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TRILERŽIVOTY SLÁVNYCH

Napínavý, emotívny príbeh o utajovaných vzťahoch, zničujúcej sile klamstiev a nekonečnej 
materinskej láske kladie znepokojivé otázky: Poznáte dobre svoje deti? A poznajú ony vás?

Abi Knightovú nadránom vytrhne zo spánku telefonát, akého sa desí každý rodič: oznámia 
jej, že jej sedemnásťročná dcéra spadla z mosta. V nemocnici sa šokovaná Abi dozvie, že 
Olivia pri páde utrpela nezvratné poškodenie mozgu a z kómy sa už nepreberie. Akoby to 
nestačilo, lekári zistili, že je tehotná, a preto ju nemôžu odpojiť od prístrojov, ktoré jej telo 
udržiavajú pri živote. A potom si Abi všimne hrozivé podliatiny na dcériných zápästiach...
Keď polícia nečakane vyhlási Oliviin pád za nehodu, Abi si zaumieni, že príde na to, čo sa 
v tú noc skutočne stalo. Bol Oliviin pád naozaj iba nešťastná náhoda? Alebo sa za ním skrýva 
niečo oveľa temnejšie?
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Aj ako e-kniha.  
 

V edícii vyšlo:

Salvador Dalí (1904 – 1989) bol vskutku všestranný umelec – maliar, sochár, grafik, 
ilustrátor, fotograf, filmár a spisovateľ – a zároveň najznámejší predstaviteľ surrealizmu. 
Vďaka svojmu experimentovaniu a excentrickosti v tvorbe i v živote sa stal jedným z naj
slávnejších umelcov 20. storočia. Na Dalího tvorbu mala značný vplyv jeho životná láska 
Gala, ktorá bola jeho múzou a spolupracovníčkou neuveriteľných päťdesiat rokov. 

Som génius? Pre Salvadora Dalího je odpoveď jasná: o svojej genialite nikdy nepochy
boval. Kniha Tajný život Salvadora Dalího je svojrázny monument, ktorý si vystaval na 
vlastnú počesť. Ak mu aj chýba falošná skromnosť, jeho úprimnosť je nesmierna. Dalí 
odhaľuje svoje tajomstvá takmer bezohľadným spôsobom. Je to vášnivá a zveličená auto
biografia geniálneho umelca.



LÁSKA & VÁŠEŇ
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Aj ako e-kniha. 

Láska prichádza, keď ju najmenej čakáme...

Ona je sama v cudzom meste a sníva svoj veľký sen. On je vo svojom meste a rozhodne nie je 
sám. Majú spoločný balkón, každý jednu mačku a z duše sa neznášajú. Každé ich stretnutie 
je ako zrážka planét, iskry lietajú na všetky strany. Do poslednej chvíle nebudete vedieť, ako 
to dopadne, a nepustíte knihu z rúk, kým sa to nedozviete.

KRIMI

Touto knihou z roku 1920 sa to všetko začalo: zrodila sa nielen slávna spisovateľka Agatha 
Christie, ale aj jej nemenej slávny hrdina – geniálny súkromný detektív Hercule Poirot. 
Nové vydanie Vraždy na zámku Styles vychádza pri príležitosti storočnice tvorby Agathy 
Christie a stých „narodenín“ legendárneho Hercula Poirota, ktoré si pripomíname v roku 
2020. 
Kto otrávil Emily Inglethorpovú a ako sa vrahovi podarilo dostať do jej zamknutej spálne? 
Malebná dedinka Styles St. Mary sa priam hemží podozrivými: od nového úlisného manžela 
bohatej dedičky cez jej dvoch nevlastných synov až po pôvabnú mladučkú ošetrovateľku, 
ktorá pracuje 
v nemocničnej lekárni. Tento poriadne zamotaný prípad môže vyriešiť iba skutočný majster 
záhad – neprekonateľný belgický detektív Hercule Poirot. 
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Aj ako e-kniha. 

100 rokov príbehov Agathy Christie


