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ARNE JYSCH

KOMIKS

Babylon Berlín

JAMES TYNION IV.,
MARCIO TAKARA
Batman: Detective Comics 3:
Liga stínů

Berlín v roce 1929
Politické pouliční bitky, ilegální noční kluby
– život ve městě připomíná tanec na vrcholu
sopky. Berlínská policie se v té době
proslavila moderními vyšetřovacími postupy,
ale když se mladý a ambiciózní komisař
Gereon Rath pustí na vlastní pěst do
vyšetřování vraždy, brzy si proti sobě poštve
nejen podřízené, ale i nejvyšší policejní
představitele. Arne Jysch ve své adaptaci
stejnojmenného románu Volkera Kutschera
vykresluje přesný portrét lesku i bídy
moderního velkoměsta před nástupem
nacismu.

Stíny nad Gothamem
Batwoman, skvělá bojovnice se zločinem,
která překonala i ty nejtrpčí zrady. Clayface,
napravený padouch, jehož potenciál zastiňují
jen jeho ohromné schopnosti. Noví hrdinové
jako Azrael, anděl pomsty, a Batwing, který
je ve své dokonalé zbroji skutečným temným
rytířem. V čele tohoto týmu strážců stojí sám
Batman, aby společně s nimi chránil Gotham
City. Brzy se však na světlo dostanou
tajemství nejzáhadnější členky týmu,
Cassandry Cainové.
216 str. | 499 Kč

BENJAMIN PERCY,
OTTO SCHMIDT

KOMIKS

KOMIKS

Green Arrow 3: Smaragdový
psanec

184 str. | 299 Kč

ROB WILLIAMS,
JOHN ROMITA JR.

KOMIKS

Sebevražedný oddíl 3:
Vypálit do základů

Nejhledanější v Seattlu

Nakládačka po vězeňsku

Oliver Queen přišel o všechno. Jeho sestra
Emiko se pohřešuje. Jeho značné rodinné
jmění vzalo za své. A celý svět věří, že je po
smrti. A tady jeho problémy teprve začínají.
Ollie dál bojuje, aby získal zpět vše, co
ztratil. Hlídá v ulicích Seattlu jako jeho
maskovaný ochránce. Ale série vražd, které
má na svědomí vražedně přesný lukostřelec,
brzy dostane celé město do varu. Hlavním
podezřelým je totiž Green Arrow… Aby očistil
své jméno, musí najít smaragdově zelený
střelec skutečného vraha.

Sága nejnebezpečnějšího supertýmu světa
pokračuje a následující události otřesou
Operační skupinou X až do základů! Hluboko
uvnitř světa hoří skrytý plamen – pekelná
výheň spalující nenávisti a touhy po pomstě,
která pohltí vše, čeho se dotkne. Během krize
vzniklé po souboji Sebevražedného oddílu
s Ligou spravedlnosti se tohoto plamene
zmocnil jeden z největších nepřátel Amandy
Wallerové a nyní jej hodlá použít ke zničení
všeho, co je jí drahé – počínaje její
domovskou základnou, věznicí Belle Reve.
152 str. | 299 Kč

160 str. | 299 Kč
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ŽIVOTOPIS

LESLEY-ANN JONESOVÁ

ŽIVOTOPIS

Freddie Mercury

Mötley Crüe

Bohémská rapsodie jednoho života

Zpověď rockové skupiny

Může se vám zdát, že se o Freddiem
Mercurym, zpěvákovi hudební skupiny
Queen, nemůžete dozvědět nic nového
a neznámého, ovšem jen do chvíle, než se
začtete do této biografie. Jonesová se
s Mercurym znala dlouhá léta, protože v 70.
a 80. letech byla hudební publicistkou. Po
Mercuryho smrti vedla desítky rozhovorů
s lidmi, kteří mu byli po třicet let nablízku
a z těchto střípků postupně poskládala obraz
rozporuplné osobnosti muže, hudební
legendy a umělce, na kterého svět nikdy
nezapomene.

„Nejdivočejší rock’n’rollový příběh, který kdy
kdo vyprávěl,“ tak charakterizoval jeden
z recenzentů neuhlazenou autobiografii
Mötley Crüe, jejíž členové vyprávějí své
příběhy zcela bez ostychu. Tato barvitá kniha
překypuje šokujícími historkami
o hromadných orgiích, drogových mejdanech
a úletech v zákulisí. Se svými příběhy
vystupují celebrity jako Heather Locklearová
a Pamela Andersonová; členové skupiny
hovoří o heavymetalové filozofii, rvačkách při
koncertech a o tom, jak správně nakládat
s dívkami, jež se hrnou za umělci do šatny.

