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- Dick Francis ke stažení PDF Svazek
obsahuje zkrácené verze čtyř úspěšných

románů různých žánrů od světových autorů.
Jednotlivé tituly jsou doplněny stručnými
informacemi o jejich tvůrcích. 1) John

Grisham: Lobbista – Být propuštěn z vězení
po šesti letech místo po dvaceti je

nepochybně příjemné. Bývalý lobbista Joel
Backman má ale na světě příliš mnoho

nepřátel, než aby si mohl bezstarostně užívat
svobody, zvlášť když je jediným, kdo
disponuje jistou mezinárodně důležitou

informací. Proč si CIA dává tu práci, aby mu
opatřila novou identitu, a proč mu jako nové
bydliště vybrala Itálii, kde se nedokáže ani
domluvit? Jediné možné vysvětlení je

nadmíru znepokojující, ale Backman není z
lidí, kteří by se vzdávali předem. Odhodlaně
se pouští do studia cizího jazyka a sžívá se s

prostředím na hony vzdáleným jeho
bývalému životu. 2) Maeve Binchyová:

Hložinka – Rossmore je zdánlivě nenápadné
irské městečko, jehož jedinou pozoruhodností
je zázračná studánka svaté Anny, kam si lidé
odnepaměti chodí ulevit v zármutku a žádat
patronku pramene o pomoc. Kdo ale pozná
místní obyvatele tak důkladně jako místní
vikář Brian Flynn, nestačí žasnout nad
mnohdy dramatickým spádem jejich

nenápadného života. Ve chvíli, kdy se začíná
plánovat silniční obchvat, který by sice ulevil
dopravě v centru města, ale znamenal by

nenávratnou zkázu části lesa se studánkou, se
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veřejné mínění dělí do dvou proudů a emoce
nabývají na síle. 3) Mary Higgins Clarková:

Kdo tě zná – Celie Nolanová si nikdy
nemyslela, že bude jednou stát na stejném

místě jak v den, kdy jako desetiletá zastřelila
svou matku. Přestože se vší silou od té doby
snažila zapomenout na minulost a pod novým

jménem začala žít nový život, zlé sny ji
pronásledovaly neustále a viny ji nikdo

nezbavil. A teď, o čtyřiadvacet let později, je
zpátky v domě, v němž vyrůstala, hlavu jí
zaplavují vzpomínky – a policie ji podezírá
ze tří brutálních vražd. Odhalil snad někdo
její pravou totožnost? Jak se to tenkrát
všechno seběhlo? A co se tu děje teď? 4)

Dick Francis: Rozkazem – Bývalý žokej Sid
Halley se po nedobrovolném ukončení

úspěšné kariéry věnuje vyšetřování nekalých
praktik souvisejících s dostihovým sportem a
sázením. Násilná smrt žokeje v den slavného

dostihu rozpoutává vlnu domněnek a
obvinění, a protože se policie až příliš
ochotně nechává ukolébat k nečinnosti,

obrací se otec oběti právě na Sida. Ve snaze
očistit jméno zavražděného, který údajně
manipuloval s výsledky dostihů, začíná Sid
Halley pronikat do zákulisí složitého přediva
internetových sázkových kanceláří. Tentokrát
ovšem neohrožuje svou zarputilostí jen sebe

sama, ale i blízkou přítelkyni Marinu.
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