Autor

Název

Obsah

Ahern, Cecelia,

Cesta ze ztracena /

Hrdinku ke službě u policie a později k založení soukromé agentury přivedlo trauma
z dětství, kdy se beze stopy ztratila její nejlepší kamarádka. S tímto traumatem se
mladá žena nikdy úplně nevyrovnala a propadla od té doby panice z jakýchkoliv
možných ztrát. Její patologická posedlost hledáním ztracených věcí ji přivedla až do
péče psychiatra, s nímž ji za léta terapie spojil důvěrný vztah. Při práci na případu
člověka, který zoufale hledá ztraceného bratra, se zčistajasna dostává do podivného
světa za hranicí reality, do neznámého místa, kde se shromažďují ztracení lidé a
věci, a kde se také setká s většinou lidí, po nichž v životě pátrala, včetně své bývalé
spolužačky. Ledacos se jí v této fantastické společnosti objasní, pro minulé ztráty
najde vysvětlení, ale vyvstává pro ni nesmírně těžký úkol, jak najít cestu zpátky
domů, do reality důvěrně známého světa. | Psychologický román s fantastickou
zápletkou líčí neuvěřitelný případ mladé vyšetřovatelky, která se specializuje na
hledání pohřešovaných lidí a sama se ztratí v podivném nereálném světě svých
dávno zmizelých případů.

Brown, Dan,

Andělé a démoni /

Geniální vědec je zavražděn a je mu uloupen jeho vynález - antihmota. Jediná její
kapka může přitom způsobit výbuch, který dokáže zničit celá města, což v tomto
případě akutně hrozí Vatikánu. A aby toho nebylo málo, za celým destruktivním
projektem stojí tajemná organizace iluminátů. Zvítězí satanistické zlo, nebo dobro
personifikované zde půvabnou dcerou zavražděného a statečným profesorem z
Harvardu? Zápletky a zvraty hodné komiksové literatury, kde by byly jistě
zkratkovitěji a tedy snesitelněji ztvárněny, vyžadují čtenáře nejen trpělivého, ale i
tolerantního... | Obsáhlý román pro trpělivé čtenáře pojednává o převratném
vynálezu a pokusu o jeho ďábelském zneužití.

Brown, Dan,

Inferno /

Brownův thriller se tentokrát zaměřuje na období renesance a ve vedlejší lince
příběhu podává čtenáři, jak je jeho zvykem, i odborné informace. Román se inspiruje
Danteho pojetím Pekla a variace na toto téma jsou červenou linkou románu.
Langdon se probouzí na nemocničním lůžku se ztrátou paměti a s podivným
předmětem u sebe. Jeho poslední vzpomínky sahají k procházce po harvardském
kampusu, nyní však zjišťuje, že se nachází ve Florencii, kulturním centru renesance.
Pouze jeho znalost starodávných tajemství a zdejších uliček mu později pomáhá
prchat před neznámými pronásledovateli, kteří mu usilují o život. Společnost mu
dělá mladá inteligentní doktorka Sienna, se kterou záhy hledá odpovědi na
potenciální hrozbu, která může ohrozit celý svět. Řešení hledají pomocí několika
úryvků z literárního veledíla Dante Alighieriho, které má sloužit jakožto klíč k
dešifrování. | Profesor Robert Langdon se v dalším z temných historicky a
mysteriózně zaměřených thrillerů slavného amerického spisovatele utká s časem,
aby zastavil inferno dantovských rozměrů, které hrozí lidstvu.

