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Pred mnohými stáročiami Markus Berzevič s pomocou 
čarodejnice Solveig chladnokrvne obetoval snúbenicu 
Aniku, aby zachránil svojich ľudí pred dobyvateľmi. 
Zúfalá Anikina matka prekliala Markusa, odsúdiac ho 
na večný život. Solveig v snahe zmierniť kliatbu darovala 
Markusovi strážkyňu a jej potomkyne, ktorých poslaním 
je chrániť ho a zároveň hľadať spôsob, ako kliatbu zlomiť. 
Každý pokus sa však skončí neúspechom a Markus stráca 
aj poslednú iskierku nádeje, až kým na Čierny hrad osud 
nezaveje krásnu Verenu z Orlay. Verena je výnimočná 
žena – jej srdce je dosť veľké a myseľ dosť slobodná, aby 
prijala neuveriteľnú pravdu o tajomnom hradnom pá-
novi, ktorý v nej rozdúcha plamene vášne a čistého citu. 
Bude však jej láska dosť silná, aby Markus uveril v zázrak 
a konečne sa dočkal odpustenia?

ISBN: 978-80-220-2078-7
EAN: 9788022020787
cena: 10,90 €
počet strán: 208
rozmery: 13x20 cm 
Vychádza aj ako e-kniha (www. martinus.sk)  
ISBN: 978-80-220-2092-3
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Zdá sa, že kliatba nešťastnej matky bola po stáročiach 
prelomená – preliata krv oslobodila Markusa Berzeviča  
i jeho strážkyňu. Jorga teda môže slobodne odísť a žiť 
svoj život. Zo všetkého najväčšmi túži po láske, akú 
vídala u svojho pána a jeho ženy Vereny. Jediná osudná 
chyba jej však nielen vezme moc a spomienky, ale aj 
vzkriesi čarodejnicu, ktorá žiada, aby ju nasledovala. Jor-
ga sa úporne bráni, nechápe, prečo jej vazalstvo nemôže 
navždy pominúť. Čo sa stalo v dávnej minulosti, že duch 
čarodejnice nemôže odísť a zúfalo sa domáha jej pomo-
ci? Aké temné tajomstvá ešte vyjdú na svetlo sveta? Jorga 
sa musí rozhodnúť, či je jej sloboda dôležitejšia než tí, čo 
s Markusom zdieľajú spoločný osud…

ISBN: 978-80-220-2080-0
EAN: 9788022020800
cena: 10,90 €
počet strán: 216
rozmery: 13x20 cm 
Vychádza aj ako e-kniha (www.martinus.sk) 
ISBN: 978-80-220-2095-4

Dlho očakávané pokračovanie bestselleru Kliatba

OKTÓBER



Autorka, ktorá sa do povedomia čitateľov zapísala najmä 
úspešnou trilógiou Zlatokopka, sa vo svojom najnovšom, 
v poradí siedmom románe vracia k téme, ktorou zaujala 
už v knihe Nebezpečná. Dve mladé ženy, dva životy, dva 
osudy. Spája ich spoločný lekár a psychiatrická klinika, 
napriek tomu sa nikdy nestretnú. Nie, toto nie je hádan-
ka, toto je znepokojivý príbeh, pri ktorom vám zo sily 
narušenej ľudskej psychiky budú naskakovať zimomriav-
ky. Aký je život s halucináciami alebo masívnymi výpad-
kami pamäti? Čo sa deje v čase, ktorý si hlavné hrdinky 
nepamätajú? Dá sa takáto porucha utajiť pred blízkymi  
a okolím, dá sa s ňou normálne žiť? Jedna žena uteká 
pred pravdou, druhá pred smrťou, idú však tou istou 
cestou. Dostanú sa do rovnakého cieľa?

