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marec marec

Metropola Slovenska nikdy nespí, ba čo je horšie, ani zločinci v jej uliciach... 
Vražda, únos, lúpežné prepadnutie, korupcia v polícii – toto všetko nájdete na 
stránkach kriminálneho románu nášho nového autora!

Martin Novák bol v Bratislave sotva pár hodín, keď sa vo svojom byte stal obeťou 
vraždy. Objaví ho sestra, ktorá v jeho neprítomnosti byt prenajímala. Vzápätí 
prichádza na Slovensko jeho snúbenica, ktorá vyšetrovateľom prezradí, že Mar-
tin mal z niečoho strach, a preto sa nechcel vracať do rodného mesta. Bývalá 
podnájomníčka zase nahlási, že zmizol jej priateľ, hovorca ministerstva a syn 
poslankyne. Policajti z Jednotky boja s organizovaným zločinom majú plné ruky 
práce, ale do vyšetrovania sa im neustále pletie súkromná detektívka Paula San-
torisová. Ako bývalú policajtku ju neuspokojuje hľadanie stratených psov či iné 
banálne prípady, a tak sa znova a znova púšťa do boja so zločincami v hlavnom 
meste. Aj za tú cenu, že si poriadne zavarí...

Vstúpte do sveta majiteľov multimiliónovej vinárskej korporácie, v ktorom vás 
čakajú zložité rodinné vzťahy, intrigy, závisť a nevraživosť, ale i zakázaná láska  
a dávna kliatba...

Charizmatická, životom skúšaná Cordelia postupne odhaľuje vnučke Sophii 
útrapy mladučkej slúžky Rose, ktorú osud pred vyše stopäťdesiatimi rokmi za-
vial z Anglicka na druhý koniec sveta, kde sa z nej po prekonaní nesmiernych 
ťažkostí stala bohatá majiteľka vinohradov a zakladateľka rozvetvenej, prosperu-
júcej dynastie.
Návrat do minulosti pomáha Cordelii vysvetliť vnučke, prečo treba za každú 
cenu zachovať odkaz predkov a ponechať si ohrozený rodinný podnik. Ibaže So-
phia musí vyriešiť nielen záchranu Žakarandových viníc, ale aj tajničku vlastné-
ho ľúbostného života...
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Sedem dôkazov, že ťa skutočne miluje je druhý román talentovanej slovenskej 
autorky Kataríny Pivarčiovej. Pripravte sa na svieže a zábavné hľadanie 
skutočnej lásky, ktorej v ceste často stojíme len my sami. 

Alin život je jedna veľká katastrofa. Žije v podnájme, práca ju zúfalo nebaví, 
muži jej života s ňou nikdy dlho nevydržia. Je tak trochu nešťastná a tak trochu 
osamelá, ale chýba jej odvaha niečo na tom zmeniť. Stačí však drobný impulz  
a jej svet je odrazu hore nohami. Vyhodia ju z práce, stratí hlavu kvôli chlapcovi, 
ktorý je o desať rokov mladší a vzťah s ním nemá absolútne žiadnu budúcnosť. 
Odrazu sa túži vrátiť k svojej rutine, ale už to nejde. Namiesto toho začne 
spievať v metalovej kapele, načierno nocuje na internátnych izbách, stopuje  
a svoje zážitky zverejňuje vo vtipných blogoch na internete. A to ešte netuší, že jej 
pod srdcom rastie drobný problém, z ktorého sa o pár mesiacov stane problém 
epických rozmerov...
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Viete, že hviezdy na nebi sú pekne poukladané? A keď sa najjasnejšie hviezdy pospájajú 
čiarami, že vzniknú pekné obrázky? Určite to viete. Veď ste sa učili – Veľký voz, Malý 
voz, Južný kríž... Prvák Milan Rastislav Štefánik na to prišiel sám, keď po večeroch hľa-
del na hviezdnu oblohu.
Viete, že z dreva sa dá vystrúhať loďka? Určite by ste to dokázali. Ale viete z dreva vy-
strúhať ponorku? Dá sa to. Tretiak Milan Štefánik to dokázal. A viete, čo bolo vyšité na 
prvej slovenskej zástave v roku 1848? To asi neviete. Nevedel to ani Milan, no dozvedel 
sa to od starej mamy, keď začal chodiť do gymnázia. Toto a ešte mnoho iných zaujíma-
vostí zo žiackych rokov nášho národného hrdinu Milana Rastislava Štefánika sa môžete 
dozvedieť z tejto knižky.
Milan Rastislav Štefánik chcel byť v detstve vynálezcom, meteorológom, fotografom, 
spisovateľom, organistom, hvezdárom... Hvezdárom sa po rokoch štúdia stal, no nikdy 
nechcel byť vojakom, dôstojníkom. Nakoniec sa stal generálom. Dokonca generálom 
letectva. Asi preto, že z lietadla je najbližšie k oblohe. Z lietadla sa dá dotýkať  jej modrej 
farby. Milan Rastislav Štefánik mal po celý život modré oči a vždy plné oblohy.
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apríl