Brown, Dan,

Počátek /

Brown, Dan,

Šifra mistra Leonarda /

Brown, Dan,

Ztracený symbol /

Child, Lee,

Nemáš co ztratit /

Hlavní hrdina si žije svůj spokojený toulavý život, spory nevyhledává, ale také si
nenechá nic líbit. Jednou se zastaví v malém městečku v bufetu na kávu a s
podivením zjistí, že ho nejen nechtějí obsloužit, ale že ho chtějí vyhnat, a to pokud
možno až za hranice města. Vnímá to jako bezdůvodnou křivdu, popere se a skončí
ve vězení. Co před ním na první pohled nevinné městečko chce skrýt? Proč je tak
leká náhodně procházející cizinec? Rozhodne se tomu přijít na kloub... | Thriller ze
současného amerického maloměsta v němž je hlavním hrdinou Jack Reacher,
bývalý voják, tvrdý a nezávislý chlap, potulující se Spojených státech.

Cook, Robin,

Mozek /

Hrdinou je úspěšný radiolog, který zjistí, že na neurologickém oddělení je některým
pacientkám odebírán mozek. Začínají mizet i některé ženy s podobnou diagnózou.
Lékař pátrá po příčinách přes nejrůznější překážky a nakonec odhalí zrůdný komplot
skupiny výzkumníků a FBI, kteří se pomocí biologického materiálu snaží vytvořit
inteligentní počítač čtvrté generace. | Thriller z lékařského prostředí naléhavě varuje
před zneužíváním medicínských objevů.

Profesor Robert Langdon, odborník na náboženskou symboliku, se v Paříži náhodně
připlete k podivné vraždě správce v Louvru. Nález tajemné šifry rozpoutá řetěz
záhadných událostí, souvisejících s řádem Převorství sionského, s Leonardem da
Vinci a sahá až k mystickému svatému grálu. Profesor s půvabnou Sophií, agentkou
z dešifrovacího policejního oddělení, se při hledání tajuplného pokladu věků ocitnou
na útěku a zažijí spolu mnohá dobrodružství. Spletitý a košatý děj obšírného románu
je spojením faktů a autorovy nedozírné fantazie. Námět je pro čtenáře nepochybně
přitažlivý, i když méně by v tomto případě bylo možná více... | Románový thriller o
dobrodružné cestě za tajemstvím svatého grálu.
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Crichton, Michael,

Kořist /

Hlavní hrdina je odborníkem na nejmodernější software, ale stane se "mužem v
domácnosti" a jen zpovzdálí sleduje kariéru své ženy, která je viceprezidentkou
firmy, zabývající se nanotechnologií a výrobou "robotů" na molekulární bázi. V jejím
chování však dochází k znepokojivým změnám a celou rodinu začínají postihovat
podivné jevy. Když žena havaruje, je manžel jako odborník kontaktován její firmou a
odlétá mezi své bývalé kolegy do utajované továrny v nevadské poušti. Zde
postupně zjišťuje celou pravdu o novém projektu a nakonec zjistí jeho nebezpečné
zneužití. Začíná boj o svůj život a životy svých dětí a uvědomuje si, že ohrožen je i
celý svět. Zajímavá četba plná technologických detailů i napínavých scén varuje
před zneužíváním nových objevů i před jejich nekritickým přijímáním. | Kniha na
pomezí thrilleru a sci-fi se odehrává v Americe v prostředí vědců, kteří se zabývají
nejmodernějšími technologiemi, především nanotechnologií.

Crichton, Michael,

Kořist /

Hlavní hrdina je odborníkem na nejmodernější software, ale stane se "mužem v
domácnosti" a jen zpovzdálí sleduje kariéru své ženy, která je viceprezidentkou
firmy, zabývající se nanotechnologií a výrobou "robotů" na molekulární bázi. V jejím
chování však dochází k znepokojivým změnám a celou rodinu začínají postihovat
podivné jevy. Když žena havaruje, je manžel jako odborník kontaktován její firmou a
odlétá mezi své bývalé kolegy do utajované továrny v nevadské poušti. Zde
postupně zjišťuje celou pravdu o novém projektu a nakonec zjistí jeho nebezpečné
zneužití. Začíná boj o svůj život a životy svých dětí a uvědomuje si, že ohrožen je i
celý svět. Zajímavá četba plná technologických detailů i napínavých scén varuje
před zneužíváním nových objevů i před jejich nekritickým přijímáním. | Kniha na
pomezí thrilleru a sci-fi se odehrává v Americe v prostředí vědců, kteří se zabývají
nejmodernějšími technologiemi, především nanotechnologií.

