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Public åintã:
� fanii unor autori precum John Connolly, Craig Russell, Scott Smith, Dean Koontz;
� iubitorii de thrillere a cãror acåiune depãæeæte de multe ori graniåele realului.

Argumente cheie pentru vânzãri:
� scriiturã ineditã, combinaåie de thriller cu accente horror, desfãæurare rapidã a acåiunii;
� un erou la fel de misterios ca æi aventurile prin care trece, cu o personalitate unicã æi o competenåã

ieæitã din comun.

Prezentare serie / colecåie:
Seria „Pendergast“ îl are ca protagonist pe agentul FBI cu acelaæi nume – un erou atipic, extrem

de inteligent, care trebuie sã se confrunte cu adversari terifianåi æi diabolici, luându-l pe cititor în aventuri
pe tãrâmuri necunoscute, pentru a dezlega, cu indiferenåa care îl caracterizeazã, cele mai neobiænuite mistere.

Prezentare titlu:
Medicine Creek – o insulã de liniæte din Kansas, pierdutã într-o mare de porumb, un orãæel unde nu

mai fusese ucis nimeni din anii Prohibiåiei – este zguduit la începutul mileniului trei de un æir de crime
sãlbatice, bizare, care îi poartã pe localnici cu gândul la o legendã veche æi la un blestem tot atât de vechi.

Cele dintâi ecouri ale primei crime îl aduc la faåa locului pe agentul special FBI Pendergast, dornic
sã-æi petreacã zilele de concediu rezolvând cazul. În orãæelul în decãdere, al cãrui unic sprijin e o uzinã de
prelucrare a cãrnii, deja în declin, a cãrui unicã atracåie, acum aproape cãzutã în uitare, sunt Cavernele lui Kraus
æi a cãrui unicã speranåã e gãzduirea unei culturi experimentale de porumb, Pendergast îæi desfãæoarã ancheta
înfruntând ostilitatea æerifului Hazen æi neputându-se baza decât pe ajutorul lui Corrie, o adolescentã cu
probleme. Æi lucrurile se precipitã într-o noapte bântuitã de rafalele unei furtuni de nisip æi de ameninåarea
unei tornade...
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Prezentare autor:
Douglas Preston s-a nãscut în Cambridge, Massachusetts, în 1956 æi a absolvit Colegiul Pomona din

Claremont, California. Timp de mai mulåi ani a lucrat la Muzeul American de Istorie Naturalã din New York.
Acest lucru l-a inspirat în scrierea primei sale cãråi de nonficåiune, Dinozaurii din pod, precum
æi a primului roman, Relicva, acesta din urmã în colaborare cu Lincoln Child. De fapt, acest bestseller a
reprezentat debutul celebrei serii „Pendergast“ æi al unei colaborãri fructuoase între cei doi scriitori.

De asemenea, publicã în revistele The Atlantic Monthly, The New Yorker Magazine æi Smithsonian.

Lincoln Child a absolvit Carleton College din Minnesota æi a lucrat iniåial ca redactor de carte
la St. Martin’s Press æi a publicat numeroase antologii de serie neagrã æi horror, printre care se numãrã Dark
Company (Compania neagrã) æi Dark Banquet (Ospãå întunecat).

Premii (pentru autor, titlu) / Ecranizare / Vânzãri / Traduceri în alte åãri / Topuri:
Titlul a apãrut în peste 25 de åãri, iar cãråile celor doi autori s-au vândut în circa 13 milioane de exemplare.

Alte titluri ale autorului apãrute la Editura RAO:
Relicva
Relicvariul
Vitrina de curiozitãåi


