BELETRIE PRO DOSPĚLÉ
Arnopp, Jason: Poslední dny Jacka Sparkse
Jack Sparks během psaní své knihy zemřel. Zaznamenal v ní své
poslední dny. V roce 2014 Jack, kontroverzní popkulturní novinář,
zemřel za záhadných okolností. Pro své fanoušky byl Jack
neohrožený rebel, pro kritiky pisálek bez špetky talentu. Ať tak či
onak, jeho smrt byla neočekávanou událostí, která zasáhla široké
okolí. Nebylo žádným tajemstvím, že se Jack při sbírání materiálu
pro svou novou knihu začal zabývat okultismem. Jeho příspěvek
na Twitteru a parodující video na YouTube, ve kterých se vysmál
rituálu vymítání ďábla na italském venkově, vyvolaly zuřivou bouři nevole a nenávisti.
Za pár dní se na jeho YouTube kanálu objevilo nové video, 36 vteřin hrůzných záběrů.
Jack však opakovaně tvrdil, že ho nenatočil… Nikdo nevěděl, co se dělo
v následujících dnech. Kniha, sestavená ze záznamů nalezených po jeho smrti,
odhaluje mrazivé podrobnosti o posledních hodinách Jacka Sparkse.
Carrisi, Donato: Našeptávač
V lese se najde pohřbených šest useknutých rukou. Jsou
uspořádány

do

podivného

kruhu

a

zdá

se,

že

patří

pohřešovaným dívkám ve věku od 8 do 13 lety. Zbytky těl se
však objevit nepodaří.
Případ dostane na starost kriminolog Goran Gavila. Nerudný,
vzpurný muž musí spolupracovat s mladou policistkou Milou
Vasquezovou,

která

má

pověst

odbornice

na

případy

pohřešovaných dětí. Je totiž poznamenaná svou vlastní
tragickou minulostí, která v ní zanechala nezhojené rány
a připravila ji o schopnost něco cítit.
Jde o výbušný, ale podivným způsobem fungující vztah. A když v lese odhalí další
tajemství, mají své životy navzájem v rukou víc než dříve. Úchvatný literární thriller,
který smetl Itálii. Našeptávač rozpoutal podobnou bouři jako romány Stiega Larssona.
Tento román je výjimečný - provokuje, je inteligentní a nepoddajný.

Dvořáková, Petra: Vrány
Komorní příběh, který končí tam, kde začíná tma, jistě patří
k tomu nejlepšímu od spisovatelky úspěšných románů Dědina
a Chirurg. Dvanáctiletá Bára se právě nachází na prahu
dospívání. Projevuje se u ní výtvarné nadání, ale také živelná
a občas nezvladatelná povaha. S nástupem puberty se konflikt
mezi její spontánností a touhou matky po nekomplikovaném
životě dramaticky prohlubuje. Zvlášť v kontrastu s její o něco
starší, poddajnou sestrou. Čím více chce Bára svou
přirozenost realizovat, tím úporněji se její okolí snaží tyto
nesrozumitelné a průměru se vymykající potřeby ovládnout. Jejího talentu si všimne
mladý učitel výtvarné výchovy přezdívaný Frodo, který jí nabídne citlivou oporu v boji
s nároky rodiny, jež pod fasádou vnější spořádanosti ukrývá i velmi temná místa.
Jenže Bára svoji válku v zákopech nerozumění stále prohrává. Jedinými spojenci se jí
tak stávají vrány hnízdící před okny v parku. Vrány, které zpřítomňují přirozenou
pudovost prostupující zvířecí i lidské životy. Svět, na který se Bára stále mocněji
napojuje. Nabídne jí někdo opravdovou pomoc? Existuje ještě nějaké východisko?

Elsberg, Marc: Helix
Americký ministr zahraničí během státní návštěvy Mnichova
zemře. Během pitvy na jeho srdci nalezli zvláštní znamení,
nejspíš způsobené bakteriemi. V Brazílii, Tanzánii a Indii
zaměstnanci mezinárodní chemické společnosti objevují plodiny
a zvířata, které by neměly existovat.
Ve stejnou chvíli se Helen a Greg obrací na genetickou kliniku,
která by jim měla pomoci s umělým oplodněním. Doktor jim
vypráví o neoficiálním výzkumném programu, díky kterému se
už narodilo více než sto „speciálních” dětí. Ale pak jedno z těch dětí zmizí a všechno
nasvědčuje, že události spolu souvisí...