Deaver, Jeffery,

Spící panna /

Expertka na kinezickou analýzu Kathryn Danceová vyslýchá nebezpečného zločince
Daniela Pella, kterému se záhy podaří utéct z vězení. Peel je nebezpečný
psychopat, který dokáže ovládat své okolí, především mladé ženy. Jeho útěk
doprovází řada násilných činů a tak agentku Danceovou a její kolegy z řad policie i
FBI čeká nebezpečný "hon" na Pella ve snaze zabránit dalším zločinům. Snaží se
ke spolupráci získat i trojici žen, které žily pod jeho vládou v sektě a také malou
holčičku přezdívanou Spící panna, jež přežila Pellovo vražedné běsnění. | Kriminální
psychothriller od známého představitele žánru se odehrává v současné Kalifornii,
kde řádí několikanásobný vrah.

Disch, Thomas M.

M.D., V osidlech
pohanského boha /

Psychologický horor o muži, který má od dětství, díky pohanskému talismanu,
možnost trestat i léčit. | V šesti letech se stává malý Billy, citlivý, vnímavý a
inteligentní chlapec, vyvolencem boha Merkura. Zázračným proutkem dokáže měnit
zdravotní stav lidí i rostlin. Děs, který taková moc plodí se odráží během let nejen na
členech rodiny, ale postupně s Billovým přibývajícím věkem, kdy se stává
věhlasným lékařem i na celém lidstvu. Román má dobře rozehraný děj, i poutavý
námět. Závěr se autorovi poněkud vymyká z rukou a přesahuje rámec logiky a
vkusu.

Fielding, Joy,

Panenka /

Hrdinka, dvakrát rozvedená mladá právnička rozhodnutá nevázat se žádným dalším
vážným vztahem, buduje na Floridě úspěšnou kariéru a jen nerada vzpomíná na
domov v kanadském Torontu. Její vztah k matce se pohybuje od naprosté
lhostejnosti až k nenávisti, protože její dětství a dospívání bylo nesmazatelně
zasaženo matčiným alkoholismem a neláskou. Šokující zpráva od bývalého
manžela, že matka zastřelila před očima ostatních hostů v hale torontského hotelu
neznámého turistu, vyvolá v ženě zasuté vzpomínky a jen nerada odjždí do Kanady,
aby se pokusila zjistit motiv vraždy. Spolu s bývalým mužem pak narážejí na hradbu
mlčení, pachatelka je odhodlaná přijmout trest a hrdince tak nezbývá nic jiného, než
se proti svému přesvědčení sama pokusit o odhalení příčiny matčina jednání. V její
minulosti pak nalézá pečlivě skrývané tajemství, které ohrožuje existenci nejméně tří
dalších lidí a které mladé ženě nabízí i nečekaný pohled na vlastní poznamenané
dětství. | Ženský román s kriminální zápletkou vypráví o zlomovém období v životě
mladé floridské advokátky, která se těžce vyrovnává se šokující skutečností, že její
matka spáchala zločin.

Forsyth, Frederick,

Boží pěst /

Autor uvádí čtenáře do nejvyšších vládních i vojenských kruhů zúčastněných stran i
mezi konstruktéry zbraní, špiony, vojáky a kuvajtský odboj. Boží pěst je název tajné
zbraně irácké armády, která musí být zničena - to je úkol pro řadu špičkových
vojenských a špionážních odborníků. Román je zpracovaný s dokonalou
profesionalitou a s citem politické i lidské pohnutky jednajících postav. | Román se
zakládá na politických a společenských faktech nedávné války v Perském zálivu a je
mistrovským dílem žánru politické fikce.

