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Lahodná zmes romantiky, tajomstiev a francúzskej kuchyne.  
                                                                     Margaret Atwoodová                                                                                    

Provensalsko, jar 1936. V ospalom prímorskom mestečku Juan-les-Pins sedemnásťročná Ondine 
pracuje v rodinnej reštaurácii Café Paradis. Z každodennej rutiny ju vytrhne príchod nového 
hosťa z Paríža, ktorý si želá, aby mu obedy servírovali v neďalekej vile. Tým tajomným hosťom 
nie je nik iný ako slávny Pablo Picasso, ktorý sa práve ocitol na životnej i umeleckej križovatke  
a dúfa, že pobyt pri mori mu pomôže načerpať nové sily. Na rozdiel od neho mladučká Ondine iba 
začína objavovať svoje schopnosti, talent i túžby. Stretnutie s Picassom na dlhé roky ovplyvní jej 
život, aj keď každý z nich pôjde ďalej vlastnou cestou. 
 
New York, súčasnosť. Keď sa úspešná hollywoodska maskérka Céline vráti domov na Vianoce, do-
zvie sa od mamy, že starká Ondine kedysi varila pre Picassa a vraj od neho dokonca dostala obraz. 
Po nečakanom údere osudu sa Céline vydá na juh Francúzska, aby tam pátrala po tajomstvách 
rodinnej histórie. V opojnej atmosfére Azúrového pobrežia a s pomocou niekoľkých excentrických 
priateľov z kurzu varenia napokon objaví nielen pravdu o sebe a svojej rodine, ale získa aj odvahu 
žiť naplno.
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Aj ako e-kniha.  
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Erich Maria Remarque (vlastným menom Erich Paul Remark) sa narodil v roku 1898 v Os-
nabrücku ako syn kníhkupca. Z učiteľského seminára musel odísť na vojnu, po jej skončení 
bol obchodníkom a novinárom  a od roku 1929 žil v zahraničí. V roku 1931 sa usadil vo 
švajčiarskom meste Ascona, po nútenom odchode z krajiny o dva roky neskôr sa presťa-
hoval do New Yorku, kde získal americké občianstvo. Zomrel v roku 1970 v Locarne.  
K jeho ďalším slávnym dielam patria romány Traja kamaráti a Nebo nepozná obľúbencov.  

Vojnový román Na západe nič nové, ktorý vyšiel v roku 1929, preslávil autora takpovediac za noc.  
V priebehu osemnástich mesiacov bol preložený do 25 jazykov a vyšiel v celkovom náklade 3,5 
milióna výtlačkov. Jeho filmové spracovanie vyvolalo skutočný škandál: verejnosť bola šokovaná 
pravdivým, realis tickým zobrazením vojny, ktorá zničila celú vtedajšiu mladú generáciu, pre-
tože neodvratne predurčovala osudy – aj osud devätnásťročného Paula Bäumera a jeho šiestich 
spolužiakov, ktorí nasadzovali svoje životy v nezmyselných bojoch netušiac, že z hrozného 
vojnového besnenia pre nich už niet návratu.
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Aj ako e-kniha. 

Aj keď nám psychoanalýza nevysvetlí, prečo sa stal Leonardo umelcom, aspoň nám umožní 
pochopiť prejavy a medze jeho umenia.                                                     
                                                                                                Sigmund Freud

Vo svojom diele z roku 1910 sa významný neurológ, psychológ a psychiater Sigmund Freud 
pomocou psychoanalytickej metódy a na základe dostupných údajov pokúša pochopiť osob-
nosť a tvorbu Leonarda da Vinci. Jeho pohľad na detstvo renesančného génia a rekonštrukcia 
dramatického citového života slávneho umelca mu umožnili vysloviť zaujímavé hypotézy o 
zmenách a vývine jeho osobnosti v dospelosti, o záhade úsmevu Mony Lisy a iných obrazov a 
zároveň objasniť vnútorný konflikt umelca a vedca a jeho neskorší od klon od umenia. Hĺbk-
ou pohľadu na človeka a originálnymi závermi skúmania sa Freudova práca zásadne odlišuje 
od všetkých kníh, ktoré boli o Leonardovi napísané, a poskytuje nevšedný čitateľský zážitok.

Katarína Gillerová je jedna z najobľúbenejších slovenských spisovateliek. Doteraz napísala 
osemnásť románov. Deviaty z nich s názvom Konečne sa rozhodni vám prinášame v novom 
vydaní. 

Natália pracuje v požičovni svadobných šiat a v súkromnom živote stojí pred závažným 
rozhodnutím. Keď už to vyzerá, že stopercentne vie, ako ďalej, zrazu objaví mail od iné-
ho muža, s ktorým ju spájajú nielen krásne spomienky, ale z jej strany i beznádejná snaha 
o spoločnú budúcnosť. Teraz sa situácia obracia v Natáliin prospech, hoci ona považuje 
tento vzťah za navždy ukončený. Preto v spomienkach prehodnocuje celý doterajší život  
a hľadanie šťastia u svojich „osudových“ mužov. Pre ktorého z nich sa napokon rozhodne? 
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