Najznámejšie prozaické dielo významného amerického spisovateľa patrí ku kul-
tovým dielam svetovej literatúry. Prvý raz vyšlo v roku 1951, no napriek tomu je 
stále aktuálne. Autor ho písal ako román pre dospelých, ale vďaka téme tínedžer-
skej vzbury proti svetu dospelých a živému, slangovému jazyku si ho veľmi rých-
lo obľúbila dospievajúca mládež a hlavný protagonista románu Holden Caulfield 
sa stal ikonou vtedajšej generácie násťročných.
Postoje tínedžera búriaceho sa proti pretvárke, malomeštiactvu a skostnateným 
názorom môžu byť aj dnes inšpiráciou pre každého z nás, či už máme sedemnásť, 
alebo sedemdesiat rokov.
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Nepodplatný sudca Ti – legendárny predstaviteľ právneho systému starej Číny – 
opäť prijíma hodenú rukavicu... 

Od prvých chvíľ na novom pôsobisku v okresnom meste Lan-fang má sudca Ti 
plné ruky práce. Zamestnáva ho predovšetkým nevyhnutnosť zabezpečiť admi-
nistratívne územie pred nájazdmi barbarov spojených s tyranom a samozvaným 
vládcom. Jeho situáciu nezľahčujú ani tri zložité kriminálne prípady, ktoré majú 
korene v hlbokej minulosti. Vražda sudcovho predchodcu Pana, nadväzujúca 
na prípad bývalého guvernéra Jua, záhadné úmrtie bývalého generála cisárskej 
armády a únos staršej dcéry kováča Fanga si vyžadujú nielen sudcov čas, ale aj 
všetok jeho dôvtip a um. Aj keď odhalí tajomstvo guvernérovho bludiska, nájde 
pravý testament, odhalí perverzného vraha a oslobodí nevinných, musí riešiť 
vlastnú dilemu súvisiacu s krutým, aj keď spravodlivým trestom pre vinníkov.
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Sandra Brown, aj na Slovensku populárna autorka svetových bestsellerov, dobre vie, ako 
ulahodiť svojim čitateľom: opäť sa jej podarilo majstrovsky spojiť napätie a romantiku 
do dynamického, strhujúceho príbehu o cene hrdinstva a pomste, ktorá nepozná zľuto-
vanie.
Ambiciózna televízna reportérka Kerra Baileyová je presvedčená, že jej hviezdnu 
kariéru najlepšie odštartuje exkluzívny rozhovor s legendárnym majorom Franklinom 
Trapperom, ktorý sa pred štvrťstoročím preslávil hrdinským činom pri bombovom útoku 
v Dallase. Ibaže major sa pred časom stiahol do ústrania a úplne prestal komunikovať  
s médiami.
Kerra je pre rozhovor s národným hrdinom odhodlaná urobiť všetko, a tak požiada  
o pomoc jeho syna, súkromného detektíva a bývalého agenta federálneho úradu pre 
výbušniny. John Trapper skúmal prípad dallaského bombového útoku, no očividne tým 
niekomu stúpil na otlak. Nepáči sa mu, že Kerra sa zahráva s ohňom a vystavuje seba aj 
jeho rodinu nebezpečenstvu. 
Mladá reportérka sa však nedá odradiť a tvrdohlavo ide za svojím. Netuší, že tým prebu-
dí spiacu hrozbu, ktorá môže mať pre všetkých fatálne následky...
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Katarína Gillerová je jedna z najobľúbenejších slovenských spisovateliek. Dote-
raz napísala sedemnásť románov. Šiesty z nich s názvom Záhada zadnej izby vám 
prinášame v novom vydaní.

Kristína je žena, s ktorou sa život doteraz nemaznal. Po prežitej tragédii a život-
nom sklamaní odchádza na leto do domu starých rodičov, aby porozmýšľala, 
akým smerom sa jej život bude ďalej uberať. Hľadá odpovede na otázky, pokúša 
sa pochopiť samu seba a zároveň uveriť mužovi, ktorý ju ľúbi. Keď sa jedného 
dňa Kristína pustí upratovať zadnú izbu, objaví záhadný denník. Komu patrí? 
Jej matke alebo niektorej z matkiných sestier? A prečo sa tej izbe vyhýba celá 
rodina?
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