Forsyth, Frederick,

Čtvrtý protokol /
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Forsyth, Frederick,

Ďáblova alternativa /

Příběh je založen na fiktivní katastrofické neúrodě v SSSR, která hrozí hladomorem.
Západní zpravodajské služby podporují snahu presidenta USA využít této situace k
politickému tlaku na sovětské vedení. To se samozřejmě brání všemi dostupnými
prostředky a zároveň v politbyru probíhá skrytý mocenský zápas, jehož praktiky jsou
v zjednodušené podobě čtenáři předváděny. | Román o zápasu západních
zpravodajských služeb s nejvyššími mocenskými kruhy v SSSR v 80. letech 20.
století.

Forsyth, Frederick,

Den pro Šakala /

Forsyth, Frederick,

Ikona /

Politická fikce z blízké budoucnosti domýšlí vývoj politické scény v Rusku a její
dopad na mezinárodní dění. | Román vychází z politických reálií konce 20. století a
nacházíme v něm mnoho známých jmen politiků. Fikce je zasazena do r. 1999, kdy
v Rusku dosahuje vrcholu hyperinflace, korupce, zločinnost. Vůdce nacionalistické
strany slibuje vše napravit. Rusové si z něho pomalu tvoří svůj idol-ikonu, které se
potřebují klanět a uctívat. Západní špionáži se však dostává do ruky dokument o
pravé tváři tohoto novodobého vůdce a zasahuje, aby dala ruskému lidu novou
ikonu v podobě obnovené monarchie. Román je zajímavý zvláště reálnými
praktikami špionážních služeb, jak amerických, tak ruských. Autor je geniálním
vypravěčem, spřádá příběhy, v nichž spojuje politický realismus s napětím a
rafinovanou zápletkou.

Forsyth, Frederick,

Vyjednavač /

Dramatický příběh špičkového kriminalisty vyjednávajícího s únosci syna
amerického prezidenta, je politickým thrillerem zakotveným do reality konce 20.
století. | Vyjednavač se průběhu své práce přesvědčí, že přišel na stopu
nebezpečného spiknutí, které ohrožuje vzájemné vztahy mezi velmocemi ve
prospěch vojenských kruhů a zbrojařské lobby. Osamocený a bez podpory se
pokouší přijít na kloub pozadí celé špinavé záležitosti s nasazením vlastního života.
Přitažlivá četba pro všechny kategorie dospělých čtenářů.

Galbraith, Robert,

Hedvábník /

Druhý případ soukromého detektiva Cormorana Strika se zabývá zmizením a
posléze vraždou neoblíbeného spisovatele. | Pohřešuje se kontroverzní spisovatel
Quine, jehož dosud nevydaná kniha Bombyx mori (Hedvábník) je očekávána s
napětím i obavami. Vyšetřováním je pověřen detektiv Strike, který však najde pouze
jeho zohavenou mrtvolu. Se svou věrnou asistentkou, nehledě na vlastní nebezpečí,
vydává se tedy pátrat po vrahovi do nevypočitatelného světa knižních vydavatelství.
Napínavý a vtipný román s detektivem, neomylně se řídícím etickým kodexem:
"Dělej svoji práci a dělej ji dobře."

Galbraith, Robert,

Ve službách zla /

Galbraith, Robert,

Volání kukačky /

Když se slavná topmodelka zřítí ze zasněženého balkonu v luxusní londýnské čtvrti
Mayfair, vše nasvědčuje tomu, že spáchala sebevraždu. S tím se ale nehodlá smířit
její bratr a najme si soukromého detektiva, aby její smrt znovu prošetřil. Cormoran
Strike je bývalý voják - což ho poznamenalo na těle i duši - a právě prochází složitou
životní situací. Nový případ ho může uchránit před hrozícím krachem. Čím hlouběji
však proniká do komplikovaného světa, v němž mladá modelka žila, tím temnější
věci vyplouvají na povrch a sám Strike se ocitá v ohrožení. Jaká je skutečná
pravda? Nakladatelská anotace. Kráceno. | Napínavý, rafinovaně vystavěný
detektivní román o vyšetřování smrti topmodelky přibližuje atmosféru současného
Londýna.

