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Franny Stoneová mala odjakživa túlavé topánky. Dáva sa viesť prílivom a vtákmi na

oblohe a to jej pomáha zabúdať na straty, ktoré v živote utrpela. No divá príroda

postupne mizne a Franny sa už nemôže túlať bezcieľne. Vyberie sa do Grónska,

pevne rozhodnutá nájsť posledný kŕdeľ rybárov dlhochvostých a sledovať ich pri

migrácii od pólu k pólu až do ďalekej Antarktídy. Presvedčí kapitána lode Saghani

Ennisa Malonea, aby ju vzal na palubu – podarí sa jej obmäkčiť jeho ostrieľanú

posádku prísľubom, že vtáky ich privedú k rybám, ktoré je čoraz ťažšie nájsť.

Saghani teda mieri na juh cez nebezpečný, rozbúrený Atlantik a Frannini noví

kamaráti si začínajú uvedomovať, že príťažlivá vedkyňa nie je tým, kým sa zdá.

Sužujú ju nočné mory, donekonečna píše listy manželovi a za nič na svete sa

nechce vzdať sledovania vtákov. Temné tajomstvá Franninej minulosti sa postupne

odhaľujú a mladá žena, prenasledovaná spomienkami, si čoraz nástojčivejšie

kladie otázku, pred čím vlastne uteká a kam smeruje.
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Román Sedem smrtí Evelyn Hardcastlovej vyniesol dovtedy neznámeho autora na

prvé priečky rebríčkov predajnosti a zožal obrovskú chválu kritikov i čitateľov.

Tento vskutku nevšedný debut bol doteraz preložený do vyše dvadsiatich jazykov

a ovenčený množstvom prestížnych literárnych cien.

Mala to byť oslava, no večer sa skončil tragédiou. Nad hlavami hostí vybuchuje

ohňostroj a Evelyn Hardcastlová, mladá a krásna dcéra majiteľov panstva, padá mŕtva

k zemi. Evelyn však nezomrie iba raz. Až kým Aiden – jeden z hostí na večierku

v Blackheathskom panstve – nevyrieši zločin, ten deň sa bude opakovať znova

a znova. A zakaždým sa skončí osudným výstrelom.

Existuje iba jediný spôsob, ako vystúpiť z tohto začarovaného kruhu – odhaliť vraha.

Vyriešiť túto záhadu však nebude také jednoduché. Aiden sa každé ráno prebudí

v tele iného hosťa a udalosti prežíva nanovo, vždy z iného uhla pohľadu. A niekto na

Blackheathskom panstve sa rozhodol, že mu už nikdy nedovolí odísť...
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Jana Pronská, jedna z najúspešnejších slovenských spisovateliek, už celé roky

prináša svojim čitateľom podmanivé romance, úzko späté s našou históriou. Vo

svojom najnovšom, dvadsiatom románe nás opäť zavedie na stredoveké hrady

a kráľovské dvory, kde sa odohráva strhujúci príbeh zakázanej lásky.

Bývalá dvorná dáma Bianka nemá v manželstve s veľmožom Mikulášom Révaiom na

ružiach ustlaté. Pán Blatnice je surový ukrutník, ktorý nepozná zmilovanie. Manželku

drží na hrade ako vo väzení a jediné, na čom mu záleží, je splodenie dediča. Preto sa

mu ani trochu nepáči, že uhorský kráľ Ladislav pozve Bianku na hrad Sklabiňa, aby

počas poľovačky robila spoločnosť manželke francúzskeho veľvyslanca. Medzi

hosťami je aj mladý rytier, kapitán veľvyslancovej stráže Damien d´Ansacq, ktorého

Bianka Révaiová očarí na prvý pohľad. Ani mladej žene nie je galantný rytier

ľahostajný, no rokmi zakorenený strach z manžela jej bráni, aby mu dala čo i len

najmenšiu nádej.

Situácia sa však zmení, keď Bianku na príkaz palatína Imricha Peréniho vyšlú na

francúzsky dvor, aby sa načas stala dvornou dámou Anny z Foix, budúcej uhorskej

kráľovnej, a pripravila ju na život v jej novej domovine. Počas cesty do Francúzska,

ktorá sa pre mladú ženu zmení na boj o holý život, v Bianke postupne začína klíčiť

odvaha čeliť chybám z minulosti, ktoré jej vzali slobodu a spútali dušu. Podarí sa ju

však Damienovi presvedčiť, že plameň, čo im obom horí v srdci, sa už nedá uhasiť

a že aj ona má právo na lásku?
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Nestáva sa často, aby sa na knižnom trhu objavilo neznáme dielo slávneho

spisovateľa. A presne takáto výnimočná udalosť sa odohrala v roku 2019 vo

Francúzsku, keď vyšiel nedokončený román z literárnej pozostalosti legendárnej

Françoise Saganovej. Rukopis s názvom Temné zákutia srdca sa dostal na pulty

kníhkupectiev šesťdesiatpäť rokov po slávnom debute Dobrý deň, smútok

a pätnásť rokov po smrti autorky, ktorá sa stala symbolom nezávislosti

a neviazanosti mladej povojnovej generácie.