344 str. | 349 Kč

HISTORICKÝ ROMÁN

464 str. | 499 Kč

COLIN FALCONER

THRILLER

Nezničitelná

Na konci cesty čeká poklad…

Energické Kitty O’Kaneové se podaří
uniknout chudobě a týrání, které provázely
její dětství a dospívání v Dublinu, a začít
nový život. Ukáže se také, že má nadání
přežít každé nebezpečí, do kterého se
připlete – včetně zkázy Titaniku. Že by za
tím byl nějaký vyšší záměr? Třeba je jejím
posláním napomoci tomu, aby už nikdo
nemusel trpět jako kdysi ona? A tak se
s podporou svého přítele začne pokoušet
změnit svět. V New Yorku bojuje za volební
právo žen, jako novinářka cestuje po Evropě
zmítané první světovou válkou.
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DOUGLAS PRESTON,
LINCOLN CHILD
Faraonova šifra

Neuvěřitelné cesta

296 str. | 299 Kč

NEIL STRAUSS, TOMMY LEE

Smrtelně nemocnému Gideonu Crewovi se
krátí čas, lékař mu dává nejvýš dva měsíce
života… Gideon přijde o práci a s bývalým
kolegou Garzou si nechtějí nechat líbit, aby
je bývalý zaměstnavatel Eli Glinn jen tak
hodil přes palubu. Když si z firmy odnášejí
své věci, náhodou si všimnou, že Glinnův
počítač právě dokončil luštění šifry na
starověkém disku z Faistu. Výsledný soubor
z počítače získají a zjistí, že obsahuje mapu.
Inženýr Garza je přesvědčený, že tajemné
údolí kdesi v Egyptě, o němž se vyluštěná
zpráva zmiňuje, ukrývá zlatý poklad…
296 str. | 299 Kč

FRANCESCA SIMONOVÁ

PRO DĚTI

Darebák David a podivná
zvířata

FRANCESCA SIMONOVÁ
Darebák David – králové
a královny

Darebákova škola

Zábavné čtení pro zvídavé čtenáře

Vítejte u Davidova ujetého i úžasného,
darebného i důvtipného populárně-naučného
průvodce vším, co jste kdy chtěli vědět
o podivných zvířatech. Věděli jste, že tučňák
kroužkový krade kameny z hnízd svých
sousedů? Nebo že chřestýši jsou nebezpeční
ještě hodinu po tom, co sami umřou? Nebo že
se sledi mezi sebou dorozumívají
pšoukáním? Knížka nabitá bizarními
informacemi i nahodilými maličkostmi je
dokonalou příručkou o všem, co jste vždycky
chtěli vědět o podivných zvířatech – ve stylu
Darebáka Davida!

Vítejte u Davidova ujetého i úžasného,
darebného i důvtipného populárně-naučného
průvodce vším, co jste kdy chtěli vědět
o králích a královnách. Věděli jste, že
anglická královna Alžběta má devět
královských trůnů? Nebo že francouzský král
Karel VI. si myslel, že je ze skla? Nebo že
anglický král Richard II. vynalezl kapesník?
Knížka nabitá bizarními informacemi
i nahodilými maličkostmi je dokonalou
příručkou o všem, co jste vždycky chtěli
vědět o králích a královnách – ve stylu
Darebáka Davida!
96 str. | 199 Kč

JOHN SANDFORD

PRO DĚTI

DETEKTIVKA

Zvrácená oběť

112 str. / 199 Kč

LEE CHILD

THRILLER

Minulost

Jejich drogou byla moc

Raději po svých předcích nepátrat

Federálního maršála Lucase Davenporta
požádá o pomoc senátor Smalls, kterého se
někdo pokusil zabít zvlášť rafinovaným
způsobem. Když se Davenport se svými
spolupracovníky, maršály Bobem a Rae, vydá
po nejisté stopě, začnou umírat další lidé.
Nikdo se nesmí třeba jen přiblížit k osobě,
která za všemi zločiny včetně nelegálních
obchodů se zbraněmi stojí… Davenport byl
přesvědčený, že bohatá psychopatka Taryn
Grantová má na svědomí nejméně tři vraždy,
své podezření nikdy nebyl schopný dokázat.
Ale nyní musí.

