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Medzinárodný bestseller, plný nečakaných zvratov a dych vyrážajúceho sexuálneho 
napätia, ktoré vám nedovolia knihu odložiť, kým nedočítate poslednú stranu. 

Keď sa Jordie Bennetovej a Shawovi Kinnardovi stretnú pohľady v lacnom bare, ihneď medzi nimi 
preskočí iskra. Hoci Shaw pôsobí nebezpečným dojmom, ženy jeho drsné vyžarovanie priťahuje. 
Úspešná podnikateľka Jordie však pocíti nielen príťažlivosť, ale aj hrozbu. Obaja sa v tomto za-
padákove ocitli náhodou, no každý z iného dôvodu. Ju sem ktosi vylákal pod zámien kou, že má 
dôležité informácie o jej bratovi, jeho ktosi najal, aby ju zabil. Ibaže Shaw má s Jordie iné plány: 
unesie ju a dúfa, že sa mu tak podarí získať tridsať miliónov, ktoré ukryl jej brat.

Ďaleko od civilizácie si Jordie uvedomí, že jej jediná šanca na záchranu 
je Shawa nejako prekabátiť, no on rýchlo príde na to, že sa jej nedá 
veriť. Zúfalo túžia po odpovediach – i jeden po druhom – a rozhodnú 
sa urobiť riskantný krok, ktorý by mohol byť zároveň aj ich posledným.

Cena: 13,90 €

Vychádza: 5. 11. 2019

ISBN: 978-80-220-2155-5 
EAN: 9788022021555 
Počet strán: 360

Aj ako e-kniha.
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Aj dobrá vôľa môže niekedy spôsobiť osudovú chybu... 

       
Raz večer v bare sa mladá učiteľka Mia Dennettová dá do reči s tajomným 
neznámym. Colin Thatcher jej zozačiatku pripadá ako ideálny kandidát na vzťah na 
jednu noc, no nes kôr sa ukáže, že odísť s ním domov bolo najhoršie rozhodnutie 
jej života. 

Colin ju mal uniesť a odovzdať známemu zločincovi, namiesto toho ju však ukryje 
v odľahlej chatke v hlbokých lesoch, odkiaľ Mia nemá šancu uniknúť. Miina matka 
Eve a detektív Gabe Hoffman sú odhodlaní nájsť ju za každú cenu. Ibaže ani jeden 
z nich neráta s tým, že táto vypätá situácia doslova roztrhá život rodiny Dennettov-
cov na márne kúsky.

Cena: 13,90 €

Vychádza: 5. 11. 2019

ISBN: 978-80-220-2158-6 
EAN: 9788022021586 
Počet strán: 336

Aj ako e-kniha.  
 

Od autorky vyšlo:



november

Cena: 12,90 € 
Vychádza: 5. 11. 2019

ISBN: 978-80-220-2164-7 
EAN: 9788022021647 
Počet strán: 296

Aj ako e-kniha. 

Život Eugénie a jej mladšej sestry Emy navždy zmenila tragická nehoda. Aj keď si dievčatá nie 
sú veľmi blízke, musia spolu čeliť nepriazni osudu a nenávisti, ktorú v nich pestuje teta Vilma. Na 
lepšie časy sa začne blýskať až po rokoch, keď sestry dospejú. Eugéniino šťastie po boku Petra 
však netrvá dlho. Prečo ju manžel tak náhle a bez vysvetlenia opustil? O pár mesiacov ju po hád-
ke opúšťa aj Ema. Osamelá Eugénia sa rozhodne pátrať po informáciách, ktoré by jej pomohli 
získať späť stratený život. V spleti vzťahov, starostlivo zakrytých problémov a zlyhaní postupne 
odkrýva pravdu o svojej sestre, o tete Vilme aj o nešťastnej nehode spred rokov. No neprehliada 
pritom možnosť, ako byť znovu šťastná? Veď stačí iba trochu lásky, aby bol život znesiteľnejší…

Katarína Gillerová, jedna z najobľúbenejších slo venských spisovateliek,  
prichádza so svojím osemnástym románom. 
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Victor Hugo, jeden z najslávnejších predstaviteľov svetovej literatúry, sa do sŕdc milió
nov čitateľov zapísal ako autor mnohých vynikajúcich prozaických, básnických i dra
matických diel. Azda najznámejšie z nich je jeho historický román Chrám Matky Božej 
v Paríži (1831), ktorý po rokoch ponúkame slovenským čitateľom v novom vydaní.

