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Vysoké sázky - V Paradisu se z neznámých
důvodů objevuje Wilson Cromartie řečený

Vrána, nájemný zabiják s údajnými
apačskými kořeny, a sice po deseti letech od
přestřelky, po níž z města musel uprchnout.
Jesse Stone není přítomností starého známého
pochopitelně nijak nadšený, a proto se ve
spolupráci se svými podřízenými, z jejichž
řad jako obvykle vyčnívají Loďák Simpson a
Molly Craneová, snaží zjistit, co Vránu do
Paradisu přivádí. Ukazuje se, že Vránu najal
vlivný floridský mafián Louis Francisco a
chce po něm, aby zabil jeho bývalou
manželku a unesl dceru, které v

Massachusetts žijí pod falešnými jmény.
Situace se však povážlivě komplikuje, když
čtrnáctiletá Amber Francisková prchá od
matky ke svému nespolehlivému příteli z
gangu hispánských mladíků a hned několik

lidí se rozhoduje, že vezme situaci do
vlastních rukou. Jesse si uvědomuje, že

Paradisu hrozí vážné krveprolití, a poté, co je
na hlavu několika lidí vypsána odměna a
dojde ke dvěma vraždám, musí v zájmu

vyřešení případu spojit síly s Vránou, ačkoli
mu nedokáže úplně důvěřovat. Ve městě se
objevuje stále více osob s nejasným posláním

a nervozita stoupá. Jesse a Vrána se
rozhodnou uzavřít několik propletených
záležitostí v jediném okamžiku a naplánují
napínavé finále, v němž rozhodně není nouze
o dramatické zvraty. Může se však Jesse
Stone spolehnout, že si Wilson Cromartie
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neponechal v rukávu poslední eso, jako se to
už jednou stalo před deseti lety? Noční jestřáb

- Jesse Stone, policejní šéf z městečka
Paradise v Massachusetts, má s podivnými
voláními své zkušenosti, ovšem žádné se
nevyrovná jednomu telefonátu z místní
střední školy. Když zvěsti o obscénním
chování ředitelky Betsy Ingersollové

prosáknou až na policejní stanici, Jesse Stone
musí řešit značně choulostivou situaci.

Ingersollová prohlašuje, že kontrolováním
spodního prádla studentek chrání jejich

mravnost. Jesse Stone by samozřejmě jedině
uvítal, kdyby škrobenou a svéráznou

ředitelku stihl trest, jenže manželem Betsy
Ingersollové je společník jedné z

nejvýznamnějších právnických firem ve státě.
Jay Ingersoll chce celou věc ututlat. A

zpravidla dosáhne všeho, co si umane. Ve
stejné době paradiské ženy ohrožuje vyšinutý
voyeur přezdívaný Noční jestřáb, který se po
setmění plíží předměstími. Zpočátku pouze
nahlíží do oken, ale jak se kolem něj utahuje
smyčka, je stále lehkomyslnější, odvažuje se
do domů, se zbraní v ruce nutí oběti, aby se
svlékly, a pak si je fotografuje. A podle
vzkazů, které posílá, se chystá k dalšímu
kroku. Jesse Stone tedy musí Nočního

jestřába dopadnout, než bude pozdě. Dvojí
hra - Nejnovější díl série detektivních

románů, jejichž hlavním hrdinou je Jesse
Stone, policejní velitel z městečka Paradise v
Massachusetts, začíná objevem mrtvoly v
kufru auta. Zprvu se zdá, že mrtvý je obětí

sporu mezi dvěma místními mafiány
Reggiem Galenem a Knockem Moynihanem.

Brzy se však ukazuje, že žádný boj ve
skutečnosti neprobíhá, mimo jiné proto, že
manželky šéfů obou gangů Rebecca a Robbie
jsou jednovaječná dvojčata. Přibližně ve
stejné době se na Jesseho přítelkyni Sunny
Randallovou, provozující soukromou

detektivní praxi, obrátí rodiče dospívající
dívky, která odešla z domova a nyní žije v
náboženské obci, jež se k nelibosti místních
obyvatel v Paradisu usídlila. Jesse nabídne
Sunny pomoc, avšak netuší, že bude mít dost
vlastních starostí poté, co se vyšetřování



zkomplikuje nálezem další mrtvoly, tentokrát
mnohem výše postaveného zločince. Zatímco
se Jesse ve spolupráci se svými podřízenými,
mezi nimiž jako obvykle nejvýznamnější
úlohu hrají Loďák Simpson a Molly

Craneová, pokouší rozlousknout zapeklitý
případ a Sunny zjišťuje, že vazby mezi

uprchlou dívkou Cheryl a jejími rodiči nejsou
rozhodně ideální, ukazuje se, že jejich vlastní
přátelský vztah se může vyvinout v něco

daleko hlubšího.
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