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Princezná Serafina z ostrova Ascencion stojí pred najťažšou voľbou svojho 
života. Aby zachránila kráľovstvo pred vojnou s Napoleonom, musí sa vy-
dať za grobianskeho ruského princa. Jej rodičia rozhodli za ňu a ona musí 
obetovať svoju životnú lásku šťastiu a bezpečiu svojej krajiny. Serafina je 
však ohnivá, emotívna a veľmi silná mladá žena. Okrem toho, že je krásna, 
je aj tvrdohlavá a nevyspytateľná. Potom, čo sa ju 
francúzski špióni pokúsia uniesť, strávi z bezpečnost-
ných dôvodov týždeň vo vidieckej vile so svojím ido-
lom, démonom a ochrancom v jednej osobe – Da-
riusom Santiagom. Ako sa vyrovná so skutočnosťou, 
že má zrazu na dosah všetko, po čom v živote túžila? 
Môže byť princezná šťastná s mužom, ktorého si jej 
kráľovskí rodičia vzali z ulice ako cigánsku sirotu?  

Vychádza  
v máji

Katarína Gillerová je jedna z najobľúbenejších slovenských spisovateliek. 
Doteraz napísala sedemnásť románov. Ȏsmy z nich s názvom Zabudni na 
minulosť vám prinášame v novom vydaní.
Vo svojom ôsmom románe nám Katarína Gillerová ponúka pútavý príbeh 
dvadsaťsedemročnej Saše a jej mamy, ktoré sa každá po svojom vyrovná-
vajú s tragédiou, čo postihla ich rodinu. A hoci sa zdá, že vedia všetko 
o tej nešťastnej udalosti v Tatrách, pri ktorej zahynuli Sašin otec a sestra, 
po troch rokoch je odrazu všetko inak...

Vychádza  
28. mája 
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Vychádza 10. mája

V životopisnom románe Letný hosť, inšpirovanom skutočným priateľstvom 
medzi rodinami Čechovovcov a Lintvariovovcov, sa prepletajú osudy troch 
žien a jedného tajuplného denníka. Autorka majstrovským spôsobom oživuje 
dávno minulé časy, ukazuje nám silu umenia a lásky.

Horúce leto roku 1888, východná Ukrajina. Do letného sídla rodiny Lintvario-
vovcov prichádzajú Čechovovci z Moskvy, aby si prenajali hosťovský dom. Jeden 
z bratov, prostredný syn Anton, nadviaže s mladou lekárkou Zinaidou zvláštny 
citový vzťah. Zinaida v dôsledku vážnej choroby oslepla a aby vyplnila práz- 
dnotu vo svojom živote, začala si písať denník. Na jeho stránkach sa zamýšľa 
nad zmyslom života, sníva o čistej láske a filozofuje o smrti. Jej jediným po-
tešením sú úprimné rozhovory s mladým spisovateľom, na ktorého ešte len 
čaká svetová sláva.
O vyše sto rokov neskôr, roku 2014, sa práve tento denník stáva pre Kaťu Ken-
dallovú poslednou šancou, ako zachrániť rodinné vydavateľstvo pred krachom. 
Do celej veci zaangažuje aj prekladateľku Anastasiu Hardingovú, ktorá sa 
rozhodne pátrať po stratenom Čechovovom rukopise, no napokon zistí, že to 
nie je jediné tajomstvo Zinaidinho denníka...
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Kráľovná anglickej detektívky nás v tomto románe z poslednej dekády 
svojej tvorby zavedie do Londýna v polovici 60. rokov minulého 
storočia, kde už nič nie je také ako v starom dobrom Anglicku...

Tri mladé ženy si spoločne prenajímajú londýnsky byt. Jedna z nich je 
ambiciózna sekretárka, druhá umelkyňa – a tá tretia vyhľadá Hercula 
Poirota a zdôverí sa mu, že asi spáchala vraždu. Po tomto šokujúcom 
priznaní však vystrašená dievčina bez ďalších slov odchádza. 
Za výdatnej pomoci dávnej priateľky, známej autorky detektívok Ariadne 
Oliverovej, sa Poirot dozvedá viac o tomto záhadnom treťom dievčati, 
o jeho rodine a zmiznutí. Je Norma Restaricková naozaj nebezpečná vra-
hyňa alebo len pomätená mladá žena? Pátranie po vražde, vrahovi 
i samotnej obeti dá slávnemu detektívovi poriadne zabrať, no jeho malé 
sivé bunky ho ani tentoraz nesklamú...