V  monumentálnej románovej freske ožíva pred našimi očami nielen tragický príbeh znetvoreného 
zvonára Quasimoda a krásnej Cigánky Esmeraldy, ale aj sám Paríž pätnásteho storočia – stre-
doveké mesto so svojou magickou atmosférou, úzkymi uličkami a námestiami, nespočetnými 
vežami a kostolmi, medzi ktorými dominuje Chrám Matky Božej, nádherná majestátna katedrá-
la, s ktorou sú nerozlučne späté osudy hlavných hrdinov. Ich príbeh dotvára množstvo epizód, 
kde sa vystrieda veľa postáv z najrozličnejších spoločenských vrstiev vrátane tých najvyšších. 
Do centra románu sa však postupne dostáva ľud – parížska chudoba, živelne sa búriaca proti 
cirkevnej tyranii a objavujúca svoje ušľachtilé jadro, lásku a ľudskosť uprostred stredovekej 
krutosti a tmy.
Hugov nesmrteľný román nepochybne upúta i dnešného čitateľa svojou dramatickosťou, dejom 
plným neočakávaných zvratov a najrozmanitejších prekvapení.

Cena: 15,90 € 
Vychádza: 5. 11. 2019

ISBN: 978-80-220-2160-9 
EAN: 9788022021609 
Počet strán: 464

Kúpou tejto knihy prispejete 
čiastkou 1 € na obnovu požiarom 
zničenej katedrály NOTRE-DAME

v Paríži.

V tejto edícii vyšlo: 
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Cena: 14,90 € 
Vychádza: 12. 11. 2019

ISBN: 978-80-220-2163-0 
EAN: 9788022021630 
Počet strán: 416

Aj ako e-kniha. 

Starnúca hollywoodska hviezda Evelyn Hugo, ktorá už roky žije v ústraní, sa konečne 
rozhodne prezradiť celú pravdu o svojom nevšednom a škandalóznom živote.

Za autorku svojej biografie si vyberie neskúsenú reportérku Monique Grantovú, čím zaskočí 
nielen jej kolegov, ale najmä samu Monique. Prečo práve ona? Prečo teraz? Evelynine dôvody 
síce nepozná, no jej vlastná kariéra už nejaký čas stagnuje, a tak sa rozhodne túto príležitosť 
využiť a vyťažiť z nej čo najviac.

Keď dorazí do herečkinho luxusného bytu na Manhattane, Evelyn jej rozpovie svoj životný príbeh: 
od začiatkov v Los Angeles v päťdesiatych rokoch cez sedem manželstiev až po rozhodnutie 
odísť zo šoubiznisu v osemdesiatych rokoch. Evelynino rozprávanie odhalí jej nemilosrdnú am-
bicióznosť, nečakané priateľstvá i veľkú zakázanú lásku...

november
Jedna z najúspešnejších špionážnych sérií všetkých čias pokračuje devätnástou 

časťou – dych vyrážajúcim trilerom o podvode, zrade a odplate.

Do exkluzívnej súkromnej školy vo Švajčiarsku prichádza každé ráno krásna dievčina, 
sprevádzaná autokolónou hodnou hlavy štátu. Jej identita je zahalená tajomstvom. Hovorí sa, 
že je dcérou bohatého medzinárodného obchodníka, no v skutočnosti je jej otcom Chálid bin 
Mohamed, korunný princ Saudskej Arábie. Ešte donedávna ho chválili za odvážne spoločenské 
a náboženské reformy, no teraz ho obviňujú z účasti na vražde disidentského novinára. Keď sa 
jeho dcéra stane obeťou brutálneho únosu, princ sa obráti na jediného muža, ktorému môže 
dôverovať, a požiada ho, aby ju našiel, kým nebude neskoro. Tým mužom nie je nik iný ako šéf 
izraelskej spravodajskej služby – legendárny agent a špičkový reštaurátor Gabriel Allon...

