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Po románoch Krvavé spomienky a Zrada vám ponúkame ďalší strhujúci triler z pera 

kráľovnej tohto žánru – neodolateľnú zmes trýznivého napätia a erotiky, ktorá vás celkom 

opantá. 

 

Keď pre nepreniknuteľnú hmlu na americkom východnom pobreží skolabuje doprava na 

zemi aj vo vzduchu, jediný, kto si trúfne sadnúť do kokpitu lietadla, je Rye Mallett, skúsený  

a nebojácny profesionálny pilot. Podujme sa doručiť tajomnú čiernu schránku do mestečka  

v severnej Georgii, kde na ňu už netrpezlivo čaká istý doktor Lambert.  

Po núdzovom pristátí v neďalekom lese, spôsobenom pokusom o sabotáž, striehne na 

Malletta ďalšie nemilé prekvapenie: namiesto jeho klienta sa pri lietadle zjaví neznáma žena, 

ktorá sa predstaví ako Brynn O´Nealová a dožaduje sa vydania schránky. Rye odmietne, a tak 

sa chtiac-nechtiac zapletie do mimoriadne nebezpečnej hry. Zásielku totiž treba doručiť čo 

najskôr a očividne ju chce získať aj niekto iný ꟷ niekto, kto by bol pre ňu ochotný aj vraždiť... 
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Americká spisovateľka Jane Featherová, jedna z najžiarivejších stálic žánru historickej 

romance, vám ponúka prvú časť skvostnej trilógie z eduardovského obdobia s názvom 

Londýnske klenoty, zobrazujúcej osudy troch nerozlučných priateliek z vyššej spoločnosti.  

Diane Sommervillovej, dedičke vplyvnej londýnskej rodiny, osud nadelil nevšednú krásu, 

bystrý rozum a nezávislého ducha. Po smrti rodičov sa stane majiteľkou výnosných baní  

v Južnej Afrike, no veľké šťastie jej neprinesú. Keď jej milovaný brat Jeremy padne v bitke 

proti Búrom, vysvitne, že svoj podiel na rodinnom majetku odkázal najlepšiemu priateľovi. 

Diana sa tak ocitne v absurdnej situácii: je nútená deliť sa o rodinné sídlo a majetky  

s mužom, ktorého kedysi ľúbila a teraz ho nemôže ani vystáť. A čo je ešte horšie, jej neverný 

exsnúbenec sa k nej nasťahoval... 

Rupert Lacey nečakal, že Diana sa vzdá bez boja, no nerátal ani s tým, že sa s ňou ocitne pod 

jednou strechou. Ibaže ona sa nikam nechystá a je rovnako hrdá, nebojácna a panovačná 

ako kedysi. Keďže ani jeden z nich nechce ustúpiť, na verejnosti musia predstierať, že sú 

manželia. Čím viac času však spolu trávia, tým je im obom jasnejšie, že ignorovať vzájomnú 

príťažlivosť i nezodpovedané otázky, ktoré ich rozdelili, nebude vôbec jednoduché... 
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Pri príležitosti storočnice tvorby legendárnej Agathy Christie a stých „narodenín“ jej 

nemenej legendárneho hrdinu – geniálneho súkromného detektíva Hercula Poirota – 

vychádza známy detektívny román Mačka medzi holubmi v novom vydaní.   

Tesne pred vypuknutím prevratu v štáte Ramat na Blízkom východe princ Ali Júsuf zverí 

svojmu pilotovi a blízkemu priateľovi Bobovi Rawlinsonovi rodinné drahokamy v hodnote 

takmer milión libier v nádeji, že sa mu podarí zariadiť ich prevoz do Anglicka. Bob sa o to 

postará, no skôr než vzácny balíček dorazí na miesto určenia, obaja muži sú mŕtvi - zahynú 

pri leteckom nešťastí.  

Onedlho dôjde na prestížnej dievčenskej škole Meadowbank k záhadnej vražde učiteľky,  

a keď vzápätí vrah udrie znovu, vystrašená študentka Julia Upjohnová sa obráti na Hercula 

Poirota s prosbou o pomoc. Odhalila totiž čosi znepokojujúce a právom sa obáva o vlastný 

život. Slávny belgický detektív sa tak ocitne pred úlohou vyriešiť jeden z najťažších prípadov 

svojej dlhej a mimoriadne úspešnej kariéry... 
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Nádherná, dojímavá romanca, ktorá poteší srdce každého čitateľa... Nečudo, že Mary 

Baloghová sa teší popularite na celom svete! 

                                                                                                                             Affaire de Coeur 

 

Lucasa Kendricka, vojvodu Harndona, život naučil, že srdce je človeku iba na príťaž. Nielenže 

ho otec odvrhol a matka sa ho stránila, ale zradil ho i starší brat a odmietla snúbenica. A tak 

utiekol do Paríža, kde sa stal idolom mladých dám a miláčikom vyššej spoločnosti. Po 

desiatich rokoch ho osud prinútil vrátiť sa do Anglicka – stal sa hlavou rodiny, ktorá ho 

odmietla. Hoci sa netúži s nikým zblížiť, musí sa ujať zodpovednosti za mladších súrodencov, 

postarať sa o rodinný majetok aj o dediča. Vidina manželstva ho ani trochu neláka, až kým 

raz večer nezazrie v plesovej sále lady Annu Marlowovú... 