Grisham, John,

Klient /

Dramatický thriller, v němž je hrdinou chytrý jedenáctiletý chlapec, který je svědkem
sebevraždy mafiánského advokáta. | Dítě je spolu s bratrem svědkem sebevraždy
mafiánského advokáta, který mu před smrtí svěří smrtonosné tajemství. Chlapec na
jeho tělo upozorní policii a od té doby se o něho začne zajímat mafie, tisk a
prokuratura a všichni chtějí získat důležitou informaci. Chlapec si spíše náhodou
najme advokátku, která ho nejen vyslechne, ale ujme se jeho případu se vší
vážností. Spolu pak unikají nástrahám pronásledovatelů, řeší situace, v nichž jde o
život a nakonec se chlapec zaslouží o vyřešení kriminálního případu, sledovaného
celou zemí.
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Hejcman, Pavel,

Operace Charón :

Politicko-špionážní thriller sleduje dramatické střetnutí zpravodajských služeb,
usilujících o unikátní zbrojní systém. | V Praze se uskuteční setkání obchodního
atašé iráckého vyslanectví s náměstkem ministra přesného strojírenství a
předsedou správní rady soukromé společnosti. Bagdád projevuje mimořádný zájem
o český obranný systém Charón, umožňující registrovat všechna letadla a vyřadit z
provozu jejich elektronická zařízení. Jeho použití by dokonce mohlo narušit
světovou politickou rovnováhu. Zároveň je Irák ochoten podpořit stranu premiéra
předložením nejtajnějších a nikdy nezveřejněných seznamů agentů StB a KGB. V
napjaté situaci blížících se voleb se do složité a nebezpečné hry českých, ruských,
iráckých i izraelských agentů zapojuje uznávaný profesor kybernetiky David
Grossman, který se po dvaceti letech emigrace vrátil zpět do vlasti. Jako plukovník
přísně utajeného Bezpečnostního úřadu NATO se snaží zabránit prodeji obranného
systému arabskému státu, aby nebyla poškozena pověst České republiky a ohrožen
její vstup do Evropské unie. 5.11.2001 Pek.

Hooper, Kay,

V zajetí stínů /

Hooper, Kay,

Zlodějka stínů /

Detektivní thriller ze současných Spojených států, ve kterém důležitou roli hraje
parapsychologie a paranormální jevy. | Hlavní hrdinka Cassie je obdařená zvláštními
dědičnými schopnostmi a pomáhá policii při pátrání po masových vrazích tím, že se
spojuje s jejich myslí. Jednou však udělá chybu, která způsobí smrt dítěte.
Odstěhuje se do vzdálené Severní Karolíny, chce utéci před svými "hlasy", ale i zde
je vzdáleným svědkem brutální vraždy. Obrátí se na místního soudce a šerifa a přes
jejich počáteční nedůvěru velmi pomůže k dopadení vraha. Vše se zdá být
vyřešené, ale v závěru dojde k nečekanému zvratu... Fia.

Klevisová, Michaela,

Zlodějka příběhů /

Anna Valentová je šéfka scenáristického týmu, který pracuje na úspěšném
televizním seriálu. Je to velmi výrazná žena, má své obdivovatele i mnoho odpůrců.
Když je zavražděna na zahradě penzionu své nejlepší kamarádky, stojí před
vyšetřovacím týmen těžký úkol - rozplést předivo složitých soukromých i pracovních
vztahů a odhalit tak pachatele. | Detektivní příběh z atraktivního prostředí televizního
zákulisí.

