Lovec králíků je opravdu neskutečně napínavý. Je tak dobrý,
že je prakticky nemožné odložit ho dřív než po přečtení
všech 520 stran. A právě to z něj dělá prozatím vůbec nejlepší Keplerův román. Udržet konstantní napětí na tolika
stránkách je mimořádný úspěch.
fædrelandsvennen
Lars Kepler je tak schopný vypravěč, že jsem mu úplně
podlehl: startuje plnou rychlostí, a jak pomstychtivý Lovec
králíků získává před hlavními postavami náskok, tempo se
ještě zrychluje.
dagens nyheter
Lars Kepler je mistr nečekaných zvratů, tok řeči plyne,
intenzita se stupňuje až k bodu varu a Kepler nás nutí věřit
ve všechny protagonisty.
trønder-avisa
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lars kepler je pseudonym, za nímž se
skrývá manželská dvojice Alexandra Coelho
Ahndorilová (nar. 1966) a Alexander Ahndoril (nar. 1967). Společně vydali pět bestsellerových krimi románů s hlavní postavou
komisaře Joony Linny, Lovec králíků je šestý,
nejnovější díl. Stejně jako Svědkyně ohně,
Písečný muž a Stalker se ve Švédsku stal nejprodávanějším románem roku. Všech knih série
se doposud prodalo devět milionů výtisků,
jen v České republice více než čtvrt milionu.
Román Hypnotizér se dočkal filmového zpracování v režii Lasseho Hallströma. Prvních pět
dílů vyšlo také jako audioknihy v interpretaci
Pavla Rímského. Mimo sérii byl v češtině
vydán mysteriózní thriller Playground (2015;
česky Host 2016).
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V sérii s komisařem Joonou Linnou
v češtině vyšlo:
Hypnotizér (2010)
Paganiniho smlouva (2011)
Svědkyně ohně (2012)
Písečný muž (2013)
Stalker (2015)

mistr thrilleru lars kepler je
zpět s novým strhujícím příběhem
o komisaři joonovi linnovi
Joona Linna sedí už dva roky ve vězení
s vysokou ostrahou. Nyní ho však odvezli
na tajnou schůzku. Po vraždě švédského
ministra zahraničí totiž policie potřebuje,
aby jí pomohl vypátrat a zastavit pachatele,
který nejspíš plánuje další vraždy v politických kruzích. Policie pracuje s verzí
teroristického pozadí případu, Joona však
tuší, že oběti, kterých bude brzy přibývat,
spojuje cosi jiného… On i Saga Bauerová
musejí pracovat v utajení a proti rozkazům
svých nadřízených, aby vraha zastavili dřív,
než bude příliš pozdě.
Hříčka osudu nečekaně postaví do centra dění populárního kuchaře Rexe Müllera.
Ten má v úmyslu poprvé se postarat o svého syna Sammyho, kterého dosud zanedbával. Avšak místo tří týdnů poklidného
soužití je čeká děsivý boj o přežití.
Až se z vašeho telefonu ozve dětský hlas
odříkávající básničku o deseti malých králících, dejte se na útěk, protože právě tu před
smrtí slyšely všechny oběti Lovce králíků.
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