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Humphrey Westcott, gróf Riverdale, zanechal po sebe veľký majetok  a 
jedno škandalózne tajomstvo, ktoré navždy zmenilo život jeho rodiny – 
vrátane dcéry, ktorá sa rozhodne začať odznova.

Keďže manželstvo jej rodičov vyhlásili za neplatné, z Camille West-
cottovej je zrazu nemanželská dcéra bez titulu. V snahe uniknúť svojej 
minulosti odíde z Londýna do Bathu a zamestná sa ako učiteľka v siro-
tinci, kde vyrastala jej nevlastná sestra Anna. Len čo si Camille zvykne 
na novom mieste, s nevôľou zistí, že stará matka objednala jej portrét 
u maliara, ktorého nemôže vystáť.
Ani učiteľ výtvarnej výchovy Joel Cunningham nie je nadšený, že do-
stal za úlohu namaľovať portrét povýšeneckej novej učiteľky. Ale zatiaľ 
čo mu Camille sedí ako model, ich vzájomná antipatia sa mení na túž-
bu a túžba na horúcu vášeň. A len vďaka tomuto silnému putu, čo sa 
medzi nimi vytvorilo, budú schopní čeliť búrke, ku ktorej sa neodvratne 
schyľuje...
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Jediné osudné rozhodnutie spustí lavínu udalostí a odhalí tajomstvá 
jedného domu.

Ženu, ktorú by najradšej videlo mŕtvu azda až priveľa ľudí, zavraždia. 
Je páchateľom jej ponižovaný partner alebo bývalý manžel, ktorého do-
hnala ku korupcii? Synovia, ktorí si jej smrťou finančne prilepšia? Niek-
torý zo susedov, čo dlhé roky museli znášať jej arogantné správanie? 
Alebo nebodaj niekto celkom iný? 
Zdanlivo jednoduchý prípad, z ktorého sa vykľuje tvrdý oriešok i pre 
partiu skúsených kriminalistov. Prípad, ktorý zmení život takmer všet-
kým. Navyše poručíka Tibora Dregoniča čosi neodolateľne priťahuje 
k jednej z podozrivých. Pre vášeň riskuje viac, než tuší...
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Niektoré tajomstvá sú príliš nebezpečné, aby uzreli svetlo sveta. 

