani po rozloučení
s nejzářivější newyorskou hvězdou Elizabeth
Hollandovou fámy o její předčasné smrti
neustávají. Všechny oči se upírají na její
nejbližší: na zlomyslnou sestru Dianu, nyní
jedinou naději rodiny na záchranu. Nic není
nebezpečnějšího než skandál… a vzácnějšího
než tajemství.

Thorgils, dítě narozené roku 999 našeho
letopočtu, žije postupně na Orknejích, na
Islandu, v Grónsku a dokonce i ve Vinlandu,
jak se tehdy říkalo teprve zadlouho poté
oficiálně objevené Americe. Žije bez matky
a bez otcovského zájmu, zato od útlého věku
prožívá neuvěřitelná dobrodružství pod
ochranou pohanského boha. Autor seznamuje
čtenáře se skutečným duchovním dědictvím
pohanského severu na podkladě vědeckého
bádání, jemuž podrobil i rodinné, sousedské
a politické vztahy oné doby.

296 str. | 249 Kč

EP 2011 7-12 1p_EP 29.6.2011 10:19 Stránka 17

LEONIE FOX
Intimní a osobní
Milence porcujte s citem
Juliet, Nicole and Yasmin; nejlepší
kamarádky pod sluncem, úchvatné, sexy,
a především nespoutané. Yasmin bez zábrah
vyhledává prchavá dobrodružství. Vdanou
Nicole už nemůže manžel ničím překvapit.
Obě závidí Juliet, která má zdánlivě všechno.
Jedna pro druhou by cedila krev, a zrovna
tak jsou ochotné udělat první poslední, aby
získaly muže svých snů. Ale vydrží jejich
přátelství, až půjde do tuhého, až se vše
začne objasňovat? Co převáží? Kamarádství
nebo… sex?

ROMÁN PRO ŽENY

KURT BUSIEK
& GEORGE PÉREZ

KOMIKS

Avengers: Do boje!
Nejmocnější hrdinové světa
Nová éra nejmocnějších hrdinů světa!
Avengers od dob založení týmu vždy bojovali
ve jménu lidu proti silám zla. Na volání
povinnosti reagují legendární zastánci dobra
rychle a bez zaváhání, hrdinně povstávají
a bojují, dokud nezvítězí spravedlnost. Co se
však stane, když na celý tým zaútočí jeho
dávní úhlavní nepřátelé? V den velkého
setkání zastihne Avengers zcela
nepřipravené útok zlé čarodějky Morgan
LeFay, která je všechny zákeřně přenese do
podivné středověké dimenze, kde nic není
takové, jak to vypadá na první pohled.
384 str. | 890 Kč

DEAN KOONTZ

THRILLER

V měsíčním svitu
Svět v sobě skrývá spoustu záhad
Toho dne, kdy v motelu pouštního městečka aplikoval šílený
doktor Frankenstein svou věc do žil protagonistů dalšího
z Koontzových románů, se jejich životy od základů změnily.
Nejprve plíživě a bez zjevných příznaků, s přibývajícími hodinami
s čím dál hmatatelnějšími projevy této proměny. Malíř Dylan
s autistickým bratrem Shepherdem a Jilly Jacksonová, která
nesnila o ničem jiném než o úspěšné kariéře sólového komika,
nedobrovolně směřují do nejisté budoucnosti, pronásledovaní
účinky neznámé látky, nadupanými suburbany se stejně
nadupanými řidiči a v neposlední řadě i vlastní minulostí.
Shepovo odtržení od reality je nicotné v porovnání s tím, v jak
podivnou skutečnost se vše kolem nich proměňuje. Koontzovo
vyprávění balancuje na hraně možného a iracionálního, jak je jeho
zvykem, a vtahuje čtenáře do světa, kdy se za měsíčního svitu, ale
i v žáru letního slunce může stát prakticky cokoliv.

368 str. | 249 Kč
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DETEKTIVKA

ED MCBAIN
Osm černých koní
Hluchý hraje poctivou hru
Na policejní stanici 87. revíru docházejí anonymní dopisy.
Obsahují fotografie, jejichž smysl je nejasný: troje policejní pouta,
pět vysílaček, osm černých koní… Kdo je odesílá? Co jimi sleduje?
Chce vyhrožovat? A jaký „trest“ čeká na konci té zlověstné řady
dopisů? Detektiv Steve Carella si dlouho neví rady. K dovršení
všeho se i vraždí. Čím víc je podivných vzkazů, napětí narůstá
a kruh se uzavírá…
Každý člen pátračky samozřejmě věděl, že to, co skáče nahoře na
stránce, jsou koně. Věděli taky, že jich je osm a že jsou černí,
a když se to všechno dá dohromady, je z toho osm černých koní.
Jenže to samo o sobě neznamenalo nic. Na druhé straně když to
poslal Hluchý, něco to znamenat muselo…

240 str. | 249 Kč

DETEKTIVKA

JACK KERLEY

KOMIKS

Jeden ze sta

Gossip girl: Jen pro tvé oči 2

Rafinovaný vrah útočí

Víte, že mě milujete…

Bizarní a záhadné vzkazy nalezené na dvojici
mrtvol v alabamském městě Mobile jsou
podnětem k horečnatému pátrání, jímž jsou
pověřeni mladý detektiv Carson Ryder
a zkušený policista Harry Nautilus.
S přibývajícím počtem mrtvol se Ryder noří
do úděsné minulosti vlastní rodiny a hledá
radu u svého psychopatického bratra, který
byl usvědčen z podobných odporných
zločinů. Ryder je brzy konfrontován nejen
s vlastními zasunutými obavami a děsivými
sny, ale také s vědomím, že další vrahovou
obětí má být někdo, koho zná.

Druhý díl manga série GOSSIP GIRL.
Hrdinové se vracejí, aby při středoškolských
studiích prožili nový příběh o Blair
a Vanesse, z nichž se staly neobvyklé
spolubydlící. Královna B spadla ze svého
trůnu a skončila v Brooklynu, kde sdílí byt
spolu s V. Zpočátku to bylo peklo, ale holkám
se povedlo najít cestu, jak spolu vyjít!
Jenomže z N a S je teď pár, takže B má
zlomené srdce a zoufale touží po odplatě. Co
se týče těchto slečen, jedno je jisté – pomsta
se bude podávat horká!
240 str. | 199 Kč | věk: 14+
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PIP VAUGHAN-HUGHES

HISTORICKÝ ROMÁN

Mečem a krví
Vládcové Evropy v honbě za mocí

Pip Vaughan-Hughes (1964) vyrostl v jižním Devonu a studoval středověkou
historii na Londýnské univerzitě. Po škole pracoval jako redaktor v literární
agentuře. Napsal již čtyři pokračování série s Petrokem z Aunefordu, které se
odehrávají ve 13. století.