Bývalý vojenský policista Jack Reacher má
z Maine namířeno do San Diega, ale daleko
nedojede. Poslední řidič, jehož si stopl, ho
v New Hampshiru náhle vysadí na opuštěné
silnici uprostřed lesů. Reacher se při svém
putování vždy řídil náhodou či intuicí
a tentokrát na nejbližší křižovatce zabočí
k městečku Laconia, kde se údajně narodil
jeho otec. Alespoň se to tak v jejich rodině
tradovalo. Ale Reacher se dozví, že tam nikdo
toho jména nikdy nežil, a místní obyvatelé
i policie mu dají jasně najevo, že není
vítaný…
304 str. / 299 Kč

328 str. / 349 Kč
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KOMIKS

JASON LUTES
Berlín: Město světla
Velkolepá černobílá freska
V třetím a posledním díle Lutesova Berlína autor brilantně předvádí, jak
nástup fašismu proměňuje město a radikálně transformuje propletené
životy skupinky Berlíňanů. Rodina Braunových se rozdělí mezi pravici
a levici a stane se tak zosobněním rozštěpeného obyvatelstva. Novinář
Kurt Severing a výtvarnice Marta Müllerová s hrůzou sledují, jak závratně
začne společnost upadat do extremismu. Většina Berlíňanů ovšem zažívá
každodenní radosti a strasti a vůbec si neuvědomuje rýsující se ohrožení
své existence.
Komiks Berlín: Město světla vznikal dvacet let, odehrává se před
pětasedmdesáti lety a je burcující připomínkou, že dějiny se často
opakují.

176 str. | 299 Kč

KOMIKS

DAN ABNETT, SCOT EATON

KOMIKS

Aquaman 2: Black Mantova
pomsta

216 str. | 299 Kč

4

JARO

Jason Lutes (1967) pochází z New Jersey a jeho
umělecký vývoj ovlivnily evropské komiksy, s nimiž
se jako dítě setkal ve Francii. Vystudoval na Rhode
Island School of Design, přestěhoval se do Seattlu,
pracoval v nakladatelství Fantagraphics Books.
Nyní kreslí pravidelně stripy do The Stranger.

JIMMY PALMIOTTI,
AMANDA CONNEROVÁ
Harley Quinn 4: Překvápko

Z hlubin zla

Tatínku nejmilejší, maminko nejdivnější!

Jeho jméno zní Arthur a je králem Atlantidy,
vládcem oceánů a zakládajícím členem Ligy
spravedlnosti. Je jedním z největších hrdinů,
jaké kdy svět poznal. Je to Aquaman…
…a jediný muž nyní hodlá zničit celý jeho
svět. Muž, který má srdce černější než ta
největší mořská hlubina. Maskovaný
terorista Black Manta zasvětil celý svůj život
snaze o Aquamanovu smrt. Nyní se může
jeho velkolepý plán pomsty konečně dát do
pohybu. Hodlá pustit ze řetězu
nezastavitelnou bestii, aby zničila vše, co žije
pod hladinou… i nad ní.

Harley Quinn si vymezuje rodinu po svém.
Shromáždila ve svém brooklynském útočišti
bandičku ztracených existencí, potrhlých
podivínů a rázných zrůd, za rodinu považuje
ji – a mohla by si snad polepšená
psychotická superzlodcera přát nějakou
lepší? Ale to se teď změní. Vládkyni vřavy
čeká největší šok posledních let, který ji
uzemní spolehlivěji než její pádná palice
zapomnění… návštěva jejích rodičů!
Pan a paní Quinzelovi přijeli na návštěvu.
A chtějí poznat nejen krásy New Yorku, ale
hlavně všechny přátele své milované dcery.
168 str. | 299 Kč

JACQUELINE WILSONOVÁ

PRO DĚTI

Moje máma Tracy
Beakerová
Jsem hodně podobná své mámě…

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.
V poslední době píše historické romány pro mládež. Její knihy kresbou doplňuje
ilustrátor Nick Sharratt.

Jess a Tracy Beakerovy jsou perfektní tým.
Jess si myslí, že Tracy je ta nejlepší máma na
světě. Tracy je akční, odvážná a dělá, co
může, aby Jess vytvořila takový domov, po
jakém sama zoufale toužila, když vyrůstala
v dětském domově. Jejich byt je sice trochu
plesnivý, ale jsou v něm spolu šťastné. Když
se však na scéně objeví Sean Godfrey,
Tracyin nový přítel, který je hodně bohatý,
Jess dostane strach, že by se všechno mohlo
změnit. Co když Sean bude chtít udělat z její
skvělé mámy někoho úplně jiného?
376 str. | 299 Kč

