Bestie

Mark E. Pocha
Po stopách bestiálního vraha.
Vraždy.
Vždy to začíná vraždami.
A někdy to jimi i končí…
Podunajská nížina na jihu Slovenska bývala klidným místem pro život,
dokud v rychlíku na trati Košice – Bratislava průvodčí neobjevil zohavená
těla dvou mrtvých studentek. Bezradná policie nemá jedinou stopu a nemá
ani tušení, že pachatelem není obyčejný vrah…Narazila totiž na
Bestii.Bestii v lidské kůži.
Mezitím se skupinka gymnazistů z okresního města Komárno potýká se
svými každodenními starostmi, školou a zlomenými srdci… O několik
stovek kilometrů dál se válečný veterán zotavuje z mozkové příhody a balí
přitom zdravotní sestřičky…
Jejich osudy se brzy protnou.
A bude to bolet.
Protože Bestie kuje pikle.
A ve sklepě ukrývá hrůzné tajemství.
Bestie je příběh volně inspirovaný skutečným vrahem z období
socialistického Československa. Za své děsivé činy byl Štefan Svitek
odsouzen k trestu smrti a nakonec byl i popraven (byť podle některých
hlasů unikl a dodnes se úspěšně skrývá před rukou zákona…). Kniha se
zabývá zkoumáním lidské mysli a v literární podobě pátrá po příčinách,
kvůli nimž může z běžného tichého dítěte vyrůst lidská bestie.
Upozornění: Kniha je pro svůj extrémní obsah určena osobám starším 18 let.
Nemáte-li dostatečně silný žaludek a pevnou psychiku, nečtěte ji!

Obálka: Peter „Cwoky“ Murín (www.c39art.com)
Překlad: Milan Žáček
Vychází: 16. 3. 2020
ISBN: 978-80-88243-27-4
EAN: 9788088243274
Vazba: brožovaná
Počet stran: 272
Rozměry: 20,5 x 13,5 cm
MOC: 279 Kč
E-kniha nebude.

Autorem knihy, která prozkoumává hranice čtenářské tolerance, je slovenský spisovatel Mark E.
Pocha (* 1981, Komárno). Svými dřívějšími romány (Krajina kanibalov, Kontakt, Na Dušičky zomrieš,
DOM 490) je známý především v kruzích příznivců hrůzyplné literární fantastiky. Vedle psaní
děsivých příběhů v poslední době intenzivně rozvíjí svou rapperskou kariéru. Českým čtenářům se
poprvé představil románem ONI, který vyšel v březnu 2019. I Bestie vyjde pouze v české verzi překladu ze slovenského rukopisu.
Vítejte ve světě jeho bizarních nočních můr…
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