Král Ludvík IX. se chystá na svoji neslavnou
7. křížovou výpravu. Papež a císař si jdou
vzájemně po krku. Hamižnost a ambice se
kříží a výsledkem je jako obvykle krev.
Petroc z Aunefordu se ocitá přímo uprostřed
dění. Po letech strávených na palubě
Kormoránu ve společnosti obchodníků
s relikviemi se konečně ocitá na pevné zemi.
Je z něj bohatý muž, podílník významné
benátské banky a mohl by si plnými doušky
užívat svého bohatství. Záhy však zjistí, že
mezi peníze a svobodu nelze klást rovnítko.

ROBERT B. PARKER

DETEKTIVKA

Malované dámy
Zločin v muzeu
Tento román Parker dokončil pouhý rok před smrtí. Soukromý detektiv Spenser, jeho
osobní život i jeho nový případ nezklamou čtenáře ani tentokrát – všechno běží ve
starých, nicméně strhujících kolejích.
Spensera si najme Ashton Prince, vysokoškolský profesor umění, aby asistoval při
předání výkupného za vzácný obraz ukradený z muzea. Akce se zvrtne a pro Spensera
se stane otázkou osobní cti zjistit, kdo za vydíráním stojí a z jakého důvodu on sám
měl při něm fungovat jako loutkový bodyguard.
Rozehrává tedy nebezpečnou hru na kočku a myš se zloději… a možná i vrahy…
Autorův úsporný vypravěčský styl čtenáře po několika stranách uchvátí a nedovolí mu
román odložit, dokud opět nezavládne pořádek.
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.

240 str. | 229 Kč
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PRO MLÁDEŽ

SUE LIMB
Dívka, 16: Totální fiasko
Netradiční večírek na sv. Valentýna
Jess si vzala do hlavy, že spolu s Fredem uspořádají na svátek sv.
Valentýna charitativní taneční večírek, jehož výtěžek věnují na
podporu hladovějících dětí v Africe. Po lístkách se jen zaprášilo
a všichni jsou celí natěšení, jen Jess hrůzou ani nespí. Kde
seženou kapelu? A kdo zajistí občerstvení? Jess s Fredem pomalu
zjišťují, že zorganizovat takhle velkou akci je nad jejich síly.
Napětí stoupá a vypadá to, že charitativní večírek s příznačným
názvem CHAOS skončí totálním fiaskem. A nejen večírek…

Věk: 14+

KOMIKS

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.

BRIAN MICHAEL BENDIS
Daredevil 2

424 str. | 990 Kč
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THRILLER

WILL ADAMS
Achnatonův poklad

Muž beze strachu

Tajemství svitků od Mrtvého moře

Brian Michael Bendis vytvořil komiksovou
sérii, která při vyprávění Daredevilových
dobrodružství ve stylu pulp-fiction využívá
bohatou paletu postav a psychodrama Muže
beze strachu a předkládá je čtenáři
v neuvěřitelně pestrém a moderním podání.
Bendis a kreslíř Alex Maleev vytvořili
daredevilovskou sérii hodnou síně slávy.
A po právu za ni získali Eisnerovu cenu za
nejlepší dlouhodobou sérii. V epickém
příběhu o ctižádosti, zradě a odplatě se svět
dozví, že pekelná maska skrývá slepé oči!

U trhovce na jedné prašné alexandrijské ulici
objeví egyptolog Daniel Knox víčko
keramické nádobky, do níž prastará sekta
esejců ukládala náboženské svitky. Co dělají
svitky od Mrtvého moře v Egyptě? Snaha
najít odpověď na tuto otázku Knoxe zavede
na dobrodružné pátrání po židovské sektě,
ovšem do cesty se mu postaví fanatický
duchovní Ernest Peterson. Při jejich střetnutí
je zabit egyptský archeolog a na Knoxe
padne podezření, že je zodpovědný za jeho
smrt. Jako by to nestačilo, Knoxova
přítelkyně Gaille se stane obětí únosu a Knox
ji musí za každou cenu osvobodit.
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ROBERT LOW

HISTORICKÝ ROMÁN

Vlčí moře

STUART MACBRIDE

DETEKTIVKA

Smrtící záře

Zrádné moře plné pirátů

Když se blíží smrt…

V druhém dílu Lowovy severské ságy se Orm
a jeho vikingové znovu vydávají na moře,
tentokrát ale musejí prokázat svou statečnost
a bojovnost při plavbě po Středozemním moři
hemžícím se piráty. Orm je větrem ošlehaný
a zocelený bojem. Stává se proto vůdcem
mužů, s nimiž vyplul jako chlapec za
bohatstvím. Štěstí jim však nepřeje, Orm
přichází o svůj vzácný meč, na jehož jílci
jsou vyryty runy, které dokáže rozluštit
pouze on. Vydává se proto se svými muži na
nebezpečnou výpravu, aby ho získal zpět.
Cesta je zavede z Řecka do Jeruzaléma.

V Aberdeenu panuje léto, slunce svítí, obloha
je modrá a lidé umírají… Ve vykřičené čtvrti
se najde umlácená prostitutka a tentýž večer
na opačném konci města uhoří šest lidí ve
squattu, který někdo zvenku polil benzinem
a zatloukl dveře a okna. Vyšetřování se ujme
detektiv seržant Logan McRae. Jeho
hvězdnou kariéru však nedávno naboural
zbabraný zásah, při němž zahynul mladý
strážník. A ještě ke všemu přes veškerou
Loganovu snahu brzy dojde k vraždě další
prostitutky…

328 str. | 249 Kč

TILLY BAGSHAWE

328 str. | 249 Kč

ROMÁN PRO ŽENY

Skandál
Jak se zbavit trápení?
Sasha Millerová studuje na univerzitě v Cambridge, splnil se jí sen! Poté,
co podlehne svůdnému profesoru Theu Dexterovi, odchází po skandálu
zlomená, ponížená a zhrzená. Odjede do USA, aby si dala život do
pořádku. O několik let později se vynoří z ekonomické fakulty Harvardu
s odhodláním slavného profesora zničit. Ten mezitím nahradí dlouho
podváděnou manželku Theresu mladším modelem. Sasha ji vyhledá a obě
začnou plánovat, jak se pomstít člověku, který jim způsobil tolik trápení.
Obě jsou rozhodnuté dosáhnout toho, aby Dexter litoval chvíle, kdy se jim
zapletl do života.
Tilly Bagshawe přišla v osmnácti letech do Cambridge s desetiměsíční dcerou. V šestadvaceti se stala nejmladší spolumajitelkou
jedné z nejprestižnějších firem hledajících talentované lidi. Píše pro The Times, Daily Mail a Evening Standard.
Její prvotina Zbožňovaná se stala bestsellerem ve Velké Británii i Spojených státech. Žije s rodinou střídavě v Los Angeles
a v Londýně. Tilly je mladší sestrou oblíbené spisovatelky Louisy Bagshawe.