ISBN: 978-80-220-2066-4
EAN: 9788022020664
cena: 12,90 €
počet strán: 352
rozmery: 13x20 cm
Vychádza aj ako e-kniha (www.martinus.sk) 
ISBN: 978-80-220-2072-5
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Súborné vydanie poviedok s Herculom Poirotom, naj-
obľúbenejším fiktívnym detektívom všetkých čias, ktorý 
v r. 2016 oslávil sto rokov od chvíle, keď vznikol v mysli 
legendárnej spisovateľky Agathy Christie.
Luxusne upravená, bohato ilustrovaná kniha s kazetou ob-
sahuje vyše päťdesiat kratších prípadov slávneho belgické-
ho detektíva vrátane poviedky, ktorú v Spojenom kráľov-
stve publikovali až sedemdesiat rokov po jej vzniku: Poirot 
a záhada na regate. Ako bonus boli do zbierky zaradené 
aj pôvodné verzie dvoch príbehov Agathy Christie: Únos 
Kerbera zo zbierky Herkulovské úlohy pre Hercula Poirota 
a Nehoda s loptičkou, ktorú neskôr autorka spracovala do 
detektívky Nemý svedok.
Slovenské vydanie poviedok s Herculom Poirotom je 
unikátne aj z prekladateľského hľadiska, keďže preklad 
je dielom jediného človeka – renomovanej prekladateľky 
Alexandry Ruppeldtovej. Originálny doslov ku knihe na-
písala humoristka a moderátorka Elena Vacvalová.

ISBN: 978-80-220-2055-8
EAN: 9788022020558
cena: 49,90 €
počet strán: 832
rozmery: 23x28 cm
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Sestry Duncanové vydávajú nezávislé noviny The May-
fair Lady, v ktorých presadzujú práva žien a zároveň vedú 
tajnú zoznamovaciu službu pre londýnsku smotánku. 
Jedným z ich klientov sa stane aj doktor Farrell  
a Chastity, ktorá je ako posledná zo sestier ešte slobodná, 
mu ochotne začne hľadať vhodnú partnerku. Príťažlivý 
lekár má však nečakanú požiadavku: potrebuje bohatú 
manželku s vyšším spoločenským postavením. Chastity 
je jeho postojom pobúrená, no platiaceho zákazníka ne-
odmietne. Postupne vyjde najavo, že motivácia doktora 
Farrella je celkom iná: chce liečiť chudobných z najniž-
ších vrstiev a na to potrebuje peniaze. Na ich získanie je 
ochotný obetovať i svoju slobodu...

ISBN: 978-80-220-2081-7
EAN: 9788022020817
cena: 10,90 €
počet strán: 264
rozmery: 13x20 cm 
Vychádza aj ako e-kniha (www.martinus.sk) 
ISBN: 978-80-220-2093-0



NOVEMBER

Hotely, koncertné sály, ustavičné cestovanie – tak vyze-
ralo detstvo Olívie, ktorej rodičia mali kapelu. Chýbali 
jej kamarátky a pocit rodinnej istoty. Tú neskôr na-
chádza ako dospelá v Jonášovej rodine. Olívia sa snaží 
potlačiť traumy z detstva a teší sa na spoločný život s 
Jonášom. Do jej plánov nečakane zasiahne príchod no-
vého šéfa do firmy – bývalého spolužiaka, ktorého kedysi 
odmietla. Keď sa šéf rozhodne využiť túto príležitosť, aby 
sa jej pomstil, Olívia nachádza oporu v kamarátke Do-
rote, ktorá sa sama snaží vyrovnať so životnými sklama-
niami. Nádejou pre Dorotu sa stáva sympatický osamelý 
muž, ktorý ju zahŕňa pozornosťou. Keď však kamarátky 
nájdu v pivnici jeho vily ukrytú bábiku a detské obleče-
nie, nádej sa mení na podozrenie...

ISBN: 978-80-220-2076-3
EAN: 9788022020763
cena: 11,90 €
počet strán: 312
rozmery: 13x20 cm 
Vychádza aj ako e-kniha (www.martinus.sk) 
ISBN: 978-80-220-2089-3



NOVEMBER

Hoci ženy nesmú vykonávať právnické povolanie, Rosa-
mund Carrowová sa v práve dobre vyzná, pretože celé 
roky pomáhala otcovi, úspešnému právnikovi Eliasovi 
Carrowovi. Po jeho nečakanej smrti sa prezlečie za 
muža, aby mohla vystupovať na súde a dotiahnuť jeho 
prípady do úspešného konca. 
Lord Lawrence Byron je napriek svojej povesti zhýralca 
považovaný za vychádzajúcu hviezdu londýnskych práv-
nických kruhov. Keď ho na súde porazí mladý právnik, 
rozhodne sa zistiť o svojom protivníkovi čo najviac. 
Poriadne ho prekvapí, keď odhalí šokujúce tajomstvo: 
jeho súperom bola v skutočnosti inteligentná a očarujú-
ca mladá dáma – žena, ktorú by mal najradšej vo svojej 
posteli...