Elsberg, Marc: Zero
O čem ZERO je?
Londýn. Při honičce je zastřelen mladý chlapec. Novinářka
Cynthia Bonsant pátrá po příčině jeho smrti a dostává se na
stopu proslulé

internetové

platformy

Freemee.

Tato

síť

shromažďuje a analyzuje data - a milionům uživatelů slibuje lepší
život a úspěch. Pouze jeden člověk před Freemee varuje: ZERO
– nejhledanější internetový aktivista na světě. Jak se Cynthia
začíná blížit pravdě, stává se sama kořistí. Ale ve světě smartphonů a kamer na
každém rohu je velmi těžké se skrýt...

Flint, Sarah: Lháři, lháři
Věrný pes leží poraněný vedle zohaveného těla svého majitele.
Mrtvou ženu, svázanou s roubíkem v ústech, najdou v její vlastní
posteli. Oba zavraždění jsou z řad policie a oba mají vedle sebe
položenou rudou růži… Je jasné, že vraždám není konec. Začíná
hledání skutečného pachatele i jeho motivu, které je plné lží
a falešných obvinění. Charlie, Hunter a jejich tým musí zabijáka
dopadnout, než se obětí stane další z kolegů.

Flint, Sarah: Maminčin mazánek
Sleduje... Vyčkává... Kdo je na řadě? Tento thriller o precizním
sériovém vrahovi není pro slabé povahy. Musíte být připraveni na
šok! Ideální pro fanoušky Angely Marsons.V hrobě v lese jsou
pohřbeny matka s dítětem. Ale jeden z nich je naživu, druhý je
mrtvý.Detektiv Charlie Stafford je přiřazena ke svému šéfovi
Geoffreymu Hunterovi, aby mu pomáhala s tímto případem, kde
matky a jejich děti beze stopy mizí.Ztrácí se čím dál více párů a
tlak na oba sílí. Podezřelý je dopaden, ale je to skutečně
on?Dokáže Charlie zastavit sadistického vraha, jehož jediným přáním je potrestat ty,
kteří udělali chybu? Nebo se ona sama nevědomky stala obětí?Nová série s členkou
Londýnské metropolitní policie Charlotte Charlie Stafford v hlavní roli je tu!

Green, Hank: Naprosto pozoruhodná věc
Jsou tři hodiny ráno a třiadvacetiletá April se vrací domů z práce.
Po cestě si všímá obří sochy. Vypadá jako tři metry vysoký
Transformer, oblečený v samurajském brnění. S kamarádem
Andym ho pojmenují Carl a natočí s ním video, které posléze umístí
na YouTube. Tím se jejich dosavadní životy naprosto změní. Video
se totiž stane virálním a obletí téměř celý svět.
April se rázem ocitá v centru intenzivní mediální pozornosti.
Bleskovou rychlostí se také šíří zvěsti o Carls, kteří podle
natočeného materiálu obsadili desítky měst. A Všechny oči se upírají právě k April, aby
zjistila, co jsou zač a co chtějí. Čeká ji dlouhá cesta, na které se bude muset vypořádat
s důsledky vlastní slávy. Vztah, bezpečnost i její identita se ocitá v ohrožení.

Heaberlin, Julia: Hraj mrtvého
„Milá

Tommie...

Většinu

svého

života

tě

hledám.

Jsem

přesvědčená, že jsi má dcera."
Dopis začínající touto větou dostala Tommie McCloud jen několik
dní po smrti otce a převrátil jí život vzhůru nohama. Žena, která
dopis napsala, tvrdí, že Tommie je její dcera, kterou neznámý
člověk, když byla ještě dítě, před jednatřiceti lety unesl. Tommie
chce věřit tomu, že je to podvod, ale ať chce nebo nechce, je
vtažena do hrůzné minulosti: vyvraždění rodiny v Chicagu, vraždy
oklahomské královny krásy a únosu dívky jménem Adriana. Tommie svádí boj
s časem, neviditelný stalker ji pronásleduje a tajemství zůstává uzamčené v demencí
postiženém mozku staré ženy, o které si Tommie vždycky myslela, že je její skutečnou
matkou.