ŘÍJEN
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KOMIKS

BRIAN K. VAUGHAN & PIA GUERRA
Y: Poslední z mužů 5
V kruhu
Po téměř dvouletém putování napříč někdejšími Spojenými státy se Yorick Brown,
poslední žijící muž na zeměkouli, společně s agentkou 355, dr. Allison Mannovou
a svým opičákem Ampersandem dostávají do San Franciska. Zde má dr. Mannová svou
záložní laboratoř, ve které by měla konečně rozluštit záhadu, proč Yorick
s Ampersandem jako jediní přežili pohromu, která všechny ostatní nositele
chromozómu Y na Zemi zlikvidovala. Po Yorickově stopě ale zároveň jde záhadná
Japonka oblečená a vycvičená jako nindža, tajemná skupina maskovaných žen, které
si říkají Setauketská skupina, a Yorickova sestra Héró.
Svět bez mužů není zdaleka tak idylický, jak se nám ženy snaží namluvit…
Tato komiksová série získala v roce 2008 hned dvě prestižní Eisnerovy ceny:
v kategorii Nejlepší série na pokračování a výtvarníci Pia Guerra a José Marzán jr. byli
oceněni v kategorii Nejlepší kreslíř/inker nebo kolektiv kreslířů/inkerů.

192 str. | 499 Kč

THRILLER

JACK DU BRUL
Chaos

328 str. | 249 Kč
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PRO MLÁDEŽ

ROBERT MUCHAMORE
Cherub: Generál

Dávno ztracené tajemství

Las Vegas bere dech

Jedné bouřlivé noci roku 1937 se německá
vzducholoď Hindenburg vynoří z mraků nad
zemědělskou krajinou New Jersey. Na její
palubě cestuje přes Atlantik šílenec, který
veze trezor obsahující tajemství tak strašné,
že by mohlo změnit kurz dějin. Ve snaze
ochránit svůj náklad se dopustí vraždy, ale
stále ho čeká nejnebezpečnější část cesty –
přistání na základně leteckého námořnictva
v Lakehurstu. Ale požár jeho plány zmaří
a trezor se ztratí v minulosti… O sedm
desetiletí později důlní inženýr Philip Mercer
vypátrá pravdu.

Po řadě náročných misí se James, jeho sestra
Lauren a řada mladších agentů CHERUB těší
na čtrnáctidenní cvičení v pouštním
vojenském výcvikovém středisku. Čtyřicet
britských agentů si má změřit síly s celým
americkým praporem. Britský velitel má
však eso v rukávu – rozhodne se propašovat
do střediska deset agentů z CHERUB
a rozehrát velkolepou bitvu, v níž pro
vítězství udělají všechno. Agenti z CHERUB
mají jednu obrovskou výhodu: dospělí nikdy
nedostanou podezření, že je špehují děti.
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SIMON SCARROW

HISTORICKÝ ROMÁN

Orel a vlci
Jak zachránit Řím od krvavé porážky?

Simon Scarrow (1962) se proslavil sérií románů, jejichž hlavními hrdiny jsou
dva římští vojáci – zkušený bojovník Lucius Cornelius Macro a jeho zástupce –
nadějný mladý rekrut Quintus Licinius Cato. Knihy mají strhující zápletku
a jsou plné napínavých bitev, politických pletich, zrady, cti, lásky a smrti.

V létě roku 44 našeho letopočtu otřásají
navenek spojeneckým kmenem Atrebatů
rozpory, které hrozí přerůst v povstání.
Centurioni Macro a Cato dostávají za úkol
zajistit starému králi Vericovi nové vojsko
a vycvičit odvedence z jeho kmene, aby
dokázali ochránit svého krále a prosadit jeho
vůli. S malou jednotkou čerstvých rekrutů,
kteří nemají o boji ani ponětí, musí navíc
vypátrat a zničit vychytralého protivníka.
Podaří se jim to, přestože zároveň musí sami
přežít ve spletitých sítích intrikánů, jejichž
činy mohou připravit o život všechny
spolubojovníky pod znakem orla?

SESTAVIL LEE CHILD

POVÍDKY

Nejlepší americké detektivní
povídky 4
Zločin je všude

Lee Child (1954) se narodil ve Velké Británii, ale žije ve Spojených států, kde
započal úspěšnou dráhu spisovatele thrillerů. Ve všech jeho patnácti knihách
vystupuje tulák a bývalý vojenský policista Jack Reacher. Píše také povídky
a sestavil několik výborů.

Lee Child vybírá dvacet povídek dokonale
vystihujících atmosféru zločinů, jejichž
kulisy tvoří nejrozličnější místa na mapě.
Zločin je všude. V zalidněném Campeche
City na Yucatánu, kde narazí nájemný vrah
na uprchlíka v povídce Garyho Alexandera
„Charlie a piráti“. „Čas k zabíjení“ Jona
Landa představuje dalšího nájemného vraha,
který se ukrývá v převleku na connecticutské
internátní škole. Nomádský číšník
R. A. Allena hledá sexuální uspokojení na
floridských plážích.

ŘÍJEN
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KOMIKS

MARK SCHULTZ & SPOL.
Vetřelci 6
Jsou součástí tohoto světa
Kdykoli lidstvo vstoupilo na nová území, vždy se strhl zápas
o rovnováhu mezi objevitelskou vášní a vykořisťovatelskou
chtivostí. V éře kolonizace vesmíru je vzrušení z dobrodružného
odhalování nových zázraků zkaleno hrůzně reálnou možností
setkání dvou odlišných druhů, do té chvíle oddělených světelnými
roky vzduchoprázdna; objevitelské opojení může velmi rychle
vystřídat krutá noční můra nemilosrdného boje o nadvládu. Lidská
hamižnost a arogance pomohla rozšířit hrozbu vetřelců do všech
koutů vesmíru – nyní vše závisí jen na odvaze mužů a žen, kteří
se pokusí zvrátit budoucnost galaxie a zabránit nastolení Věku
vetřelce!

376 str. | 890 Kč

PRO MLÁDEŽ

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

CANDACE BUSHNELLOVÁ
Deníky Carrie B. – Léto ve městě
Vydobýt si v New Yorku uznání…
Autorka slavného románu Sex ve městě líčí čtenářům svým osobitým
humorem Carrieino osudové setkání se svými budoucími přítelkyněmi
Samanthou a Mirandou a prozradí, co změnilo dívku z maloměsta
v nejnezapomenutelnější newyorský idol, proslulou Carrii Bradshawovou.
Druhý díl Deníků Carrie B. nás spolu s dospívající hlavní hrdinkou Carrií
Bradshawovou poprvé zavede do New Yorku. Sledujeme, jak se Carrie
mění z venkovského „vrabce“ – jak ji překřtí Samantha Jonesová –
v osobnost, jíž chtěla odjakživa být, a v rafinovanou mladou ženu, která se
naučí proplouvat záludnými peřejemi velkoměsta a využívat módu
k vyjádření své vlastní identity. V létě je New York obzvlášť kouzelný
a Carrie si jej okamžitě zamiluje se vším všudy. Ale především konečně
navštěvuje skutečný kurz tvůrčího psaní a zdolává první překážky na
cestě ke svému vysněnému povolání.

věk: 14+
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Candace Bushnellová je světoznámou
spisovatelkou, pracovala jako redaktorka časopisu
Vogue a přispívala do týdeníku New York
Observer. Žije v New Yorku.
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LEE CHILD

THRILLER

Za cenu života
Mrtví nikdy nepláčou
V pustině Nebrasky se vznáší smrtelné nebezpečí… a Reacher ho
strhne přímo na sebe. Nejprve se dostane do konfliktu
s Duncanovými, místním klanem terorizujícím celé okolí. Na místě ho
však zdrží nevyřešený případ osmileté dívky, která už před několika
desetiletími beze stopy zmizela. Duncanovi chtějí, aby Reacher odešel
– nebo zemřel. A nesnaží se skrýt pouze dávné tajemství. Očekávají
také tajnou dodávku, která má zpoždění – a oni mají zákazníky, které
není radno dráždit. Protože Duncanovi jsou sice nebezpeční, ale stojí
jen na spodní příčce zločineckého žebříčku sahajícího přes půl světa.
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.