Lance, Jack,

Temná hra paměti /

Napínavý psychologický thriller s dotekem fantaskna a detektivní zápletkou pracuje
s motivem ztráty paměti, která vede mladou ženu k nebezpečnému pátrání po
dramatických událostech uplynulých několika týdnů. | Rachel Saundersová prožívá
jednu z nejhorších životních nočních můr. Neví, kde se vzala ošklivě zraněná sama
uprostřed temné Skotské vysočiny. Rachel je však statečná mladá žena a tak se
svým obavám a strachu postaví odvážným hledáním jednotlivých částí ztracené
mozaiky, aby objevovala stále děsivější kousky pravdy. Vynořuje se tak tragická
událost úmrtí Racheliny nejlepší přítelkyně Jenny, ale tato záležitost v hledaných
vzpomínkách Rachel stále nějak nesedí. Navíc si nemůže ze svých představ
vymazat hororovou postavu démona s vlčí hlavou a netopýřími křídly. Návrat zpět ke
vzpomínkám je zdlouhavý, bolestivý a vyústí v šokující pointu.

Laurie, Hugh,

Obchodník se smrtí /

Thriller s humoristicko-špionážními prvky od britského herce a literáta představuje
bondovského hrdinu, opředeného sítí terorismu, obchodu se zbraněmi a krásných
žen. | Vojenský vysloužilec Thomas Lang, nyní bodyguard, se neprozřetelně zaplete
do dramatických událostí, v nichž hrají svou roli zbrojařská firma, teroristická
skupina, tajné služby, několik svalovců a dvě krásky. V rámci zápletky zavítá náš
hrdina též do Prahy, kterou počastuje trefnými sarkastickými poznámkami.
Vynalézavá thrillerová parodie, sepsaná představitelem zlomyslného dr. House,
oplývá v hojné míře chytrostí, vtipem, nadsázkou i neodolatelným jízlivým humorem.
Náramně zábavné počtení.

McEwen, Scott,

Elitní sniper /

Při rychlém přepadu Tálibán unese mladou americkou pilotku, ukryje ji v odlehlé
afghánské vesnici a snaží se za ni od americké armády získat výkupné. Přitom
talibánský vůdce dívku znásilní, svůj čin si nechá natočit na video a snaží se svojí
nahrávkou Američany vydírat. Americká armáda se však s únosci zásadně
nedomlouvá, výkupné zaplatit nehodlá a na přímý příkaz prezidenta, který se bojí
politické blamáže, se chystá případ zamést pod koberec. Je tu ovšem sniper Gil
Shannon se svojí puškou Remington Modular ráže .308, který to tak rozhodně
nechce nechat být a přes prezidentův zákaz se pro dívku vypraví s týmem
armádních specialistů z útvarů SEAL a Delta Force... | Válečný román, sledující
osudy jednoho elitního amerického snipera.

Minier, Bernard,

Kruh /

Další kniha bestsellerové série s kriminalistou Martinem Servazem od autora thrilleru
Mráz

Minier, Bernard,

Tma /

Autor

Název

Obsah

Newman, Sharan,

Zlo jako zjevení /

Catherin je novickou v klášteře Utěšitele. Je krásná, chytrá a dle své rodiny je pro
klášterní život předurčena. Matka představená využije dívčiny intuice a bystrosti a
svěří jí důležitý úkol. Aby zachránila čest kláštera, má Catherin nalézt ztracený,
nebo lépe řečeno, ukradený žaltář, v němž se skrývá tajemství, které ohrožuje
existenci kláštera. | Detektivní příběh odehrávající se ve středověké Francii popisuje
strastiplnou a nebezpečnou cestu klášterní novicky za spravedlností.