Čo by ste boli schopní urobiť pre svoj dokonalý život?
Klamali by ste?
Podvádzali?
Vraždili?

Cecilia Wilborgová má dokonalý život. Príťažlivého, milujúceho manžela, dve 
krásne dcéry a luxusný dom v malebnom nórskom mestečku Sandefjord. 
Ibaže Cecilia má aj jedno temné tajomstvo. Tajomstvo také hrozné, že nikdy 
nesmie vyjsť na svetlo sveta.
Jedného dňa vstúpi do jej života Tobias, malý, osamelý osemročný chlapec, 
ktorý zúfalo túži po domove. A stane sa hrozbou pre Ceciliin dokonalý svet.

Vychádza  
3. júna

Vychádza  
3. júna
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Najnovší, v poradí už osemnásty román Jany Pronskej je skvelým dôkazom jej 
rozprávačského majstrovstva a nevyčerpateľnej fantázie. Začítajte sa do očaru-
júceho ľúbostného príbehu a presvedčte sa, že niekedy stačí iba načiahnuť ruku 
a uveriť v zázrak lásky...

Helena Forgáčová, pani hradu Hajnáčka, sa po dobytí svojho sídla Osmanmi ocitne 
medzi zajatcami priekupníka s otrokmi. Strach o syna, ktorý sa narodil v zajatí, jej 
nedovolí, aby prezradila, kto v skutočnosti je. Nádej, že sa niekedy dostane na slo-
bodu a vráti sa domov, postupne zhasína. Až keď jej jedného dňa neznámy cudzinec 
zo súcitu daruje dve zlaté mince, znovu sa odváži veriť v zázrak. 
Uhorský rytier Drago Draškovič, ktorý sa pred rokmi upísal nenávidenému obchod-
níkovi z Aradu, aby zachránil svoju snúbenicu, konečne pochopí, že milovaná žena 
je preňho navždy stratená, a vyráža na svoju poslednú výpravu. Nešťastná otrokyňa 
s dieťaťom v náručí mu na chvíľu pripomenie, čo stratil. Jeho náhly čin spustí lavínu 
udalostí, ktoré majú zachrániť nielen neznámu ženu a jej syna, ale aj rytierovu dušu 
a srdce... 

Vychádza  
v júni

Po románoch Alžbetin dvor a Volanie vetra vrcholí slávna turčianska trilógia Hany 
Zelinovej záverečnou časťou s názvom Kvet hrôzy, ktorú vám prinášame v novom 
vydaní. 
Hrdinami Kvetu hrôzy sú legitímni i nelegitímni potomkovia zemianskeho rodu Fa-
biciovcov, ktorého pohnuté osudy poznačené rodinnou kliatbou sa odvíjali v roz-
pätí vyše stopäťdesiatich rokov na majetku zvanom Alžbetin dvor. V troch románoch 
Hany Zelinovej ožíva jej rodný Turiec – stávame sa svedkami, ako sa cezeň rozbehne 
Košicko-bohumínska železnica, sledujeme, ako ho poznačia hrôzy svetových vojen, 
a napokon sa tu narodia deti, ktoré už ani nebudú vedieť o tom, že pochádzajú z fa-
biciovského rodu. Tak ako v prvom diele triló-
gie Mathias Fabici, v poslednej časti Daniel 
de Liess píše priznanie k svojim skutkom pre 
tých, čo prídu po ňom. Ale mladá právnička, 
Danielova príbuzná a chovanica Daniela Kem-
ková, ktorá ho má na jeho vlastnú žiadosť 
posmrtne súdiť, sa rozhodne, že svojim 
deťom neprezradí nič o jeho premárnenom 
živote, lebo tie sa narodia už do nových čias 
a budú počúvať „celkom iné rozprávky“.

Vychádza  
3. júna
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