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Černooké Zuzany - Julia Heaberlin ke stažení
PDF Píše se rok 1995. Šestnáctiletá Tessie
Cartwright, zdravá, šťastná, mladá hvězda
školního týmu, je v blízkosti svého domova
ve Fort Worth unesena. O více než 30 hodin
později je nalezena zraněná, zbitá a částečně
zahrabaná v hrobě na poli, které je pokryto
kobercem z květin, známých jako černooké
Zuzany. Není tam sama, v hrobě je nalezna
další mrtvá studentka a kosti dalších dvou
obětí. Senzacechtiví novináři oběti nazvou
právě podle oněch květin, které na hrobě
rostou. Jedinou z černookých Zuzan je i
Tessie – jediná dívka, která přežila. Tak
začíná brilantně koncipovaný a mistrně
napsaný thriller Julie Heaberlin je o boji

jediné křehké dívky proti všemocnému zlu.
Tessiin příběh je vyprávěn ve dvou časových
rovinách, jež se navzájem prolínají a po
kapitolách střídají. Pohled do minulosti se
točí kolem soudu s Terrellem Goodwinem,

mužem, jenž je díky jejímu svědectví obviněn
z únosů a vražd, současný děj se odehrává v
době, kdy je Tessie 34 let, a tváří v tvář musí
čelit Goodwinovi i svým pochybnostem, zda
její tehdejší svědectví bylo pravdivé. Kapitoly
vyprávěné dospívající Tessie se zaměřují na
její sezení s psychiatrem. Dívka trvá na tom,
že útočníka na vlastní oči nikdy neviděla a

pamatuje si jen chvíle, kdy se napůl pohřbená
musela dívat do tváře jiné mrtvé dívky. Státní
zástupci však doufají, že by psychiatr mohl z
její paměti dostat i další vzpomínky, které by
mohly podezřelého usvědčit. Tessie však
sezení u lékaře bojkotuje a odmítne se
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podrobit i hypnóze. Co asi skrývá? V
kapitolách ze současnosti se dospělá Tessa
musí rozhodnout, zda bude spolupracovat s

právníky, kteří by mohly s použitím
moderních testů DNA buď definitivně

usvědčit, nebo naopak osvobodit Goodwina,
který čeká na popravu v cele smrti. Tessa

bojuje se svou pamětí i výčitkami, že možná
poslala do vězení nevinného. Proč? Protože
už nějakou dobu dostává výhružné zprávy a
myslí se, že je posílá skutečný vrah. Nebo
jsou tyto zprávy dílem někoho jiného? Do
případu bylo tehdy zapleteno mnoho lidí...
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