VINCE FLYNN & KYLE MILLS

THRILLER

Rudá válka

VAL MCDERMIDOVÁ

DETEKTIVKA

Pohřbené tajemství

Třetí světová válka vypukne tento týden

To tělo nemělo být nikdy nalezeno

Ruský prezident Krupin nemá šťastný rok.
Sankce Západu drtí hospodářství jeho země,
námluvy Ukrajiny s NATO pokračují,
v Rusku se zdvihají masové protesty. Navíc
lékaři zjistili, že trpí zhoubným mozkovým
nádorem. Má-li mít šanci přežít, bude se
muset podrobit dlouhodobé léčbě, která ho
oslabí. Západní svět tuší, že by Krupin pro
odvrácení pozornosti mohl podniknout útok
na Ukrajinu. Jenže politik, který už nemá co
ztratit, vymyslí ďábelštější plán – invazi tří
pobaltských republik, znamená to prakticky
zahájení světové války.

Dědictví Alice Somervilleové, dvě cenné staré
motorky, leží skoro dva metry hluboko
v rašeliništi, kam je na konci druhé světové
války zakopal její dědeček. Jenže když Alice
konečně zorganizuje jejich vyproštění, čeká
ji nepříjemné překvapení – mrtvola se dvěma
průstřely… a v teniskách značky Nike.
Vrchní inspektorka Karen Pirieová
z jednotky starých případů skotské policie je
povolána k vyřešení zločinu, v němž nic není
tak, jak se zprvu zdálo. Krátce nato se
dostane do vyšetřování vraždy, o níž se
domnívala, že jí zabránila.
312 str. | 299 Kč

352 str. | 299 Kč
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HISTORICKÝ ROMÁN

HARRY SIDEBOTTOM

HISTORICKÝ ROMÁN

Poslední hodina

Vespasián 5: Vládcové Říma

Tisíce nepřátel, 24 hodin na přežití

Budoucí císař zachraňuje svého bratra

Na vrcholku Hadrianova mauzolea stojí
osamělá postava. Všude kolem se rozprostírá
nekonečný Řím. Je sám polapen v osidlech
smrtelného spiknutí, stíhají ho najatí
zabijáci. K tomu, aby spiklence odhalil, mu
zbývá posledních dvacet čtyři hodin. Zítra, po
západu slunce vládce tohoto světa zemře.
A s jeho smrtí přijde i chaos a krvavé násilí.
Když zemře císař, zemřou i všichni, které
Balista miluje. Musí se dostat do Kolosea
a varovat Galliena dřív, než opustí císařskou
lóži, dřív než padne do rukou vrahů. Čas
nelítostně běží.

Vespasiánův bratr Sabinus padl v Británii do
zajetí druidů, kteří mají v úmyslu nabídnout
svým bohům mocnou oběť – ne jednoho
římského legáta, ale hned dva. Vědí, že
Vespasián přijde bratrovi na pomoc a chtějí
sourozence obětovat v den letního
slunovratu. Ale komu je vlastně obětují? Jací
bohové vládli ostrovu před příchodem Keltů?
Toto tajemství znají pouze druidové. Bytost,
kterou uctívají, je ztělesněné zlo. Vespasián
se snaží zachránit bratra a současně
pokračuje v dobývání jihozápadu
strašidelného ostrova.

280 str. | 299 Kč

HISTORICKÝ ROMÁN

384 str. | 299 Kč

SIMON SCARROW,
T. J. ANDREWS

KOMIKS

Invaze

6

LÉTO

ROBERT FABBRI

BRIAN K. VAUGHAN,
FIONA STAPLES
Sága 9

Britové raději zemřou, než by se vzdali

Zrádci rasy a jejich prcek

Země zdaleka ještě není poklidnou římskou
provincií. Na trůn kmene Durotrigů se
s podporou císaře Claudia vrací domorodý
král, ale naděje na mír, na konec nenávisti
zdejších kmenů vůči Římu a smíření se
s římskou nadvládou je stále v nedohlednu.
Optio Horatius Figulus má boj v krvi. Jeho
spolubojovníci si z něj kvůli jeho původu
utahují, ale právě keltská nezdolnost
a houževnatost mu pomáhá v legii přežít.
Jeho charakter a schopnosti však budou
podrobeny těžké zkoušce, zejména když
bude vyslán na misi hluboko do
nepřátelského území.

