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ISBN: 978-80-220-2050-3   
EAN: 9788022020503 
MOC: 9,90 € 
Počet strán: 176 
Rozmery: 13 x 20 cm 
Originál názov:  
The Lacquer Screen 
Preklad: Jarmila Samcová 
Vychádza aj ako e-kniha 
(www.martinus.sk) 
ISBN: 978-80-220-2062-6

ROBERT VAN GULIK: LAKOVÝ PARAVÁN, 3. vyd.

  
Zločin a  spravodlivosť v  svojráznom podaní jed-
ného z  najoriginálnejších autorov kriminálne-
ho žánru a  naslovovzatého znalca starej Číny. 
Hlavný hrdina románov Roberta van Gulika sudca Ti 
– skutočná historická osobnosť – sa preslávil ako štát-
nik a vyšetrovateľ zločinov. I keď mnohé z jeho príbe-
hov sú vymyslené, autor čerpal motívy z originálnych 
staročínskych zdrojov. Sudca Ti je hlboko vnímavý 
a  spravodlivý človek, ktorého najväčšou prednosťou 
je pochopenie pre slabosti blížnych. A práve toto po-
chopenie a znalosť ľudskej psychiky spolu s prenika-
vým intelektom mu zvyčajne pomôžu odhaliť pácha-
teľa. Nie je to inak ani na vytúženej dovolenke, kde ho 
namiesto oddychu čakajú tri zložité prípady.
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ISBN: 978-80-220-2057-2 
EAN: 9788022020572 
MOC: 10,90  € 
Počet strán: 256 
Rozmery: 13 x 20 cm 
Vychádza aj ako e-kniha 
(www.martinus.sk) 
ISBN: 978-80-220-2069-5

JANA PRONSKÁ: RYTIEROVA ČESŤ, 2. vyd. 

 
Nové vydanie knihy od prvej dámy slovenskej 
historickej romance.

Keď sa rytier Filip po rokoch vracia z vojny, nevie sa 
dočkať stretnutia s manželkou a synom. Doma ho 
však čaká obraz skazy: z jeho sídla zostali len spále-
né ruiny, syn a milovaná žena sú mŕtvi. A keď vysvit-
ne, že o šťastie ho pripravili  intrigy jeho súroden-
cov, v duši sa mu usídli nenávisť a zanevrie na celý 
svet. Rytierov pustovnícky život sa skončí vo chvíli, 
keď mu osud privedie do cesty sokoliarovu chova-
nicu Katarínu. Len čo sa dozvie, že krásna Katarí-
na má nemanželskú dcéru s  jeho bratom Petrom, 
ožení sa s ňou a začne kuť pomstu. Neberie pritom 
ohľad na nič, tobôž nie na city svojej manželky. Ča-
som však zisťuje, že Katarína je výnimočná žena. Aj 
napriek krutým ranám osudu jej zostalo dosť lás-
ky a trpezlivosti na to, aby sa pokúsila zbúrať múr 
zloby a pomstychtivosti vo Filipovom srdci a spolu 
s milovaným mužom čeliť temným tajomstvám mi-
nulosti…
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ISBN: 978-80-220-2058-9 
EAN:  9788022020589 
MOC: 10,90 € 
Počet strán: 216 
Rozmery: 13 x 20 cm 
Originál názov:  
Halloween Party 
Preklad: Diana Ghaniová 
Vychádza aj ako e-kniha 
(www.martinus.sk) 
ISBN: 978-80-220-2061-9

AGATHA CHRISTIE: HALLOWEENSKY VEČIEROK  

Jedna z posledných kníh Agathy Christie vychádza 
prvý raz v slovenskom preklade. Popri Herculovi 
Poirotovi v nej účinkuje autorka detektívok Ariad-
ne Oliverová – svojrázne alter ego legendárnej 
spisovateľky. Počas príprav halloweenskeho večier-
ka, na ktorých sa zúčastňuje aj známa spisovateľka 
Ariadne Oliverová, trinásťročná Joyce Reynoldsová 
vyhlási, že raz bola svedkom vraždy. Nikomu o  tom 
nepovedala, lebo si vraj až neskôr uvedomila, že šlo 
naozaj o vraždu. Dievčaťu, ktoré má povesť chválen-
kárky, nikto neverí, a tak sa na protest rozhodne odísť. 
O pár hodín ju však nájdu v dome – utopenú v kadi 
s vodou a jablkami. Otrasená Ariadne Oliverová uva-
žuje, či Joyce predsa len nehovorila pravdu, a požiada 
o pomoc svojho priateľa Hercula Poirota...
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ISBN: 978-80-220-2060-2 
EAN: 9788022020602 
MOC: 11,90 € 
Počet strán: 336 
Rozmery: 13 x 20 cm 
Originál názov: Spindrift 
Preklad: Nina Mikušová 
Vychádza aj ako e-kniha 
(www.martinus.sk) 
ISBN: 978-80-220-2063-3