344 str. | 299 Kč
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HISTORICKÝ ROMÁN

ALISON WEIROVÁ
Princezna Alžběta
Dramatická cesta k trůnu
Anglie po roce 1536 – sídlo nejskvělejšího
královského dvora v britských dějinách. Pod
nablýskaným povrchem však číhá zrada.
Alžběta je dcerou Jindřicha VIII., jednoho
z nejmocnějších králů, jaké kdy Anglie měla.
Je dědičkou trůnu, ale to vše se změní, když
dá Jindřich popravit pro zradu její matku
Annu Boleynovou, kterou ještě
přednedávnem tolik miloval. Alžběta je ale
odhodlána přežít, postavit se těm, kteří ji
chtějí zničit anebo jí využít pro své vlastní
cíle, a vymoci si zpět své právo na důstojné
postavení i anglický trůn.

DETEKTIVKA

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.

JEFF LINDSAY
Delikátní Dexter
Děsivé dobrodružství temného obránce Ameriky
Spokojený život Dextera Morgana, sériového vraha, prochází velkými změnami. Vždy
se držel zlatého pravidla – zabíjet jen ty, kdo si to zaslouží. Avšak analytik krevních
stop se právě stal otcem a kupodivu se zdá, že ho temné touhy opustily. Je připravený
stát se přehnaně starostlivým otcem? Vzápětí však Dextera povolají k vyšetřování
zmizení osmnáctileté dívky, kterou zřejmě unesl bizarní spolek…
může jít o upíry… anebo dokonce kanibaly. Nic nedokáže
v Dexterovi znovu rozproudit temnou tvůrčí mízu jako taková
důvěrně známá každodenní pracovní rutina.

328 str. | 249 Kč
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Jeff Lindsay (1952) je autorem pěti knih s Dexterem Morganem
v hlavní roli. Na motivy těchto knih byl natočen velmi úspěšný TV
seriál, který v současnosti vítězně táhne světem a získal několik
prestižních cen. Žije na jižní Floridě s manželkou a třemi dcerami.
Kromě psaní hostuje v show pro PBS na Floridě a je mistrem světa
v karate.
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CATHY KELLY

ROMÁN PRO ŽENY

Zlaté náměstí
Existuje recept na spokojený a šťastný život?

Cathy Kelly je autorkou dvanácti románů včetně
osmi, které vyšly v češtině. V roce 2005 se stala
vyslankyní UNICEF v Irsku. Žije s partnerem
a dvěma syny ve Wicklow a pracuje na další knize.

Zlaté náměstí je magické místo uprostřed Dublinu – spřádají a splétají se
tu osudy několika výjimečných žen.
Eleanor Levinová se po sedmdesáti letech prožitých v New Yorku vrací do
rodného města, aby zde završila svůj dlouhý a úspěšný život
psychoanalytičky. Má bezpočet zkušeností a vzpomínek. Mladá, krásná
a populární herečka Megan Bouchierová zažije mediální skandál
a uchyluje se na Zlaté náměstí, aby si tady odpočinula a ztratila se
z hledáčku bulvárních novinářů. Žijí zde i sestry O’Callaghanovy. Jedna je
krásná, úspěšná a má před svatbou, druhá, Connie, je stárnoucí učitelka,
která již rezignovala na lásku.
Dokáže se člověk řídit dobrými radami? Je vůbec možné předávat
zkušenosti?

384 str. | 249 Kč

GUY DELISLE

KOMIKS

Barma
Na cestách s Lékaři bez hranic po Myanmaru

Guy Delisle (1966) je kanadský frankofonní autor
komiksů. Jako animátor procestoval velkou část
světa. Pobyty v Číně a Severní Koreji, kde dohlížel
na animátorské práce, mu byly podkladem k jeho
dílům.

To, co ho zavedlo za dveře totality, nejsou jeho vlastní pracovní
povinnosti. Guy Delisle se tentokrát vydal ve stopách své ženy na misi
Lékařů bez hranic. V Barmě tak kreslí deník čerstvého otce na mateřské,
s humorem a nadsázkou opět odhaluje pokroucený život v zajetí idejí –
pro tentokrát vojenské chunty. Vyzbrojen kočárkem s malým Louisem se
pokouší přiblížit k Aun Schan Su Ťij, která bydlí o pár ulic dál, ale také
proniknout do klubu australských diplomatů, protože ti mají luxusní
bazén. A učí místní nadšence základům animace. To vše tradičně černobíle s vtipnými dialogy, místy jen komentáři, v nejabsurdnějším pouze
v obrazech.
Pokud máte rádi cestopisy, osobní názory, sarkasmus, ironii, smysl pro
detail, úsměvné příhody běžného života, tak nezbývá než komiksy Guye
Delisleho doporučit.
264 str. | 399 Kč
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KOMIKS

BRYAN LEE O’MALLEY
Scott Pilgrim 5
Proti celému vesmíru
Svět nestačí. Proč mu musí být už čtyřiadvacet? Proč se ho roboti pořád snaží zabít?
Proč se kapela rozpadá? Proč se Ramona chová divně? Proč ho ta úžasná, zabijácká
japonská dvojčata nenechají na pokoji? Sledujte, jestli na ně Scott Pilgrim dostane
odpovědi… nebo při jejich hledání padne!
Scottovi Pilgrimovi je 24 let, hraje v rockové kapele, zrovna je bez práce a chodil
s roztomilou středoškolačkou. Všechno bylo skvělé, dokud nepotkal Ramonu
Flowersovou, elegantní kurýrku na bruslích. Získat Ramonu ovšem není žádná
procházka růžovým sadem. Scottovi v cestě ke štěstí stojí Ramoniných sedm
ďábelských bývalých kluků. Dokáže Scott padouchy porazit a získat Ramonu, aniž by
svůj milovaný život obrátil vzhůru nohama?
Budete se smát, budete plakat. Tohle je Scott Pilgrim. Tohle je váš život.

200 str. | 199 Kč

THRILLER

Bryan Lee O’Malley (1979) momentálně žije v Torontu. Hraje trochu na kytaru
a klávesy, ale na basovku mu to fakt nejde. Za sérii šesti dílů Scott Pilgrim získal mnoho
ocenění, věhlas a fanoušky po celém světě. Dokonce byl natočen i film.