Když po vás jdou mocní z celého vesmíru, na
koho se obrátíte, aby vás ochránil? Možná by
šlo zkusit sedmou velmoc – když médiím
dáte pořádného sólokapra, třeba vás za to
dostanou někam do bezpečí. Jenže… někdy
pero není silnější než meč. A někdy dokonce
může pero včetně těch, kdo ho používají,
přijít pořádně k úrazu. V devátém svazku se
o tom přesvědčí všichni: nejen pisálci Doff
a Upsher, ale i všichni protagonisté, kteří to
celé přežili. Přežili?… Je to fantasy? Je to SF?
Kdo ví… a koho to vůbec zajímá!
152 str. | 399 Kč

BENJAMIN PERCY,
JUAN FERREYRA

KOMIKS

Green Arrow 4

DAN ABNETT,
BRAD WALKER
Aquaman 3

Dokončí Devátý kruh násilné běsnění?

Přežije království sedmi moří?

Rodné město Green Arrowa v Seattlu čelí
nejhorší krizi, jaké kdy město zaznamenalo:
letadla se řítí z nebe, obrovské budovy se
hroutí a požáry se rychle šíří. Jak se počet
obětí stále zvyšuje, panika sžírá město. Ve
středu všeho je tajemná skupina zločinců
podněcujících chaos, říkají si Devátý kruh.
Seattle spaluje oheň a Green Arrow tvoří
záchranný tým superhrdinů v čele s Black
Canary a Red Arrowa. Dokáží zachránit
město a jednou provždy zlikvidovat Devátý
kruh?

Jeho jméno zní Arthur a je králem Atlantidy,
vládcem oceánů a zakládajícím členem Ligy
spravedlnosti. A díky spravedlnosti
Aquamana byla odvrácena krvavá válka mezi
Spojenými státy a Atlantidou… to nezastaví
nepokoje přicházející z hlubin oceánu. Na
zemi našel král Atlantidy úctu a uznání,
která mu vždy unikala… Ale blíží se nové
nebezpečí v podobě Warheada, kyborga se
schopností mentálně ovládat lidi a používat
je jako zbraně a objeví se Dead Water, jehož
si Aquaman myslel, že dávno porazil…
200 str. | 299 Kč

JAMES TYNION IV.,
ALVARO MARTINEZ

KOMIKS

Batman Detective Comics 4:
Deus ex machina

216 str. | 299 Kč

ED BRUBAKER,
SEAN PHILLIPS

KOMIKS

Fatale 3
Mistrovské spojení noiru a hororu

Vědění je moc…
Když Batman utvářel svůj tým maskovaných
strážců pořádku, kteří by mu pomáhali
bojovat se zlem v Gotham City, dělal to zčásti
i proto, aby své spojence chránil před
nepřáteli. Netušil, že tým může působit jako
dvousečná zbraň, a že duchové minulosti
mohou ohrozit všechny. Tajuplný Řád sv.
Dumase připravoval Azraela pro dráhu
dokonalého zabijáka. Ten se ale tvůrcům
vzepřel a Řád si byl nucen vytvořit novou,
dokonalejší zbraň. Tou je umělá inteligence
známá jako Ascalon. Azrael a celý tým se tak
ocitají ve velkém nebezpečí.

KOMIKS

Temné dny velké hospodářské krize,
pradávná tajemství středověku, strašidelné
pláně Divokého západu a vybombardované
trosky za druhé světové války... Třetí kniha
úspěšné série FATALE přináší čtyři
provázané, hororové příběhy vyprávěné ve
stylu noir, a v každém z nich i další kousek
skládačky osvětlující záhadu osudové
Josephine. FATALE je mistrovským spojením
noiru a hororu, které vás provede po temné
cestě skrz odvrácenou stranu moderních
amerických dějin.
144 str. | 299 Kč

128 str. | 399 Kč

LÉTO
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HISTORICKÝ ROMÁN

BERNARD CORNWELL

HISTORICKÝ ROMÁN

Válka vlků

ROMÁN PRO ŽENY

Dva roky po smrti Jindřicha VIII.

Uhtred z Bebbanburgu sice získal zpět své
rodové sídlo, ale obklopený ze všech stran
starými i novými nepřáteli si svého vítězství
dlouho neužil. V Mercii vypukla vzpoura
odbojných pánů proti wessexskému králi
Edwardovi, který se snaží připojit jejich zemi
ke svému království. Ani ve Wessexu však
není klid, neboť se zdá, že nemocný Edward
už dlouho na trůnu nevydrží, a různé
soupeřící skupiny už zahajují boj o jeho
nástupce. Do toho všeho pokračují ze severu
nájezdy Norů v jejich neustálém hladu po
půdě…