TAMARA MCKINLEY: VÁBENIE OSTROVA

Rodinné romány austrálsko-britskej autorky Ta-
mary McKinley vyhľadávajú čitatelia celom svete, 
slovenských nevynímajúc. Jej najnovšia kniha, epic-
ký, emocionálne bohatý príbeh o láske a odvahe, nás 
zavedie na magický ostrov Skye a do ďalekej Tasmá-
nie. Christy odjakživa snívala o tom, že sa vydá na ces-
tu zo svojho domova v Tasmánii na druhý koniec sve-
ta – na divoký a nádherný škótsky ostrov Skye, kde sa 
narodila. Starí Vikingovia ho nazývali Ostrov oblakov, 
pretože bol večne zahalený hmlami, a Christy túži ešte 
raz spočinúť pohľadom na jeho dravých vodopádoch 
rútiacich sa údoliami a  rozoklaných morských úte-
soch. Až teraz, vo svojich šesťdesiatich piatich rokoch, 
sa konečne rozhodne splniť si tento sen v spoločnos-
ti dcéry Anne a milovanej vnučky Kathryn. Ani jedna 
z nich si však neuvedomuje, že Christina minulosť je 
oveľa temnejšia a tragickejšia, ako by si mysleli...
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ISBN: 978-80-220-2065-7 
EAN: 9788022020657 
MOC:  10,90 € 
Počet strán: 304 
Rozmery: 13 x 20 cm 
Originál názov:  
The Wicked Heir 
Preklad: Otakar Kořínek 
Vychádza aj ako e-kniha 
(www.martinus.sk) 
ISBN: 978-80-220-2071-8

ELIZABETH MICHELSOVÁ: HRIEŠNY DEDIČ

Nádherný ľúbostný príbeh plný vášne, intríg, 
humoru a napätia. Do tretice vás pozývame do 
exkluzívneho pánskeho klubu – zoznámte sa so 
záhadným vodcom tajného spolku Fallonom St. 
Jamesom! Lady Isabelle Fairlynová je romantic-
ky založená slečna, ktorá rada sníva s otvorený-
mi očami. Keď zistí, že Kelton Brice, do ktorého 
je zaľúbená, sa zasnúbil s  jej sestrou Victoriou, 
rozhodne sa, že do konca sezóny si zaňho nájde 
primeranú náhradu: jej nastávajúci musí byť šar-
mantný, skvelý tanečník, musí sa dobre obliekať 
– skrátka, musí byť dokonalý... Fallon St. James 
je všetko iné, len nie dokonalý džentlmen. Ako 
vodca tajného Spolku náhradných dedičov nemá 
na lásku čas a väčšinou sa drží v ústraní. Napriek 
tomu sa medzi ním a Isabelle zrodí priateľstvo 
a  úprimná náklonnosť. A keď potom dievčinu 
napadne nepriateľ jej otca, ktorý by mohol zničiť 
spolok a  jeho členov, Fallon sa musí rozhodnúť, 
či bude chrániť svoje životné dielo, alebo risku-
je všetko, len aby zachránil ženu, ktorej zvodný 
úsmev mu berie dych...
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ISBN: 978-80-220-2056-5 
EAN:  9788022020565  
MOC:  16,90 € 
Počet strán: 800 
Rozmery: 13 x 20 cm 
Originál názov:  
The Agony and the Ecstasy 
Preklad: Jozef Šimo

IRVING STONE: AGÓNIA A EXTÁZA, 5. vyd.

 
Po románe Smäd po živote prinášame čitate-
ľom ďalší legendárny román z  pera majstra 
biografického žánru. V  Agónii a  extáze Irving 
Stone mimoriadne presvedčivo zobrazil dra-
matický, búrlivý život veľkého maliara a sochára 
talianskej renesancie Michelangela Buonarroti-
ho, ako aj celú plejádu osobností, s ktorými sa 
umelec stýkal. Vďaka jedinečnej schopnosti his-
torickej evokácie sa autorovi podarilo zachytiť 
ducha čias, spôsob myslenia a cítenia ľudí v da-
nej historickej etape. V  románe sa stretávame 
s pestrým a pozoruhodne plastickým obrazom 
renesancie v jej plnej šírke – od zmyslového roz-
košníctva až k  asketizmu reformačných snáh. 
Táto kniha čitateľa nielen zaujme, ale naplní ho 
aj pochopením pre veľké – a neraz márne – úsi-
lie geniálneho umelca v konflikte so spoločnos-
ťou, ktorú predbehol.
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ISBN: 978-80-220-2067-1 
EAN:  9788022020671  
MOC: 15,90 € 
Počet strán: 496 
Rozmery: 14,5 x 22,7 cm 
Originál názvy: Death in 
the Clouds, The A. B. C. 
Murders, Mrs McGinty´s 
Death  
Preklad: Dušan Janák,  
Katarína Jusková,  
Alena Redlingerová