TOM CLANCY
Živý nebo mrtvý
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HISTORICKÝ ROMÁN

BERNARD CORNWELL
Rebel

Jack Ryan Jr. v boji proti teroru

Kronika Nathaniela Starbucka

Po sedmi letech Tom Clancy opět přivádí na
scénu Jacka Ryana Jr.
Říká si Univerzita. Byla založena tajně za
vlády prezidenta Jacka Ryana s jediným
úkolem: pronásledovat, vypátrat a zneškodnit
teroristy a jejich ochránce. Podle vlastního
uvážení, bez omezení a bez kontroly. Je
soběstačná a nemá žádný oficiální vztah
k americké vládě. Zkušený vyzvědač Jack
Ryan Jr. a jeho společníci z Univerzity vedou
tichou válku v každém koutě světa.
Univerzita čelí svému největšímu nepříteli:
sadistickému zabijákovi s přezdívkou Emír.

Bernard Cornwell je ve světě úspěšný autor,
který se proslavil zejména rozsáhlou sérií
o Richardu Sharpovi a pěti díly o království
Alfréda Velikého, ale tato nová kniha je podle
vyjádření britského tisku ještě lepší. Je to
příběh Nathaniela Starbucka, který se na
počátku války Severu proti Jihu ocitl na
jižanském území a z vděčnosti
k Washingtonu Faulconerovi, který mu
zachránil život, vstoupil do jeho pluku, takže
se vydal do boje proti vlastním lidem, mezi
jiným i svému otci.
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CECILY VON ZIEGESAROVÁ

PRO MLÁDEŽ

To je ona 4:
Nezapomenutelná
Každá dívka o tom sní…

Cecily von Ziegesarová (1970) sama navštěvovala jednu z elitních středních
škol na newyorském Manhattanu, proto má mnoho příhod z knih řady Gossip
Girl a To je ona reálný základ v jejích zážitcích. Podle její série Gossip Girl byl
natočen úspěšný televizní seriál. Autorka žije v Brooklynu spolu se svým
manželem, dcerou a synem a dvěma kočkami.

Jak daleko je každá z nás ochotna zajít, aby
se o ní říkalo… To je ona? Mít spolubydlící na
elitní internátní škole Waverly Academy
obvykle znamená zábavu každý večer.
Zatímco se Callie a Jenny dělí o kluka,
ostatní obyvatelky Dumbartonu se dělí o své
starosti a pocity. Pro ty účely mají nový klub,
každá se svěřuje s nejtajnějšími příběhy
a odpouští si dávná příkoří. Jakkoli to vypadá
senzačně, pořád existují témata, která nikdo
neotevírá. Je jenom otázkou času, za jak
dlouho ta ohromná dívčí síla vybouchne
a přerodí se v ohlušující dívčí válku.
232 str. | 199 Kč | Věk: 14+

KATHY REICHS

PRO MLÁDEŽ

Virus
Nebezpečný případ neteře sběratelky kostí
Čtrnáctiletá Tory Brennanová měla odjakživa dobrodružství v krvi;
konec konců je neteří slavné soudní antropoložky Temperance
Brennanové. Seznamuje se se skupinkou dětí, které sdílejí její
vlastní zápal pro vědu a svůj volný čas tráví zkoumáním
zastrčených zákoutí mokřiny kolem ostrova Loggerhead. Jenomže
ve výzkumném ústavu na Loggerhead se dějí divné a nebezpečné
věci. Dětem se podaří zachránit z místní utajené laboratoře štěně
vlčáka, ale nakazí se přitom vzácným kmenem psího parvoviru,
který jim pozmění DNA – navždycky.
Kathy Reichs (1950) je uznávanou autorkou detektivních příběhů
z prostředí soudní antropologie. Po úspěchu série pro dospělé
napsala první díl pro -náctileté čtenáře. Je také producentkou
televizního seriálu Sběratelé kostí.

Věk: 14+

LISTOPAD
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KOMIKS

GARTH ENNIS & JOHN MCCREA
Hitman 7
Stará páka
Tentokrát pro vás máme hostinu o třech krvavých chodech.
Hitman se nejprve přichomýtne k výpravě do minulosti. Není to
žádná rozpustilá Cesta do pravěku. Jako předkrm ho totiž chce
sezobnout Tyrannosaurus rex. Hlavní chod vám prostře Benito
Gallo. Je to machr s nožem a rád by naservíroval Hitmanovu hlavu
vdově po zesnulém mafiánském bossovi. Už jste na to možná
pozapomněli, mafie však nezapomíná a stále vede v patrnosti, že
smrt „Panského WC“ Louie dosud nikdo nepomstil. Hitman má
štěstí, že je na jeho straně celé osazenstvo baru u Noonana včetně
Baytora.

160 str. | 499 Kč

PRO MLÁDEŽ

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.

ROSEMARY SUTTCLIFFOVÁ

PRO MLÁDEŽ

Věk: 14+
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ANTHONY HOROWITZ
Škola černé magie

Světlonoši
Výprava do temnoty

Studenti černé magie

Poslední římské jednotky odpluly z Británie
a ponechali ji jejímu osudu. Země se otřásá
občanskou válkou a hrozbou invaze Sasů.
Velitel Aquila opouští svou jednotku a vrací
se k rodině, ale jeho domov i všechno, co
miloval, teď leží v troskách. Následující léta
prožívá v bezpočetných bitvách, za
neustálého strádání. Nakonec jeho život
ovládne pouze jediné – touha po pomstě…
Napínavý a poutavý příběh, který získal
Carnegieho cenu. Třetí kniha uzavírá
oblíbenou řadu příběhů z římské Británie.

Dvanáctiletý David Eliot, sedmý syn sedmého
syna, je problémový žák a s rodiči příliš
nevychází. Když ho vyhodí ze školy, dostane
poslední šanci – záhadnou školu Groosham
Grange na jinak pustém ostrůvku u pobřeží.
David se skamarádí s Jill a Jeffreym a všichni
tři záhy zjistí, že je na škole něco divného.
A jak by ne, když je učí mj. upír, vlkodlak
a duch. A také jejich spolužáci jsou zvláštní…
David však přes počáteční šok zjistí, že to
s ním profesorský sbor myslí dobře a chce
jen probudit jeho dřímající schopnosti.

Věk: 14+

EP 2011 7-12 2p_EP 29.6.2011 10:25 Stránka 31

JAMES ROLLINS

PRO MLÁDEŽ

Ve stínu sfingy
Král lebek nesmí vyhrát…
Jake Ransom se hodlá s pomocí otcových hodinek vrátit do Kalypsa, města na prapevnině
Pangaee, kam kdosi svedl zástupce různých starověkých civilizací a kde Jake prožil své první
dobrodružství. Místo toho skončí v podivné pouštní zemi, kde se k němu připojí jeho přátelé
Marika, Pindor a Bach’uuk, stejně jako Jakeova sestra Kady. Než se všichni stačí rozhodnout,
co by měli podniknout dál, padnou do zajetí krásné mladé princezny Nefertiti.
Brzy se však i ona musí bránit přisluhovačům Krále lebek, neboť Jake má u sebe věc, po níž
Král lebek touží nade vše, předmět, který propůjčuje svému majiteli obrovskou moc včetně
kontroly nad děsivou Kvílející sfingou.
V novém dobrodružství Jake Ransom musí závodit s časem, aby přelstil Kalvera Rexe. Pokud
Král lebek vyhraje, nic na světě ho nezastaví.
James Rollins (1961) se narodil v Chicagu v Illinois roku 1961 jako jedno ze sedmi dětí. Je
autorem čtrnácti napínavých dobrodružných románů, včetně jedenácti, které vyšly v češtině.