Cena: 14,90 € 
Vychádza: 26. 11. 2019

ISBN: 978-80-220-2171-5 
EAN: 9788022021715 
Počet strán: 328

Kúpou tejto knihy prispejete 
čiastkou 1 € na obnovu požiarom 
zničeného Chrámu Matky Božej 

v Paríži.

Od autora vyšlo: 
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Cena: 10,90 €

Vychádza: 3. 12. 2019

ISBN: 978-80-220-2165-4 
EAN: 9788022021654 
Počet strán: 256

Aj ako e-kniha. 

Katarína Gillerová je jedna z najobľúbenejších slovenských spisovateliek. Doteraz napísa
la osemnásť románov.  Prvý z nich s názvom Láska si nevyberá vám prinášame 

v novom vydaní.

Dominika je bystrá a vtipná pozorovateľka osudov iných, ale tiež pohltená vlastným životom 
maturantky a neskôr vysokoškoláčky. Dychtivo hľadá priateľstvo, lásku, porozumenie. Pavučina 
citov a vzťahov je niekedy zradnejšia, ako sa zdá na prvý pohľad. Je veľmi ťažké sa v nej zorien-
tovať, nieto sa z nej ešte vyslobodiť. Navyše Dominika skrýva temné tajomstvo, o ktorom nesmie 
povedať ani mame a sestre. Je toto tajomstvo predzvesťou tragédie, ktorá nečakane vstúpi do jej 
života? Dokáže nájsť východisko a zároveň podržať tých, na ktorých jej záleží? Láska si nevy-
berá, vtrhne nám do života, nepýta si povolenie. Neprináša vždy len šťastie, no Dominika je silná 
osobnosť. Miluje, zmieta sa v pochybnostiach, hľadá svetielko nádeje.

Od autorky vyšlo: 
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Trilógia Ostrov Ascencion z pera populárnej americkej autorky Gaelen Foleyovej vrcholí 
strhujúcim ľúbostným príbehom princa Rafaela di Fiore a odvážnej Daniely.

V predvečer svojich tridsiatych narodenín sa Rafael di Fiore cíti väčšmi ako zajatec než ako ko-
runný princ predurčený vládnuť ostrovnému kráľovstvu. Každé jeho želanie je vopred splnené, 
nemá nijaké povinnosti, a tak umiera od nudy. Nečakane sa mu však život plný záhaľky a hýre-
nia zmení od základov, keď jeho koč prepadne Maskovaný jazdec – tajomný zbojník, obľúbený 
medzi prostými ľuďmi pre svoju štedrosť a dobré srdce. Rafael útok odrazí a s úžasom zistí, že 
pod maskou lupiča sa skrýva pôvabná mladá šľachtičná. Lady Daniela, vnučka vojvodu Chia-
ramonteho, je rovnako cieľavedomá a statočná, ako je pekná, a čoskoro sa stane Rafaelovým 
spoľahlivým spojencom v zápase s neznámym atentátnikom, ktorý strojí úklady proti kráľovskej 
rodine. Rafaelov dôvtip, odvaha a vytrvalosť sú podrobené ťažkej skúške a okrem Daniely nik 
neverí, že sa mu podarí zachrániť kráľovstvo. Postupne sa však ukazuje, že tou najťažšou úlo-
hou bude preňho záchrana milovanej ženy... 

Cena: 12,90 € 
Vychádza: 3. 12. 2019

ISBN: 978-80-220-2162-3 
EAN: 9788022021623 
Počet strán: 336

Aj ako e-kniha.

