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A! TI Z"TOHO NE#IBNE

NOVÉ  KNIHY

BESTSELERY
podle knihkupectví www.bux.cz

Hans Rosenfeldt, 
Michael Hjorth
Hrob v!horách
(Host)
T!etí "ást série p!ípad# 
policejního psychologa Se-

bastiana Bergmana. Tentokrát se zapojí do 
p!ípadu náhodn$ nalezeného hrobu, v n$m% 
je pochováno &est t$l, "ty!i dosp$lí a dv$ d$ti. 

Veronika Ka"áková
Zpov#$: Z!d#cáku 
a% na p&ehlídková 
mola
(CooBoo)
Zpov$'  finalistky lo(ské 

sout$%e )eská Miss a patronky Fondu ohro-
%en*ch d$tí a Klokánk#. Po n$kolika kru&-
n*ch letech s matkou narkomankou se ocitla 
v d$tském domov$, kde pro%ila celé d$tství 
i dospívání. 

Bernard Minier
Mráz
(XYZ)
První díl francouzské série 
psychologick*ch thriller# 
v hlavní roli s kriminalistou 

Martinem Servazem. N$co pro fanou&ky 
detektivek Joa Nesbøa. 

Kyril Bon'glioli
Mortdecai(v 
záhadn) p&ípad 
s!knírem
(Paseka)
Kni%ní p!edloha filmu 

s Johnnym Deppem, kter* práv$ mí!í do 
kin. Sv$tem prot!el* aristokrat a v*st!edník 
Charlie Mortdecai musí p!ijít na kloub tra-
gické nehod$ profesorky z Oxfordu. 

Karen Russellová
Swamplandie
(Doko!án)
Vyprav$"kou p!íb$hu je 
t!ináctiletá Ava, její% rodina 
v odlou"ené "ásti florid-

sk*ch ba%in provozuje zábavní park s p$ta-
devadesáti krokod*ly. Román byl v roce 2012 
nominován na Pulitzerovu cenu a dostal se 
na seznam deseti nejlep&ích knih roku.

1. Cassandra Clareová
 Nástroje smrti 6: M$sto nebeského ohn$

2. Dominik Landsman
 Dení"ek moderního fotra  

 aneb Pro" by mu%i nem$li mít d$ti

3. Lenka Lindaurová a kol.
 Mezera – Mladé um$ní  v )esku (1990–2014)

4. Terry Hayes
 Já, poutník

5. Ladislav Hru"ka
 Va!íme s Lá'ou Hru&kou
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 Jind&ich Göth

Hana  Fialová

 

!muzikálová zp"va#ka 
a!here#ka

!je absolventkou 
Janá#kovy konzervato$e 
v!Ostrav", kde 
v!sou#asnosti vyu#uje 
muzikálov% zp"v

!od roku 2003 je 
v!trvalém anga&má 
Národního divadla 
moravskoslezského 

!hrála v!p$edstaveních 
Noc na Karl'tejn", Mrazík, 
Kytice, Josef a!jeho ú&asn% 
pestrobarevn% plá'(, 
Fantom Lond%na, Evita, 
Edith a!Marlene

!za titulní roli v!muzikálu 
Marguerite získala 
nominaci na Cenu Thálie 
2011 v!kategorii opereta 
a!muzikál

!v!letech 1994–2004 
zpívala v!countryové 
kapele Red Hats

i B$hem poslední sloky se z"kou%ové clony 
za"m&mi zády za'ala utvá%et tvá%. A"ta tvá%  
byla Piafky. O'i, pusa, nos, v(echno.

EVITA A"JUAN. 
V!titulní roli 

muzikálu Evita. 

NELITUJI NI)EHO. 
Hana Fialová ztvár"uje na jevi#tích silné, osudové 
$eny. Za svou dosud nejv%razn&j#í roli pova$uje 
Edith Piaf v!muzikálu Edith a!Marlene.

Hana Fialová
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