Anglie se propadá do zmatků… Matthew
Shardlake si našel práci jako právník ve
službách Jindřichovy mladší dcery, princezny
Alžběty a je vyslán k soudu v Norwichi.
Vyšetřuje vraždu Edith Boleynové, manželky
Johna Boleyna, vzdáleného příbuzného
Alžbětiny matky. Tuší politické pozadí
vraždy, ale důkazů je pramálo. V Norwichi se
setkává i se svým bývalým pomocníkem
Barakem. Společně se snaží proniknout pod
povrch tajemných a – jak brzy zjistí –
i nebezpečných okolností Edithiny smrti,
když je spáchána další vražda…

SOPHIE KINSELLA
Snaž se mě překvapit
Dan a Sylvie jsou dvojice, která se rozhodla
vnést prvek překvapení do svého manželství,
aby ho oživila. Místo toho je čeká řada šoků,
které jim změní život… Tento román je
o manželství, lásce, sexu, fitness náramcích,
překvapeních, šocích, sexy prádélku, parku
Battersea, rodičích, o smrti i životě, starých
i nových přátelích, o nedorozumění, strachu
a odvaze. A autorka sama o knize říká:
„Mnohokrát mě rozesmála i rozplakala
a doufám, že tak zapůsobí i na vás.“

PODZIM

Země mrtvých nadějí

Boj tří králů v pevnosti orlů

Jak dobře mě znáš?

8

C. J. SANSOM

THRILLER

DOUGLAS PRESTON,
LINCOLN CHILD
Verše pro mrtvé
Tajemství starých sebevražd
Po změně vedení newyorské terénní
úřadovny FBI je A. X. L. Pendergast
zčistajasna nucen přijmout nepředstavitelnou
podmínku, chce-li pokračovat v práci: slavný
agent-samotář teď musí pracovat s parťákem.
Pendergast a jeho nový kolega, mladší agent
Coldmoon, dostanou za úkol vyšetřit příval
vražd v Miami Beach, kde krvežíznivý
psychopat vyřezává obětem srdce
a ponechává je se záhadnými ručně psanými
dopisy na místních náhrobcích. Hroby spolu
nemají nic společného, až na jednu bizarní
věc: ve všech leží ženy, které spáchaly
sebevraždu.

NICK SPENCER, JESÚS SAIZ

KOMIKS

Captain America – Steve
Rogers: Hail Hydra

JASON AARON,
STEVE DILLON

KOMIKS

Punisher MAX 2: Bullseye

Původní strážce svobody je zpět!

Jedinkrát stisknout spoušť…

Steve Rogers byl znovuoživen s novým
štítem, s novým týmem i novým posláním.
A to právě včas. Bude ho třeba – všem
zločineckým těžkým váhám uprchlým
z Pleasant Hillu. Zpět je i jeho nemesis, Red
Skull. Hydra je nyní nebezpečnější
a mocnější než kdy dřív. Ale zatímco Red
Skull soupeří o ovládnutí ďábelské
organizace s Baronem Zemem, Steve pracuje
na vlastních plánech – a nikdo mu nebude
stát v cestě. Je tohle ten oddaný patriot,
kterého znáte a milujete?

Jsou meze, za které Punisher nikdy nezajde.
Frank Castle je někdejší námořní pěšák
a dělá všechno možné, aby zlikvidoval co
nejvíc zločinců. V nenávisti k nim ho
neustále pohání vzpomínka na vraždu ženy
a dětí, takže se z něj stal chladný smrtící
stroj. Jeho metody jsou sice brutální, ale
vlastně se vždycky přísně držel svých zásad
– a jednou z nich je nikdy nepřipustit, aby se
mu před hlaveň zbraně přimotali nevinní
civilisté nebo policajti. Jenže když policie
pracuje pro Kingpina, může si Frank vybrat…
144 str. | 399 Kč

BRIAN BUCCELLATO,
FRANCIS MANAPUL

KOMIKS

GREG RUCKA, ED BRUBAKER

KOMIKS

Gotham Central 3: V rajonu
šílenství

Batman Detective Comics 7:
Anarky

Gotham má nového nepřítele

Gotham zachvátí totální chaos

V Gothamu zuří surová válka gangů. Po
tragickém přehmatu dospěl policejní sbor
k názoru, že už se na Batmana nelze
spolehnout, a tak komisař přistupuje
k osudovému rozhodnutí – Temný rytíř se
zařadí mezi hledané zločince a proslulý
Batsignál zmizí ze střechy policejního
ústředí. Obojí se však nemohlo stát v horší
okamžik, protože jednotka Závažných zločinů
musí čelit superpadouchovi, se kterým se
ještě nesetkala, a život dobrého policisty visí
na vlásku. Série oceněná Eisnerovou
a Harveyho cenou.