Věk: 14+
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KOMIKS

TOM VEITCH & SPOL.
Star Wars: Letopisy rytířů
Jedi 2
Odhalte pradávnou historii Jediů
Již je tomu více než tisíc let, co Stará
Republika odrazila zničující útok Sithského
Impéria. Počínaje potlačením povstání
Freedona Nadda doba klidu a míru pro
každou duši v galaxii končí. Díky zvídavosti
mladého rytíře Jedi Exara Kuna totiž
v samotném srdci Republiky povstávají
Temní páni ze Sithu a rozpoutávají Sithskou
válku jejíž cílem je podrobení celé galaxie!
Druhá kniha Letopisů rytířů Jedi přináší
nejenom vyvrcholení osudů Ulica Qel-Dromy
a Nomi Sunrider, ale také epické události,
které navždy změnily tvář galaxie Star Wars!

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.

464 str. | 990 Kč

ROMÁN PRO ŽENY

PATRICIA SCANLAN
Návrat domů
Čas pro rodinu, čas pro lásku, čas Vánoc…
Alisonin americký sen se rozpadá na kusy. S její závratnou kariérou to jde
z kopce; v důsledku finančních potíží zaměstnavatele přišla o práci. Byt
v Upper East Side je teď pro ni luxusem, který si nemůže dovolit, a její
finanční situace je značně nejistá. Jen pýcha jí brání v tom, aby řekla své
rodině doma v Irsku, jak je na tom špatně.
Olivie neví, kam dřív skočit, snaží se skloubit práci s péčí o rodinu
a přípravami na Vánoce, a ke všemu ještě musí uspořádat oslavu
matčiných sedmdesátin. Příčí se jí, že její sestra Alison si vede
záviděníhodný život v New Yorku.
Návrat domů je tím posledním, co si Alison přeje. Ale rodinná pouta jsou
silná a Vánoce přinesou Alison víc změn, než si před návratem domů
dokázala představit.

200 str. | 199 Kč
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Patricia Scanlan (1956) žije v Dublinu a moc ji
těší trávit Vánoce s rodinou. Je autorkou mnoha
úspěšných románů. Pracuje jako editorka seriálů.
Vyučuje tvůrčí psaní na střední škole a je činná
v agentuře zabývající se vzděláváním dospělých.
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CLIVE CUSSLER & DIRK CUSSLER

DOBRODRUŽNÝ ROMÁN

Znamení půlměsíce
Dirk Pitt a tým NUMA pátrají po stravěkých arftefaktech
V roce 327 př. n. l. unikne pirátskému útoku římská galéra s neobyčejným nákladem. V roce 1916 uprostřed
Severního moře záhadně vybuchne britská válečná loď. V současnosti zničí exploze několik důležitých mešit
v Turecku a Egyptě.
Co tyto tři události spojuje? To zjistí ředitel NUMA Dirk Pitt a jeho tým, když římské artefakty objevené v Turecku
a Izraeli nebezpečně napomohou k vzestupu fundamentalistického hnutí vedeného zlosynem Ozdenem Aktanem
Celikem a jeho sestrou Marií, jež má za cíl znovu nastolit slavnou vládu Otomanského impéria.
Artefakty, po nichž Dirk Pitt i sourozenci Celikovi pátrají, souvisejí se životem Ježíše Krista
a jejich objevení by mohlo být velice nepříjemné pro jisté mocné členy britské vlády. Dirk Pitt
cestuje z Washingtonu do Londýna a dál na zrádné břehy Blízkého východu, čelí mocným
nepřátelům a hlavně tomu, co představuje největší nebezpečí: údajné existenci záhadného, dávno
ztraceného „Manifestu“, který, bude-li znovu objeven, může změnit dějiny světa, jak je známe.
Clive Cussler (1931) je autorem nebo spoluautorem více než čtyřiceti knih. Pátral po ztracených
letounech či vedl expedice ke slavným vrakům. Se svými dobrovolníky v NUMA našel více než
sedmdesát ztracených lodí historického významu včetně známé ponorky z války Severu proti Jihu
Hunley.
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ED MCBAIN

OMNIBUS

Jack a fazole, Sněhurka, Popelka
V hlavní roli Matthew Hope
V jednom svazku Vám nabízíme tři detektivky Ed McBaina ze série
s právníkem Matthew Hopem.
Představovat čtenářům zvláště detektivního žánru spisovatele Ed
McBaina je zaručeně nošením dříví do lesa. Tento plodný spisovatel
přitahuje milovníky typicky amerických detektivek již od padesátých
let, zvláště svou řadou románů o 87. revíru. V roce 1978 vystřídal
impulzivního detektiva Steva Carellu právník Matthew Hope a akční
příběhy plné popisů práce a personálních vztahů na policejní služebně
se proměnily spíše na psychothrillery, jejichž motivy jsou parafrází na
americké dětské pohádky a přináší strhující detektivní příběh plný
zvratů a neočekávaných vysvětlení.
Ed McBain (1926–2005) napsal více než sto třicet knih. Je oslavován
jako nezpochybnitelný mistr detektivního žánru.

568 str. | 299 Kč
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ALAN MOORE & STEPHEN BISETTE

KOMIKS

Swamp Thing / Bažináč 3
Prokletí

Alan Moore (1953) je dnes všeobecně pokládán za
nejschopnějšího a nejvšestrannějšího komiksového
scenáristu. V branži se pohybuje od počátku
osmdesátých let a jeho slávu založily grafické
romány V jako vendeta, Strážci, Z pekla a Liga
výjimečných.

SHARON KAY PENMANOVÁ
Ďáblovo plémě

Pod termínem „Americká gotika“ si obvykle představíme přísného
chlápka s vidlemi a jeho neprovdanou dceru. Ale soubor Moorových
povídek o Bažináčovi, známých pod tímto jménem, obnáší větší hrůzy než
nějaké vidle: vodní upíry, vlkodlaky, sériové vrahy a zombie.
Žádná hororová klišé, v Moorově podání z nich jde opravdu strach. A kdo
bude Bažináčovi průvodcem do amerického srdce temnoty? Jistý John
Constantine… čaroděj v trenčkotu, který se poprvé objevil právě
v Bažináčovi. A získal si takovou popularitu, že později dostal vlastní titul
– Hellblazer.
Některé komiksy fungují v žánru jako milník – a Sága o Bažináčovi je
jedním z nich. Alan Moore si vzal staré a zapomenuté postavičky a vdechl
jim nový život. A co víc, povedlo se mu vzkřísit hororový komiks.
Alec Holland uhořel, jeho duše však žije dál. Příběhy zeleného monstra se
z akčních dobrodružství proměnily v atmosférické a ponuré horory,
v „Sandmana z bažin“.