AGATHA CHRISTIE: 3 X HERCULE POIROT 2

 
Pre fanúšikov legendárnej Agathy Christie 
a  milovníkov klasických detektívok je tu 
druhý výber z  diela kráľovnej anglickej de-
tektívky. Smrť v  oblakoch, Vraždy podľa abece-
dy, Smrť pani McGintyovej – tieto tri detektívne 
príbehy patria k  najznámejším dielam Agathy 
Christie a aj po rokoch zaujmú originálnou zá-
pletkou a jej nečakaným rozuzlením. V románe 
Smrť v oblakoch Hercule Poirot rieši detektívny 
rébus v  podobe záhadnej smrti cestujúcej po-
čas letu z Paríža do Croydonu, Vraždy podľa abe-
cedy nás zavedú do prímorských letovísk na juž-
nom pobreží Anglicka, kde vyčíňa sériový vrah 
a pomocou anonymných listov upozorňuje bel-
gického detektíva na  miesto najbližšej vraždy, 
a  napokon v  Smrti pani McGintyovej sa spolu 
s Herculom Poirotom ocitneme v tichej dedin-
ke na anglickom vidieku, ktorou otrasie surová 
vražda starej upratovačky. A hoci má Poirot vo 
všetkých troch prípadoch do  činenia s  mimo-
riadne rafinovaným páchateľom, jeho povestné 
malé sivé bunky ani v jednom z nich nezlyhajú.
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Druhý výber z diela kráľovnej anglickej detektívky



    

ISBN: 978-80-220-2064-0 
EAN: 9788022020640 
MOC: 12,90 € 
Rozmery: 13 x 20 cm 
Originál názov:  
The Mystery of Three 
Quarters 
Preklad:  
Barbora Andrezálová 
Vychádza aj ako e-kniha 
(www.martinus.sk) 
ISBN: 978-80-220-2070-1

SOPHIE HANNAHOVÁ: ZÁHADA TROCH ŠTVRTÍN

 
Legendárny Hercule Poirot sa vracia na scénu v ra-
finovanom, diabolsky zosnovanom detektívnom 
príbehu. Po obrovskom úspechu románov Vraždy s mo-
nogramom a Záhada zavretej schránky sa britská spiso-
vateľka Sophie Hannahová opäť rozhodla oživiť najob-
ľúbenejšieho detektíva na svete. Jej príbeh sa odohráva 
v Londýne v 30. rokoch minulého storočia. Keď sa Her-
cule Poi rot jedného dňa vráti po obede domov, predo 
dvermi ho čaká neznáma žena. Rozčúlene sa ho pýta, 
prečo jej poslal list, v ktorom ju obvinil z vraždy Barna-
basa Pandyho, hoci ona toho človeka nikdy nestretla ani 
o ňom nepočula. Ibaže ani Poirot o Barnabasovi Pandym 
nikdy nepočul a  nikoho z  vraždy neobvinil. Otrasený 
vojde do bytu, kde ho už čaká ďalší návštevník – nezná-
my muž tvrdí, že ráno dostal od Poirota list, v ktorom ho 
obvinil z vraždy Barnabasa Pandyho. Koľko takých listov 
existuje? Kto ich poslal a s akým úmyslom? A napokon, 
kto je Barnabas Pandy? Je mŕtvy, a ak áno, zavraždili ho? 
Podarí sa slávnemu detektívovi nájsť odpovede na tieto 
otázky bez toho, aby zároveň ohrozil životy ďalších ľudí?

www.slovenskyspisovatel.sk
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ISBN: 978-80-220-2068-8 
EAN: 9788022020688 
MOC: 14,90 € 
Rozmery: 13 x 20 cm 
Vychádza aj ako e-kniha 
(www.martinus.sk) 
ISBN: 978-80-220-2074-9

HANA ZELINOVÁ: ALŽBETIN DVOR 

Prvý diel tejto románovej ságy, ktorý po 
rokoch ponúkame čitateľom  v novom vy-
daní, sa stal predlohou úspešného rovno-
menného televízneho seriálu (1986). Hlavný 
hrdina a  zároveň rozprávač Filip Fabici vy-
rastá bez rodičov na Alžbetinom dvore, v jed-
nom z najkrajších kaštieľov v Turci i v celom 
Hornom Uhorsku. O pohnutej histórii svojho 
rodu, nad ktorým visí kliatba, sa dozvedá od 
poručníka Jakuba a starej matky Júlie. Postup-
ne vychádza najavo, že príčinou všetkého ne-
šťastia, čo sa valí na Fabiciovcov, je takzvaný 
kódex Filipovho prastarého otca Mathiasa, 
ktorým Mathias Fabici ustanovil, že po jeho 
žene Alžbete Castiglione nesmie na Alžbeti-
nom dvore už nikdy žiť nijaká Alžbeta... 

Pripravujeme: Volanie vetra 
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