Jameson, Hanna: Jsme poslední
MIMOŘÁDNÁ ZPRÁVA: Nad Washingtonem vybuchla atomová bomba.
Jon Keller si toto oznámení přečte u snídaně na telefonu. Následují další oznámení
a zprávy, že svět pustoší jaderná válka. Jeho manželka a dvě malé dcery jsou doma
v Americe, zatímco on je služebně na konferenci ve Švýcarsku. V hotelu s temnou
minulostí, obklopeném hlubokými lesy daleko od nejbližšího města. Spolu s dvacítkou
dalších hostů se Jon snaží udržovat aspoň nějaké zdání civilizace.
Pak se ale jednoho dne v hotelu najde mrtvá holčička. Někdo
v hotelu je vrah. Zásoby se tenčí, napětí narůstá a dostavuje se
paranoia. Vyšetřování smrti holčičky se pro Jona stane posedlostí
i způsobem, jak neztratit vlastní lidskost. Jak daleko je ochoten ve
jménu spravedlnosti zajít? V jakou spravedlnost vůbec může
v postapokalyptickém světě doufat? A co když vrah nechce být
nalezen?

Jenkins, Victoria: První, která zemře
Jedné horké letní noci spadne mladá žena ze střechy a zemře. Na tichou ulici je
přivolána vyšetřovatelka Alex Kingová. Oběti Keiře Northové bylo dvacet let, byla
šťastná a bezstarostná. Její smrt vypadá jako nehoda, ale na
koberci je rozbité sklo a svědek zaslechl hádku. Je možné, že ji chtěl
někdo zabít? Keiřini přátelé se nezdají tak nápomocní, jak by Alex
čekala, a pitva odhalí, že Keira skrývala tajemství: byla v pátém
měsíci těhotenství. Alexův tým brzy pochopí, že všichni Keiřini
nejbližší přátelé mají tajemství, za jehož uchování by byli jistí lidé
schopní i zabít. Jakmile si Alex uvědomí, že Keira by mohla být jen
první obětí na dlouhém seznamu, její vodítka ji zavedou k vlastnímu
prahu. Alex se musí potýkat se svými démony - dokáže chytit vraha,
než zemře někdo další?

Koch, Emily: Co když zemřu, než se probudím
Všichni jsou přesvědčeni, že Alex je v kómatu, ze kterého se
pravděpodobně nikdy neprobere. Zatímco jeho rodina polemizuje
nad odpojením od přístrojů a přesvědčuje jeho přítelkyni, aby se
s tím smířila, může jen naslouchat.
Alex začne mít brzy podezření, že nehoda, kvůli které skončil
upoutaný na lůžku, nehodou vůbec není. A co je horší – pachatel
je stále na svobodě, a on není jediný, jehož život je v ohrožení.
Alex se proto probírá řadou vodítek ze své minulosti a snaží se
využít všechen svůj zbylý rozum, aby vyřešil záhadu, kdo se ho pokusil zabít. Podaří
se mu ochránit ty, které miluje, dřív než se rozhodnou ho nechat odejít?

Münzer, Hanni: Marlene
Mnichov 1944: Marlene stojí před vybombardovaným domem
na Prinzregentenplatz. Její přítelkyně Deborah a i mladší bratr
Wolfgang si myslí, že je mrtvá. Ale Marlene nic nezastaví v jejím
boji proti nacistické zvůli. Neustále se vrhá do nových akcí,
znovu a znovu riskuje život a stává se jednou z nejhledanějších
žen v Německu.
Při jedné akci se seznámí s velmi zvláštním mužem a spojí je
velmi zvláštní přátelství. Je to muž, který svůj život zasvětil
ochranou dětí, které má na starosti. Marlene se brzy ocitá tváří
v tvář největšímu rozhodnutí svého života: může změnit průběh války a možná
zachránit miliony lidí. Ale muž, kterého miluje, bude muset zemřít...

Nordbo,Mads Peder: Bez kůže
Led, vítr, mráz, nekonečná, divoká příroda a... kruté vraždy v malém grónském městě.
Život Matthewa Cavea, osmadvacetiletého novináře, se rozpadl, když při nehodě přišel
o svou ženu a nenarozenou dceru. Aby všemu unikl, odchází do Grónska a ve městě
Nuuk začíná psát pro místní noviny. Brzy ho vyšlou, aby napsal reportáž o neobvyklém
objevu: pod ledovým příkrovem je objevena mumie skandinávského Vikinga. Vypadá
to, že jde o celosvětovou senzaci – ovšem pouze do chvíle, kdy mumie zmizí a její
strážce je dosti ohavným způsobem zabit.
Matthew proto začíná pátrání na vlastní pěst, které ho přivádí až do roku 1973, kdy
došlo k brutálním vraždám čtyř mužů. Všichni byli navíc podezřelí ze sexuálního
zneužívání svých dcer. Matthew zjišťuje, že dvě z těchto dívek
nebyly nikdy nalezeny a že vyšetřování dosud neskončilo.
Co spojuje dva zločiny, které od sebe dělí několik desítek let?
Dopátrá se mladý novinář pravdy? Sám si uvědomuje, že to
bude téměř nadlidský úkol, zvlášť poté, co se stává hlavním
podezřelým. Jediným člověkem, na nějž si troufne spoléhat, je
mladá grónská žena Tuparnaaq, kterou právě propustili z vězení
poté, co si odseděla dvanáct let za vraždu svého otce…