Roberts, Nora,

Posvěcené zlo /

Robinson, Patrick,

Hunter Killer :

Napínavý politicko-špionážní thriller se odehrává ve vodách Rudého moře a na
pobřeží Perského zálivu. | Saúdskoarabský korunní princ Násir, jako jediný člen
královské rodiny, nesdílí zálibu v rozmařilém a nákladném způsobu života.
Astronomické výdaje a hrozba národního kolapsu přimějí následníka trůnu k velmi
riskantnímu řešení. Požádá Francii, aby s využitím útočných ponorek Hunter Killer
poškodila obrovské ropné konstrukce na pobřeží Rudého moře a tím připravila krále
o veškeré finanční příjmy. Po snaze příslušníků cizinecké legie dobýt hlavní město
Rijád se do konfliktu vloží námořní síly USA. Pod vedením admirála Morgana
zahajují náročnou protioperaci a snaží se vypátrat a přimět k svědectví hlavního
velitele Francouzských speciálních sil. Světový trh s ropou se totiž díky
nezodpovědnému a nebezpečnému činu Francouzů ocitl v naprostém chaosu.

Scott, Michael,

Ďábelská vidina /

Román, který je volným pokračováním hororu "Zrůdné zrcadlo" vypráví o zločinem
opředeném zrcadle, jehož kouzlu načas propadne starožitníkova dcera.

Shelby, Philip,

Dny hanby /

Thriller z prostředí americké tajné služby o zápasu mladé agentky se spiklenci mezi
kolegy i v nejvyšších politických kruzích. | Úkladná vražda senátora, kterého měla
chránit mladá krásná agentka, vyústí v horečné pátrání po kompromitujících
materiálech o činnosti vojenských a vládních kruhů, kterých chtěl zavražděný využít
na své cestě do Bílého domu.

Smith, Tom Rob,

Dítě číslo 44 /

Autor situoval svůj příběh do roku 1953, kdy většina obyvatel Sovětského svazu žila
v hrůze z represí Stalinova režimu a nikdo nevěděl, kdy, proč a z čeho bude
obviněn. V této situaci se hrdina příběhu, Lev Děmidov, pracovník ministrestva
státní bezpečnosti, dostává k případu vraždy malého chlapce, jehož mrtvola byla
nalezena poblíž moskevské trati. Protože ale v té době v Rusku údajně žádná
zločinnost neexistuje, je z případu odvolán. Smrt chlapce mu nejde z hlavy, brzy má
ale jiné starosti: jeho žena je podezřelá ze špionáže, on samotný je degradován a za
trest poslán do zapadlého města kdesi na Urale. Dozvídá se, že k podivným
vraždám dětí dochází i tam a zřejmě ještě i jinde. On i jeho žena vědí, že
vyhnanstvím jejich případ nekončí a že je čekají daleko horší věci, rozhodnou se
proto vzdorovat státní moci, riskovat život a pátrat po vrahovi i jeho motivech.
Skloubením historických faktů a fikce se autorovi podařilo napsat čtivou, napínavou
a zajímavou knihu, která se v rámci thrilleru vymyká běžnému průměru. | Prvotina
anglického autora je thriller odehrávající se v Sovětském svazu v padesátých letech
20. století, spojující nevšední znalost historických pramenů s dobře vystavěným
fiktivním příběhem.

Smith, Wilbur A.,

Šelma /

Hazel Bannocková v rámci rodinné tradice převzala vedení obrovské ropné
společnosti. Vlastní nejen velký průmyslový podnik, ale i značný majetek, kvůli
němuž se stává cílem útoku nejrůznějších gangů a vyděračů. Patří k nim i somálští
pirati, kteří se rozhodnou unést Hazel během její plavby na přepychové jachtě
Indickým oceánem a žádat za ni miliardové výkupné. Shodou okolností se však
Hazel této cesty nezúčastní, na palubě luxusní lodi je ale její devatenáctiletá dcera
Cayla a místo Hazel se tak obětí pirátské akce stává ona. Fanatičtí afričtí námořní
lupiči drží Caylu jako rukojmí a zacházejí s ní s naprostou bezohledností. Když
Hazel o bezpráví informuje oficiální místa, narazí na neprostupnou zeď mlčení a
planého vymlouvání. Nikdo totiž nechce mít s mocnou zločineckou organizací nic
společného. Hazel proto nezbývá nic jiného než jednat na vlastní pěst a požádá o
pomoc šéfa soukromé bezpečnostní agentury, bývalého armádního kapitána
Hectora Crosse a společně s ním se pokusí Caylu osobodit. | Thriller autora je
dramatickým příběhem o únosu devatenáctileté dcery ropné magnátky somálskými
piráty.

