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Tři kamarádi, talentovaní a tak trochu netradičně pro vzdělání zapálení středoškoláci aspirující na univerzitní studium,
Dan, Abby a Jordan, které známe zu0026#xa0;knihy u003ciu003eAsylumu003c/iu003e, se snaží zapomenout na to, co
prožili na letní přípravce vu0026#xa0;New Hampshire College. Hrůzné zážitky je pronásledují ve snech i
vu0026#xa0;každodenním životě, ač si nepřejí nic víc než zapomenout. Leč neúspěšně. Někdo (či něco?) je kontaktuje
(příznačně prostřednictvím moderních technologií, ale i „staromódní“ poštou) a dává najevo, že „ještě není konec“.
Danovi se do rukou dostává část fotografie, která vytvoří jeden celek su0026#xa0;bizarními černobílými snímky, které
již dříve dostali Jordan a Abby. Jordan vyluští význam čísel na rubu fotografie – jedná se o souřadnice míst
vu0026#xa0;Camfordu, městečku, vu0026#xa0;němž sídlí kampus NHC. A je jasné, co musí následovat!u003cbr
/u003e
Trojice přátel se vrací na známá místa, aby odhalila tajemství, které, jak doufají, je jednou provždy osvobodí od
minulosti. Odlupují jednotlivé vrstvy záhady jako cibuli (a občas je to skutečně i ku0026#xa0;pláči!), aby zjistili… Ale
to už je na čtenářích.u0026#xa0;u003cbr /u003e
Napínavé pokračování knihy u003ciu003eAsylumu003c/iu003e vás zavede na známá místa, ale ukáže je
vu0026#xa0;novém světle. Vyprávění je opět ozvláštněno dobovými fotografiemi, které pomáhají navodit atmosféru,
kdy se tři přátelé pohybují na tenké hranici mezi minulostí a současností, genialitou a šílenstvím.u003cbr
/u003eu003cbr /u003e
***u003cbr /u003eu003cbr /u003e
„Vskutku strašidelný příběh. Ten, kdo má rád bizarní hororové příběhy, jistě nezaváhá.“u0026#xa0;u003cbr /u003e
u003ciu003eSchool Library Journalu003c/iu003eu003cbr /u003e
u003ciu003eu003c/iu003eu003cbr /u003e
„Se

spoustou

doprovodných

starobylých

fotografií

su0026#xa0;cirkusovými

výjevy

Rouxová

pokračuje

vu0026#xa0;příběhu nahánějícím husí kůži, který udělal zu0026#xa0;knihy u003ciu003eAsylumu003c/iu003e tak
úžasně čtivou záležitost. Scény líčící bádání ve strašidelném domě působí kinematograficky a hrůzostrašně… Rouxová
ví, jak napsat knihu, která má spád, a jak upoutat čtenáře.“u003cbr /u003e
u003ciu003eBooklistu003c/iu003eu003cbr /u003eu003cbr /u003e
„u003ciu003eSanctumu003c/iu003e

je

pokračováním

knihy

u003ciu003eAsylumu003c/iu003e,

která

je

první

vu0026#xa0;této sérii určené mladým čtenářům. Obě knihy se týkají paranormálních jevů a doprovází je strašidelné a
nezvyklé dobové fotografie, které poskytují ději vizuální oporu a dále jej umocňují.“u003cbr /u003e
u003ciu003eAmazon.comu003c/iu003e
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