HISTORICKÝ ROMÁN

MARY WESLEYOVÁ

192 str. | 499 Kč

ROMÁN

Heřmánkový palouk

Nesmiřitelná a nelítostná doba

Válkou rozvrácená Británie

Poslední díl volné historické trilogie
o Jindřichu II. a Eleonoře Akvitánské
(A všichni svatí spali, Král a vévodkyně), je
nadčasovým příběhem boje o moc, ctižádosti,
lásky a zrady. Plantagenetové vybudovali říši,
jaké nebylo ve středověké Evropě rovno.
Úskočná a nemilosrdná politika jako by
dávala za pravdu jejich nepřátelům, kteří
tvrdili, že Anjouovci jsou ďáblovo plémě,
potomci Luciferovy dcery Meluzíny. Na
stránkách románu ožívá barvitě vylíčený
raný středověk: řinčí zbraně, šustí brokát,
spřádají se intriky.

Píše se srpen 1939 a pět mladých bratranců
a sestřenic se sjíždí do Cornwallu, aby
v domě své tety strávili letní prázdniny. Záhy
bude vyhlášena mobilizace a životy těchto
mladých lidí projdou nenávratnou změnou.
Autorka velmi sugestivně vypráví příběh
těchto chlapců a dívek, jak ve válce, tak
v míru, v průběhu dospělosti i stáří. Jsou
totiž navěky propojeni ztrátami a láskou,
svazky rodinnými i přátelskými. Jak
dospívají, bojují nejenom o přežití, ale i o to,
aby zůstali věrni sami sobě i těm, které
milují.
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HISTORICKÝ ROMÁN

LINDSEY DAVISOVÁ
Saturnálie
K poctě boha Saturna
Děj tohoto dalšího románu z falconovské série se odehrává v Římě
v roce 76 n. l. za vlády císaře Vespasiána. Město se chystá na
bujné několikadenní oslavy svátku saturnálií, zato informátor
Falco musí na císařovu žádost pátrat po uprchlé významné
zajatkyni, vlivné germánské kněžce. A jako by to nestačilo,
záhadně zmizel bratr Falconovy manželky. V pořadí již osmnáctý
příběh z řady vtipných antických detektivek, v nichž ožívá
každodenní Řím po roce 70. A protože je Marcus Didius Falco
informátor pracující často v císařských službách a řešící pestrou
škálu zločinů, čtenář se ani chvilku nenudí.
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. Autorka letos získala „Diamantovou
dýku od Cartiera“, prestižní cenu Asociace spisovatelů detektivek.

THRILLER

DAVID L. GOLEMON
Ničitel světa
Nová hrozba přichází
Ubrání se Země invazi z jiné planety?
Záhadné havárie stíhacích letounů vyvolají
úvahy o možném ohrožení bezpečnosti
Spojených států, proto se o událost zajímá
i nejutajenější agentura vybavená
nejmodernější technikou, Skupina Event,
která si klade za cíl zachránit svět před
neznámou hrozbou, tvorem nazvaným Ničitel
světa. Skupina se zabývá klíčovými
událostmi, které by mohly změnit osud světa.
Po tom, co se stalo, pátrají i jiné skupiny
a dochází k často nelítostnému boji
o prvenství v získání prostředků, jak získat
nadvládu nad světem.
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HISTORICKÝ ROMÁN

ALEX RUTHERFORD
Říše Mughalů:
Bratrovražedná válka
Nájezdníci ze severu útočí
Severní Indie, 1530. Humájúnovi, nedávno
korunovanému druhému mughalskému
císaři, štěstí přeje. Po otci Báburovi zdědil
bohatství, slávu a říši, která sahá tisíc mil na
jih od Chajbarského průsmyku. Humájún
nyní musí odkaz rozvíjet a dokázat, že
Mughalové jsou hodni svého předka Timura.
Humájún však netuší, že mu hrozí smrtelné
nebezpečí. Nevlastní bratři se proti němu
spikli, brzy ho čeká nesmiřitelný boj: nejen
o korunu, nejen o vlastní život, ale
o samotnou existenci mughulské říše.
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WARREN ELLIS & DARICK ROBERTSON

KOMIKS

Transmetropolitan 5
Osamělé město
Spider Jerusalem nenávidí každého v tomhle zatraceném Městě – a přesto se za něj
bude rvát do posledního dechu. Pátý díl komiksové ságy Transmetropolitan mu pro to
poskytne spoustu příležitostí; v Bílém domě sedí psychopat s fešným úsměvem na
rtech a do hry se vrací brutální a zkorumpované policejní jednotky. Hlas Spidera
Jerusalema je hlasem krve a betonu, když si uprostřed noci šeptají v opilosti samy pro
sebe. Není to hezký hlas a příběhy, které vypráví, vás popálí jako žhavé špičky cigaret.
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.
144 str. | 399 Kč

IAN RANKIN

DETEKTIVKA

Stížnosti
Strážce strážců
Netrpělivě očekávaný román od nejúspěšnějšího současného britského autora
detektivních příběhů. Po světově úspěšné sérii případů edinburského detektiva
inspektora Rebuse nyní přichází nový hrdina s odlišným úhlem pohledu na život
v současném Skotsku, „strážce strážců zákona“: pracovník obávané policejní inspekce.
Je únor 2009 a Malcolm Fox právě vyřešil důležitý případ. Kdyby jen tušil, co vše se
vyvine z dalšího úkolu – prověřit mladého edinburského policistu, jehož kariéra
doposud šla až podezřele strmě vzhůru…
Ian Rankin (1960), nesporně nejuznávanější ze současných autorů detektivních románů
ve Velké Británii, žije v Edinburghu. Jeho díla byla přeložena do desítek jazyků – od
velštiny po japonštinu – a osudy Johna Rebuse mohli sledovat i televizní diváci. Získal
celou řadu ocenění, za zásluhy o literaturu byl vyznamenán Řádem Britského impéria.
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KOMIKS

ARCHIE GOODWIN & SPOL.
Indiana Jones: Další dobrodružství 1
Dobyvatelé ztracené archy
Užijte si první výskyty slovutného profesora na komiksových stránkách
spolu s tvůrčími osobnostmi jako je Walt Simonson, John Byrne, Archie
Goodwin a Howard Chaykin!
V tomto tři sta šedesát stran silném svazku je poprvé shromážděno
úvodních dvanáct čísel komiksové série z osmdesátých let, mezi kterými
je i adaptace Dobyvatelů ztracené archy. Svou fantastickou cestu zde také
zahajuje David Michelinie, autor, který napsal většinu Indyho raně
kolorovaných příběhů. Filmoví fanoušci si tyto klasické příběhy,
rozšiřující mýtus Indiany Jonese za hranice stříbrného plátna, jistě
nenechají ujít. Nebezpečí a vzrušení následují archeologa doktora
Henryho Jonese juniora po celém světě, zatímco se snaží zajistit, aby
nejmocnější předměty světa nepadly do nesprávných rukou!