Spruill, Steven G.,

Smrtící lék /

Thriller z lékařského prostředí se zaměřuje na problém zneužití vědeckých objevů v
medicíně.

Stern, Richard Martin,

Věž /

Autor

Název

Obsah

Stevens, Taylor

Lovkyně informací /

Thriller americké autorky uvádí na scénu neobvyklou agentku tajných služeb a
vysílá ji do Afriky pátrat po dceři naftového magnáta. | V prvním románu špionážně
kriminální série se představuje Vanessa Michael Munroeová, jakási ženská obdoba
Jamese Bonda. Tato soukromá agentka, která se nechává najímat od nejrůznějších
zaměstnavatelů, aby opatřovala citlivé nebo skrývané informace, oplývá
mimořádnými schopnostmi - ovládá dvaadvacet jazyků, je nepřekonatelná v boji
zblízka s jakýmkoli druhem nože nebo čepele a navíc má talent dokonale se
maskovat a splývat s daným prostředím. V tomto románu si ji najme petrolejářský
magnát Richard Burbank, aby se pokusila najít jeho dceru. Ta totiž, jak se zdá,
zmizela během své výpravy do afrického safari. Vanessa se vydává na svou misi v
doprovodu, který jí Burbank určil - rodinného přítele Milese Bradforda. V Africe pak
zjišťuje, že věc se zřejmě seběhla trochu jinak a všechno bude mnohem osobnější,
než čekala...

Stoker, Bram,

Dracula /

Victor, Cynthia

Děsivé tajemství /

Manželství Stephana a Mirandy začíná jako spokojený středostavovský svazek s
třemi dětmi. Zvrat nastává, když se Stephen rozhodne, že napíše román z oblasti
literárně pokleslé, ale komerčně úspěšné. Jeho první dobrodružný román má
mimořádný úspěch, přestože ho napsal pod pseudonymem a nikdo nezná jeho
pravou totožnost. Přicházejí další knihy, úspěchy a peníze, což mění celý
Stephenův pohled na svět. Připravuje se, že odejde od rodiny. Využije teroristického
útoku na banku, po kterém je prohlášen za mrtvého, a se změněnou identitou se
vrhne do užívání vydělaných peněz. Ty však pomalu docházejí a Stephenův pokus
o napsání kvalitního románu zkrachuje. Další ránou pro něj je zjištění, že Miranda,
kterou ponechal i s dětmi bez prostředků, vyřešila svoji tíživou situaci tím, že
pokračuje v psaní románů pod "jeho" pseudonymem a to s velkým úspěchem.
Zoufalý ze své finanční situace a žárlivý na manželčin úspěch se rozhodne Mirandu
zabít... | Román s prvky thrilleru se odehrává v současných Spojených státech.

White, Alan,

Zvon, kniha a svíce :

Jde o britskou protiteroristickou jednotku, samostatné kapitoly jsou věnovány
jednotlivým úkolům a případům a jsou všechny propojeny jednak stejnými postavami
policistů, jednak tématem vypátrání a odhalení teroristické akce, zvané královská, a
jejím konečným zneškodněním. V konci knihy se tento úkol podaří, v trochu za vlasy
přitažené akci je zneškodněna bomba na palubě letadla a je tak zachráněn život
členky královské rodiny a všichni aktéři jsou povýšeni. Čná | Román vypráví o
protiteroristické jednotce a jejích akcích na záchranu životů i majetku.

Wilson, F. Paul

Pevnost