Bola jeho najprísnejšie stráženým tajomstvom... Záhadná Francúzka 
v odľahlom mestečku v andalúzskych vrchoch začína písať nebezpečné 
pamäti –príbeh muža, ktorého kedysi milovala v Bejrúte, a dieťaťa. Táto 
žena pozná najväčšie tajomstvo Kremľa. Pred mnohými rokmi sa KGB 
podarilo prepašovať na Západ svojho človeka a ten teraz stojí na prahu 
absolútnej moci.
Veľké sprisahanie môže odhaliť iba jeden muž: Gabriel Allon, špičkový 
agent a reštaurátor, súčasný šéf izraelskej spravodajskej služby. Gabriel 
už predtým bojoval s temnými silami nového Ruska a zaplatil za to pri-
vysokú cenu. Teraz sa s Rusmi stretáva znova a v hre nie je nič menšie 
ako osud povojnového svetového poriadku... 
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Pisárka Sheila Webbová príde podľa dohody do domu číslo 19 na ulici 
Wilbraham Crescent, no namiesto staršej nevidiacej dámy slečny Peb-
marshovej, ktorá si v Cavendishovej sekretárskej agentúre vyžiadala jej 
služby, nájde na dlážke salóna mŕtvolu neznámeho muža. Prípadu sa 
ujme detektív inšpektor Hardcastle s výdatnou pomocou priateľa Co-
lina Lamba, ktorého číra náhoda privedie na miesto činu. Vypočúvajú 
susedov z najbližšieho okolia, no ako to zvyčajne býva, nikto nič nevidel, 
nikto nič nepočul. Keď však slečna Pebmarshová rezolútne poprie, že by 
do agentúry telefonovala, a navyše nechápe, odkiaľ sa v jej dome vzalo 
štvoro záhadných hodín, je jasné, že budú potrebovať malé sivé moz-
gové bunky Hercula Poirota. Medzitým dôjde k ďalšej brutálnej vražde 
a prípad sa čoraz väčšmi zamotáva. „Tento zločin je taký komplikovaný, 
že musí byť celkom prostý,“ vyhlási slávny belgický detektív. No vrah je 
stále na slobode a hodiny nezadržateľne odtikávajú čas...
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Každý deň otvárame a zatvárame množstvo dverí bez toho, aby sme tejto 
činnosti venovali pozornosť. Keď si však z nejakého dôvodu uvedomí-
me, že sú míľnikom prechodu a dávajú nám možnosť vstúpiť alebo vyjsť, 
zmenia sa na dôležité dvere nášho života. Vtedy začnú rozprávať svoje 
príbehy. Pre niekoho sa stanú symbolom pozitívnej zmeny – bezpečia, 
slobody či lásky, pre iného možno väzením, z ktorého nedokáže ujsť. 
V malých aj veľkých okamihoch ľudského života zohrajú svoju význam-
nú úlohu a zároveň naďalej plnia funkciu obyčajných dverí, ktoré sú zá-
vislé od ľudského dotyku.
Ak sa pred nimi zastavíme, môžeme sa pokochať ich krásou. A možno 
v nás prebudia fantáziu a zvedavosť. Čo sa skrýva za dverami?
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Nežná staropanenská Hadley, mondénna dračica Fife, emancipovaná 
ambiciózna Martha, starostlivá a obetavá Mary – štyri zákonité manžel-
ky Ernesta Hemingwaya, nie iba ženy, tých mal slávny bonviván v živote 
oveľa viac. Aj o nich sa Naomi Woodová v knihe okrajovo zmieňuje. 
Nenazeráme len do manželského spolužitia, ale ocitáme sa aj v bohém-
skom Paríži dvadsiatych rokov, vo vojnovom Madride, v rezidencii na 
Floride, vo vile na predmestí Havany, v odľahlom Ketchume v štáte Ida-
ho, kde svetoznámy spisovateľ zakončil svoju životnú púť – tam všade 
nás zavedie autorka, tam všade hľadá odpoveď na základnú otázku: Čo 
núti Hemingwaya uzatvárať stále nové a nové vzťahy, ako to, že nikdy 
nie je schopný zaplniť prázdno v srdci, zahnať nepokoj?  
Štyri manželky – každá iná, a predsa majú niečo spoločné: nesmiernu 
lásku k Ernestovi. Znášajú jeho vrtochy, pomáhajú mu bojovať s démo-
nom depresie, prekonávať útrapy tvorby.   
Pani Hemingwayová je fikcia, no autorkin farbistý štýl v nás vyvoláva 
pocit, že tak nejako to naozaj mohlo byť...
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Po románe Alžbetin dvor vám v novom vydaní prinášame druhý diel 
legendárnej turčianskej trilógie Hany Zelinovej. Autorka v ňom rozvíja 
pohnuté osudy potomkov Mathiasa Fabiciho, zakladateľa panstva 
Alžbetin dvor a pôvodcu kliatby, čo poznačila fabiciovský rod. 

Úloha hlavného hrdinu a rozprávača tentoraz pripadla Danielovi de 
Liessovi, synovi krásnej Celesty, pravnučky Filipa Fabiciho. Prostred-
níctvom neho sa dozvedáme o zlomových momentoch tak rodinnej 
histórie, ako aj histórie Slovenska v prvej polovici dvadsiateho storočia. 
V centre Danielovho rozprávania sa okrem nešťastnej Celesty, ktorú 
ako sedemnásťročnú proti jej vôli vydali za oveľa staršieho muža, oci-
tajú jeho druh z detských čias Lukáš Abram a nevlastný brat Wilhelm 
Karl de Liess, ktorý sa za vojny vracia na Vrútky ako vysoký dôstojník 
SS s tajným poslaním. Udalosti naberú dramatický spád 
a zdá sa, že osudový konflikt medzi nevlastnými súrodencami je neod-
vratný...
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