ISBN: 978-80-220-2085-5
EAN: 9788022020855
cena: 10,90 €
počet strán: 248
rozmery: 13x20 cm 
Vychádza aj ako e-kniha (www.martinus.sk) 
ISBN: 978-80-220-2094-7



NOVEMBER

Druhorodený syn vikomta Rathmoora Dominick mal 
pred sebou skvelú budúcnosť: prestížnu kariéru advokáta 
a manželstvo s dcérou bohatého baróna. No keď ho po 
otcovej smrti starší brat George pripraví o dedičstvo, 
musí sa rozlúčiť so štúdiom práva i s plánmi na svadbu  
s milovanou Jane. Aby jej nezničil povesť, presvedčí ju, že 
jej bol neverný a že by pre ňu nebol vhodným manželom.
O dvanásť rokov zomiera George bez potomka a Domi-
nick sa dostáva k titulu vikomta Rathmoora i k celému 
panstvu. Vdova po Georgeovi Nancy však z ničoho nič 
zmizne a jej dôverná priateľka Jane sa v obave o jej život 
obráti na bývalého snúbenca s prosbou, aby sa ju pokúsil 
nájsť. Dominick na Jane nikdy nezabudol a chce využiť 
ich stretnutie na odčinenie chýb z minulosti a vzkrie-
senie ich starej lásky. No ktovie, či už na to nie je nesko-
ro, veď Jane je zasnúbená s iným...

ISBN: 978-80-220-2084-8
EAN: 9788022020848
cena: 10,90 €
počet strán: 269
rozmery: 13x20 cm 
Vychádza aj ako e-kniha (www.martinus.sk) 
ISBN: 978-80-220-2291-6



DECEMBER

Malebnú atmosféru kultových pretekov dračích člnov 
poznačí tragédia pri napínavom finále. Napriek presved-
čeniu vidiečanov, že mladého muža si zobrala bohyňa 
rieky, sudca Ti sa po nečakanom objave s plnou vervou 
púšťa do vyšetrovania. Keď násilná smrť postihne aj 
krásnu mladú ženu a dvoch ďalších ľudí z blízkeho okolia 
prvej obete, postupne dopĺňa ďalšie dieliky napínavej 
skladačky. Je mimoriadne náročná, lebo okrem lásky, 
šialenstva a chamtivosti musí sudca Ti počítať aj  
s mystickou silou bohyne z chrámu uprostred tajomného 
Mandragorového hája.

ISBN: 978-80-220-2087-9
EAN: 9788022020879
cena: 9,90 €
počet strán: 176
rozmery: 13x20 cm 
Vychádza aj ako e-kniha (www.martinus.sk) 
ISBN: 978-80-220-2090-9



DECEMBER

Keď sa videli naposledy, on sa s ňou odmietol oženiť  
a odišiel z jej života aj z Anglicka. Náhoda ho zaviala až 
na dvor kráľa Richarda Levie srdce a v jeho službách sa 
vybral na výpravu za oslobodenie Svätej zeme. Ona sa 
so zlomeným srdcom vydala za iného a znášala všetky 
príkoria, ktoré jej osud nachystal. Po piatich rokoch 
sa James zbavený všetkých ideálov natrvalo vracia do 
Anglicka. Splnilo sa mu, o čom sníval od detstva, no jeho 
duša a svedomie zostávajú poznačené. 
Keď neskôr na slávnosti v kráľovskom paláci spoznáva 
tajomnú ženu, prebúdza sa v ňom dávno zabudnutý 
inštinkt ochrancu a túžba po žene, ktorá preňho pred-
stavuje nebezpečenstvo. Podarí sa Jamesovi zachrániť 
neznámu z rúk tyranského princa Jána, ktorý v bratovej 
neprítomnosti prevzal vládu nad krajinou? Dovolí osud, 
aby sa znovu stretol s Elisabeth, ktorej pred rokmi tak 
veľmi ublížil?

ISBN: 978-80-220-2098-5
EAN: 9788022020985 
cena: 12,90 €
rozmery: 13x20 cm 
Vychádza aj ako e-kniha (www.martinus.sk) 
ISBN: 978-80-220-2103-6