Letadlo na Gothamském mezinárodním letišti
po přistání havaruje. Vypadá to ale, že
posádka a cestující uvnitř jsou už mrtví
několik let; zdá se, že jejich těla jsou
v rozkladu. To, co způsobilo jejich smrt, se
teď šíří po terminálu. Pokud Batman
nevypátrá, kdo je za tento biologický útok
zodpovědný, bude obětí mnohem víc. Poté, co
se letiště podaří zachránit, vrah, který si říká
Anarky, vymaže záznamy o totožnosti všech
obyvatel Gotham City. Každý tak má šanci
vytvořit si novou osobnost…
144 str. | 399 Kč

PODZIM
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DETEKTIVKA

CHRIS CARTER
Nenávist
Bestie na lovu
Poprvé se setkali jako spolubydlící na
vysokoškolské koleji. Dva nejchytřejší
mozky, co kdy promovaly z psychologie na
Stanfordově univerzitě. Jako protivníci se
znovu setkali ve virginském Quantiku.
Robert Hunter se stal šéfem Útvaru
ultranásilných zločinů Losangeleského
policejního sboru. Lucien Folter se stal
nejvýkonnějším a nejnebezpečnějším
sériovým vrahem, s jakým se kdy FBI střetla.
Teď, po třech a půl letech věznění na
samotce, se Lucienovi konečně podařilo
dostat na svobodu. Tři a půl roku nemyslel
Lucien na nic jiného než na pomstu…

THRILLER

PAULA DALY
Nesprávné rozhodnutí

10

PODZIM

Chris Carter se narodil v Brazílii, vystudoval psychologii. Jako člen týmu
soudních psychologů vyslýchal a studoval mnoho zločinců včetně sériových
a mnohonásobných vrahů. Po několika letech zanechal tuto práci, přestěhoval
se do Los Angeles, kde hrál na kytaru v různých glamrockových skupinách. Pak
opustil hudební branži a stal se spisovatelem na plný úvazek.

KOMIKS

GEOFF JOHNS, DAVID FINCH
Forever Evil

Stačí jedna chyba…

Svět patří jim

Všichni si myslíme, že víme, kdo jsme. Čeho
jsme schopni. Roz je osamělá matka,
fyzioterapeutka, sestra, přítelkyně. Taky je
zoufalá. Její podnik zkracoval, tíží ji dluhy
a právě musela vysvětlit svému synovi, proč
jim někdo odstěhoval všechen nábytek. Teď
ale dostala nabídku od cizího člověka. Za
jednu společnou noc zaplatí tolik, že ji to
znovu postaví na nohy. Roz se musí
rozhodnout… Na motivy autorčiných románů
natáčí britská televize ITV šestidílnou sérii
Deep Water, která bude mít na obrazovkách
premiéru v roce 2019.

Liga spravedlnosti je mrtvá. Prohnilé dvojče
Ligy, které si říká Zločinecký syndikát,
strategicky zlikvidovalo téměř všechny
hrdiny na Zemi. A po superhrdinech jsou tu
na řadě padouši, aby zachránili svět! Lex
Luthor se postaví na odpor spolu
s Captainem Coldem, Black Mantou,
Bizarrem, Black Adamem a Sinestrem…
Dokáže však Supermanův úhlavní nepřítel
a další slavní zloduši porazit bandu tyranů,
jež oplývá silou větší než samotná Liga
spravedlnosti?

JAMES ROLLINS

THRILLER

Zkouška ohněm
Co to znamená mít duši?

James Rollins (1961) se narodil v illinoiském Chicagu jako jedno ze sedmi
dětí. Je autorem řady napínavých dobrodružných románů, přeložených do více
než čtyřiceti jazyků. Vystudoval veterinární lékařství a poté si zřídil praxi
v kalifornském Sacramentu. Jako amatérský potápěč a nadšený jeskyňář tráví
většinu volného času pod zemí nebo pod vodou. Žije v pohoří Sierra Nevada.

ANTHONY RICHES
Centurioni: Útok

HISTORICKÝ ROMÁN

Při snaze o záchranu jednoho ze svých lidí
musí Sigma Force zápasit s nejhlubšími
duchovními tajemstvími lidstva. Sigma Force
se pouští do pátrání po odpovědích, které
souvisejí s tajemstvími, jež sahají do
minulosti ke španělské inkvizici a k jedné
z nejhanobenějších a nejkrvavějších knih
v lidských dějinách: středověkému textu
známému jako Kladivo na čarodějnice. Jejich
zjištění z hluboké minulosti odhalí děsivou
pravdu v přítomnosti a budoucnost visící na
vlásku a přiměje je, aby se zabývali
nejzákladnější otázkou.