V edícii vyšlo: 
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Cena: 11,90 €

Vychádza: 3. 12. 2019

ISBN: 978-80-220-2153-1 
EAN: 9788022021531 
Počet strán: 288

Aj ako e-kniha. 

Po románoch Krásna dedička a Horúce objatie nás kráľovná historickej romance, jedinečná Mary 
Baloghová, už po tretí raz pozýva sledovať osudy šľachtického rodu Westcottovcov. 

Toto je príbeh nového grófa Riverdala Alexandra Westcotta.

Alexander zdedil nielen titul grófa, o ktorý nikdy nestál, ale aj spustnuté panské sídlo, ktoré si 
nemôže dovoliť. Nie je dosť bohatý, aby zabezpečil blahobyt všetkým, čo sú naňho odkázaní, 
a tak vie, že sa bude musieť oženiť s bohatou ženou. Ibaže prv než svoj plán uskutoční, pozve 
ho na čaj slečna Wren Heydenová a ohúri ho ponukou, aby sa s ňou oženil...
Wren nedávno zdedila veľké bohatstvo, no chýba jej niečo, po čom veľmi túži – manžel a deti. 
Celý život žila v ústraní, neukazovala svoju tvár nikomu okrem blízkej rodiny a verných sluhov. 
Teraz si však môže dovoliť kúpiť manžela a pustí sa do toho ako pravá obchodníčka: spíše si 
zoznam džentlmenov, ktorí možno budú ochotní prehliadnuť jej nedostatky, keď na revanš 
získajú jej peniaze...

V edícii vyšlo: 

December

Prvá dáma anglickej detektívky nám vo svojom románe z roku 1927 predstavila Hercula Poiro-
ta v celkom inom, prekvapivom svetle: slávny detektív v ňom namiesto zvyčajného vyšetrova-
nia prípadu vraždy vo vidieckom sídle zvádza súboj s mimoriadne nebezpečnou medzinárod-

nou organizáciou, usilujúcou sa ovládnuť svet. 

Každý osve predstavoval obrovskú hrozbu. Keď sa spojili, stali sa prakticky neporaziteľnými. 
Členovia Veľkej štvorky – geniálny Číňan, americký milionár, francúzska vedkyňa a nepola-
piteľný majster prestrojení – zosnovali zločinecké sprisahanie takých obludných rozmerov, že 
šokuje i samého Poirota. V súboji s nimi mu pomáhajú jeho jedinečné deduktívne schopnosti, 
no čím dlhšie sa ich snaží vystopovať, tým jasnejšie sa ukazuje, že toto môže byť jeho posledný, 
osudný prípad...

Cena: 10,90 € 
Vychádza: 3. 12. 2019

ISBN: 978-80-220-2167-8 
EAN: 9788022021678 
Počet strán: 184

Aj ako e-kniha.

Od autorky vyšlo: 
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Cena: 10,90 €

Vychádza: 3. 12. 2019

ISBN: 978-80-220-2156-2 
EAN: 9788022021562 
Počet strán: 200

Aj ako e-kniha. 

Jana Pronská, nekorunovaná kráľovná slovenskej historickej romance, ktorá u nás nemá 
v tomto žánri konkurenciu, doteraz napísala osemnásť kníh. Tretiu z nich, strhujúci ľú

bostný príbeh s historickým pozadím, odohrávajúci sa na stredovekom Slovensku, vám 
prinášame v novom vydaní. 

Lúpežný rytier Sebastián Rozgoni, pán z Rozhanoviec, ktorého intrigami pripravili o rodinný 
majetok i česť, sa podujme chrániť sestru svojho dávneho priateľa Jana Barcaia pred jej poruční-
kom, chamtivým strýkom Arpádom Podmanickým. Ten ju chce vydať za starého násilníka Mi-
kuláša Ujheliho a zmocniť sa tak výnosných barcaiovských baní. Mladá dievčina sa všemožne 
bráni nanútenému sobášu, no napokon jej nezostane nič iné, iba pred strýkom utiecť...

Od autorky vyšlo: 