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!

368 str. | 890 Kč

HISTORICKÝ ROMÁN

ANTHONY RICHES
Římané: Šípy zběsilosti
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ROMÁN PRO ŽENY

JANE MOORE
Láska je ve vzduchu

Krvavé bitvy s nelítostnými nepřáteli

Dobrý, nebo nejlepší?

Šípy zběsilosti jsou po Ranách na cti druhým
historickým románem Anthonyho Richese, ve
kterém sledujeme osudy mladého Římana
Marka Valeria Aquily. Marcus – nyní pod
falešným jménem Corvus – hájí ve vzdálené
Británii zájmy římské říše, ale v nelítostných
bojích ho tam ohrožují nejen zuřiví domorodí
povstalci, ale i stvůry císaře Commoda. Jen
hotový zázrak může Marka a hrstku jeho
ochránců spasit před potupnou smrtí…
Autor spojuje hlubokou znalost římské
bojové techniky s navýsost poutavým
románovým dějem.

Cam Simpsonová vede s přítelem Deanem
pohodlný klidný život, v němž nechybí
kamarádství a pocit bezpečí. Vždyť Dean má
všechny vlastnosti, které ženy zpravidla
u mužů hledají. Je oddaný, mužný
a velkorysý. Jenže po šesti letech společného
soužití má pocit, že cosi mezi nimi
odplynulo. Cam potřebuje změnu a vyrazí
s kamarádkami na dovolenou na Tenerife,
kde potkává svobodného otce Toma. Nastal
čas zeptat se sama sebe: Mám se spokojit
s panem Dost Dobrým, nebo riskovat vše pro
pana Možná Toho Pravého?
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JOHN CONNOLLY

PRO MLÁDEŽ

Brána do pekel
Brána do pekla se otevírá, pozor na škvíru ve vesmíru!
Samuela Johnsona trápí spousta věcí. Jeho táta se stará spíš o auto než o rodinu, matka
je podivně samotářská. Jediný, kdo Samuelovi doopravdy rozumí, je jeho jezevčík
Boswell. A aby toho nebylo málo, jejich sousedé v čele se zlou paní Abernathyovou se
pokoušejí otevřít bránu do pekel. Na Samuelovi je, aby jim v tom zabránil, jenže mu
nikdo neuvěří, a čas se krátí… A tak osud celého lidstva spočívá v rukou malého kluka,
jeho ještě menšího psa a velmi nešťastného démona Baldriána… Čtenář se díky
jedinečné představivosti autora ocitá spolu s hrdinou tohoto poněkud temného
a neuvěřitelně nápaditého románu na prahu dospělosti a loučí se s dětskou nevinností.
Je to příběh o smutku a o ztrátě, o věrnosti a lásce a o zázračné síle vyprávěných
příběhů.
John Connolly (1968) pochází z Dublinu. Napsal řadu detektivek pro dospělé čtenáře,
ale Connollyho nejnovější knížka vyprávějící o tom, kde končí dětská nevinnost a začíná
dospělost – mezník, kde se jednou ocitne každý – je určená všem, kteří nezapomněli, jaké
to tehdy bylo.

KAREN ROSEOVÁ

Věk: 14+

THRILLER

Vidím tě
Tajemný mstitel zná její tajemství
Známá vyšetřovatelka Kristen Meyerová má nebezpečného tajného ctitele. Zdá se, že
ví o každém jejím kroku, každé myšlence. Posílá jí dopisy a vraždí zločince, které ona
nedokáže zarazit. Tento mstitel zná i její tajemství, které jí znemožňuje sblížit se
s Abem Reganem, policistou, který ji chrání. Nakonec k sobě najdou cestu a znovu
společně objevují vášeň, i když dopisy chodí dál a vraždy pokračují. Je jasné, že dřív
nebo později se vzhledem k vrahově posedlosti odplatou stane cílem útoků i Kristen.
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.
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HISTORICKÝ ROMÁN

DOROTHY DUNNETTOVÁ

PRO MLÁDEŽ

Lov na jednorožce
Honba za pomstou
Bývalý barvířský učeň, nyní úspěšný
a bohatý obchodník Nicholas Vander Poele,
přijíždí do Skotska a začíná si budovat pozici
u dvora Jakuba III. Prožitá dobrodružství
a útrapy jej změnily, jedním z hlavních
motivů jeho jednání je teď kromě získávání
dalšího bohatství také pomsta. A nestačí, že
musí čelit některým svým starým
nepřátelům, neústupného soupeře nachází
i ve své vlastní manželce. Honba za pomstou
a za výhodnými obchody vede tentokrát
Nicholase a jeho oddané ze Skotska do Brugg
a odtud dál přes válkou ohroženou Evropu až
do Afriky.

DETEKTIVKA

SARA SHEPARDOVÁ
Roztomilé malé lhářky 2:
Nevinnost
Každý má co skrývat
Čtveřice roztomilých malých lhářek
dokazuje, že stále umí pěkně zlobit.
Alison DiLaurentisová zmizela, ale A. posílá
vzkazy pro Arii, Emily, Hannu a Spencer
pořád dál. Připomíná jim tajemství, která
znala jen Alison – a to není jediná věc, která
Lhářky trápí. Aria bojuje s vědomím, že
kdyby něco špatně řekla, může svou rodinu
rozprášit lusknutím prstu. Kromě toho si
zahrává s velmi nebezpečnou, a o to
neodolatelnější, novou láskou. Přesvědčte se,
co se bude dít, když čtyřem roztomilým
malým lhářkám začne pravda šlapat na paty.

MARY & CAROL HIGGINS CLARKOVY
Vánoční loterie
Klidný víkend Regan Reillyové bere za své…
V malebném městečku Branscombe ve státě New Hampshire se všichni
obyvatelé zapojují do příprav Festivalu radosti. Večer před začátkem
festivalu se skupina zaměstnanců místní tržnice dozví, že vyhráli 180
milionů dolarů v loterii. Jeden z jejich spolupracovníků Duncan se ale na
radu dvou podvodných finančních poradců na poslední chvíli rozhodl, že
si nevsadí. Vzápětí zmizí. V sousedním městě kdosi zakoupil druhý
vítězný los, ale výherce se zatím nepřihlásil. Mohl ho tajně koupit
Duncan? Sympatické hrdinky – amatérská pátračka Alvira Meehanová
a soukromá vyšetřovatelka Regan Reillyová – přijely do Branscombu na
festival. Právě ony mohou přijít celé věci na kloub. Když nahlédnou pod
povrch věcí, zjišťují, že život v Branscombu není tak poklidný, jak se na
první pohled zdá. Klidný starosvětský víkend na venkově bere za své.
Napínavý sváteční příběh vás donutí řítit se stránkami knihy jako
o závod!

176 str. | 229 Kč
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Mary Higgins Clarková je americká královna
napětí a společně s dcerou Carol Higgins
Clarkovou, autorkou populární série detektivek
s Regan Reillyovou, napsaly několik vánoční
detektivek.