JACQUELINE WILSONOVÁ

PRO MLÁDĚŽ

Zlatá klec

Římané nemíní sklonit zbraně

Příběh z viktoriánské doby

Na rýnském pomezí vypukla totální válka.
Nový náčelník Batavů povolal zpět batavské
kohorty, ještě před nedávnem hrdé vojáky
Říma. Jejich vlast se změnila k nepoznání.
Římský vliv vyprchal a Římané se ve Starém
táboře snaží vzpamatovat po kruté porážce,
kterou jim rebelové uštědřili. Batavští
bojovníci vyráží zpět na jih jako útočný klín,
jehož cílem je zničit římské pevnosti na
hranicích a zbavit území kmene římského
nebezpečí. Pátá a Patnáctá legie se ocitnou
v obležení a snaží se udržet proti přesile
spojených germánských kmenů.

Rose Riversová bydlí v honosném domě
v Londýně se svým otcem, známým malířem,
hádavou matkou, šesti sourozenci
a služebnictvem – a připadá si jako ve zlaté
kleci. Ráda by studovala na internátní škole
jako její bratr. Ve společnosti panuje názor,
že pro mladé dámy je vzdělání zbytečné.
Náhle dostane příležitost navázat hned dvě
přátelství – s novou pomocnicí chůvy Clover
Moonovou a s chráněncem otce, malířem
Parisem Walkerem. Rose nedbá na to, že ani
jedno přátelství není společensky přípustné,
a její život se obrátí vzhůru nohama…

PODZIM
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HISTORICKÝ ROMÁN

SIMON SCARROW
Římská krev

HISTORICKÝ ROMÁN

DETEKTIVKA

JOHN CONNOLLY
Čas utrpení

Statečné vojáky čeká těžká zkouška

Parker musí zneškodnit Mrtvého krále…

Úskoční Parthové napadli Římem ovládanou
Arménii a vyhnali krále Rhadamista.
Rhadamistus je ambiciózní a bezohledný, ale
věrný Římu a důležitý pro strategické zájmy
říše. Místní velitel generál Corbulo dostane
za úkol dosadit krále znovu na trůn, ale
současně se musí připravovat na válku
s mocnou parthskou říší. Proto Corbulona
potěší příjezd Catona a Macrona, kteří se
vyznají v tom, jak vycepovat početně
i morálně slabé vojenské oddíly. Právě je
pověří, aby se svou elitní kohortou
pretoriánské gardy Rhadamista doprovodili
do Arménie.

Jerome Burnel byl chvíli hrdinou. Zabránil
několikanásobné vraždě, ale sebe tím zničil.
Jeho život se ocitl v troskách. Zavřeli ho,
mučili. Po propuštění z vězení se rozhodl
svěřit se se svým příběhem detektivu
Parkerovi. Vypráví o záchraně dívky, jež
měla zemřít; mluví o těch, kdo ho trýznili,
a o bytostech, jimž slouží. Charlie Parker je
jiný než ostatní. Je odhodlaný rozpoutat
a vést s nimi válku. Míří do izolované
komunity žijící v místě zvaném Puklina
a čelí přesile lidí, jež se řídí pravidly teroru,
vydírání a vražd.

ALISON WEIROVÁ
Anna Klevská: Královna
s tajemstvím
Šest tudorovských královen
Ovdovělý Jindřich VIII. se hodlá znovu
oženit. Z politických důvodů padla volba na
německou princeznu Annu Klevskou, jejíž
portrét králi učaroval. Anna ví, že není žádná
kráska, a modlí se, aby se mu zalíbila.
Uprostřed zimy připlouvá do Anglie
a nedočkavý král jí spěchá v ústrety. Jejich
první setkání je však katastrofa. Jindřich je
hluboce zklamaný. Snaží se „vyvléct
z chomoutu“, ale smlouvy jsou smlouvy. Celý
dvůr si o ní myslí, že je naivní a hloupá, ale
ona ví, co se odehrává za jejími zády. A má
tajemství…
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PODZIM

Alison Weirová (1951) je známa především jako historička, která má na svém
kontě celou řadu obsáhlých publikací literatury faktu, mimo jiné: Šest žen
Jindřicha VIII. a Jindřich VIII.: Král a dvůr. V současné době má rozepsanou
životopisnou sérii: Šest tudorovských královen, kterou čtenáři i kritici přijali
velmi dobře.
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