Östlundh, Hakan: Prorokova zima
Severský thriller ve stylu slavného Milénia
Elias dostane dvě zdrcující zprávy najednou. Jedna se týká jeho
vlastního zdraví, druhá jeho otce Anderse, který se stane obětí
bombového atentátu na služební cestě v Sarajevu. Eliasův život
se obrátí vzhůru nohama a nic není takové, jak se zpočátku
zdálo. Když ho vyhledá Ylva, milenka jeho otce, společně
zjišťují, že Anders žil dvojí život a někdo ho zavraždil, aby ho
uklidil z cesty. Uvědomují si, že nyní jsou v nebezpečí také oni
sami a je jen na nich, aby zjistili, před kým utíkají a proč. Nikomu
nelze věřit, Elias a Ylva mají jen sebe navzájem a riskují svůj
život, aby se dopátrali pravdy. Prorokova zima je prvním dílem trilogie, která slibuje
nepřetržité napětí, promyšlenou zápletku a zajímavý náhled na odvrácenou stránku
švédských politických praktik.

Stage, Zoje: Dětské zoubky
Suzette se nedaří navázat vztah s její sedmiletou dcerou, která
nemůže – nebo nechce – mluvit. Už od jejího nejútlejšího dětství cítila,
že ji Hanna odmítá. Suzette připadá, že ji její dítě nenávidí, a ta
myšlenka ji děsí. Alex nechce věřit své manželce, že se jejich dcera
chová krutě a nenormálně. Je Hanna jen zlobivá holčička, jejíž chování
pramení z vysoké inteligence, kreativity a snad i osobního kouzla?
Nebo se opravdu snaží svojí matku zabít? Silný a břitký psychologický
román nové talentované autorky Zoje Stage, Dětské zoubky, nabízí více otázek, než
odpovědí – a podrží si své tajemství až do šokujícího konce.

Ťün, Cchaj: Řeka života a smrti
Je schopný, oblíbený, obdivovaný. A najednou je jedné deštivé noci
roku 1995 mrtvý. Středoškolský učitel Šen Ming vede v Šanghaji
poklidný a úspěšný život, dokud smrt jeho studentky nerozpoutá sérii
nešťastných událostí vedoucích až k jeho smrti. Počet vražd ovšem
i potom neustále narůstá, policie bezmocně tápe, a přestože nikdo
nepochybuje, že mezi vraždami existuje pojítko, řešení proklouzává
všem mezi prsty. Kdo zavraždil Šen Minga? Kdo připravil o život jeho
studentku, snoubenku a řadu přátel? Když začne šest let po Šen
Mingově smrti v jednotlivých případech figurovat malý chlapec, který sotva nastoupil
do školy, všichni se jen obdivují jeho bystrosti a vědomostem. Někdy je zkrátka
snadnější uvěřit, že náhody a zázraky existují. Převtělování, další životy... to jsou přece
všechno jenom babské povídačky. Nebo snad ne?

Yokoyama, Hideo: Šest čtyři
Pět dní během ledna 1989 poslouchali rodiče sedmileté tokijské
školačky požadavky jejího únosce. Nikdy nezjistí jeho totožnost. Nikdy
už svou dceru neuvidí. Dalších čtrnáct let japonská veřejnost
poslouchá omluvy policejních složek. Na tohle zpackané vyšetřování
nejde zapomenout. Říká se mu "Šest čtyřek". Lidé jim nikdy
neodpustili. Ale na konci roku 2002 se během pár dní všechno změní.
Tiskový mluvčí policejního oddělení náhodou najde ve starých
záznamech cosi, co zaseje semínko pochybnosti. Vůbec netuší, co odhalil. Kdyby
věděl, co najde, nikdy by se do těch starých složek nedíval...