Posledný rukopis Françoise Saganovej, ktorý objavil jej syn Denis Westhoff, vychádza

v autentickej podobe, a hoci je nedokončený, dýcha z neho typická saganovská

rafinovanosť, slobodomyseľnosť a vášnivé zaujatie ľudskými citmi, ich

rozporuplnosťou a premenlivosťou. Autorka s eleganciou, nadhľadom a šarmom

zobrazuje krutú, miestami grotesknú rodinnú drámu, odohrávajúcu sa v provinčnom

meste Touraine v 80. rokoch minulého storočia. Deju nechýba napätie a takmer

kriminálna zápletka s otvoreným koncom. Román Temné zákutia srdca je

presvedčivým dôkazom rozprávačského majstrovstva autorky, ktorá – povedané

slovami Jacqua Chiraca – „s citom a bystrosťou odhaľovala ducha a vášne ľudského

srdca“.
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Krátko nato, ako sa Sadie a Will Foustovci presťahujú z rušného Chicaga do mestečka

na malom ostrove v štáte Maine, dôjde v ich susedstve k chladnokrvnej vražde.

Násilná smrť Morgan Bainesovej otrasie celou miestnou komunitou, no nikoho

nezasiahne tak veľmi ako Sadie, ktorú znepokojuje aj temná minulosť jej rodiny. Keď

sa rozbehne policajné vyšetrovanie a Sadie sa ocitne medzi hlavnými podozrivými,

rozhodne sa na vlastnú päsť vypátrať, čo sa vlastne stalo v tú hroznú noc, keď zomrela

Morgan. Musí však byť veľmi opatrná, lebo čím viac toho zisťuje, tým intenzívnejšie

si začína uvedomovať, že keď pravda vyjde najavo, bude to ona, kto príde o všetko...
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Alfonse Carducci je literárny velikán, ktorý žil svoj život naplno. Dnes prichádza do

Domova seniorov v Bar Harbore, aby tam strávil posledné dni medzi spriaznenými

dušami z literárneho sveta. Ako sa jeho život neodvratne chýli ku koncu, začína si

uvedomovať dôsledky toho, že pred láskou uprednostnil honbu za slávou. Väčšmi než

podlomené zdravie ho však trápi, že už nie je schopný napísať ani riadok.

O obyvateľov luxusného penziónu sa stará oddaný kolektív zdravotníkov, ktorí

podobne ako ich klienti našli za jeho múrmi útočisko. Medzi nimi je aj Cecibel

Bringerová, ktorú pred rokmi ťažká autonehoda poznačila na tele i na duši.

Cecibel by si nikdy nepomyslela, aký obrovský dopad bude na ňu mať stretnutie s jej

obľúbeným spisovateľom Alfonsom Carduccim, ako ovplyvní doslova celú jej

existenciu. Alfonse zasa v Cecibel nachádza múzu, čo v ňom prebudí vášeň, ktorú

pokladal za nenávratne stratenú. Zo slov, čo vychádzajú z jeho pera, postupne rastie

príbeh, ktorý zaujme ďalších obyvateľov penziónu až natoľko, že sa aj oni zapoja do

písania, a v Cecibel, ktorá dychtivo hltá každý riadok, silnie potreba lásky

a odpustenia.

Ako sa hranice medzi vymysleným príbehom a skutočnosťou stierajú, vzniká svet vo

svete. Je to miesto, kde sa ľuďom vracia chuť žiť, kde starí mladnú, chorí sa uzdravujú

a kde je možné všetko...

Vychádza: december 2020
Cena: 14,90 €
ISBN: 978-80-220-2261-3
Počet strán: 380
Formát: 13 x 20 cm

www.slovenskyspisovatel.sk

Čarovný príbeh o sile lásky a literatúry.

KÚPIŤ

https://www.bux.sk/knihy/595498-domov-slavnych-spisovatelov-a-ich-muz.html


Osudy šľachtického rodu Westcottovcov pokračujú piatou

časťou série – fascinujúcou regentskou romancou, v ktorej

Elizabeth Overfieldová rúca spoločenské konvencie tým, že sa

zaľúbi do oveľa mladšieho muža.

Lady Elizabeth trávi Vianoce na vidieku v dome svojho brata a jeho

manželky, grófa a grófky Riverdalovcov. Pred niekoľkými rokmi

ovdovela, a tak uvažuje, že by sa znovu vydala – ak nájde muža,

ktorý sa k nej bude správať láskyplne a úctivo. Medzi hosťami je aj

grófkin brat Colin Handrich, lord Hodges. Elizabeth a Colin sa

spriatelia a ich náklonnosť vyvrcholí nečakaným bozkom. Obaja

však vedia, že vážny vzťah neprichádza do úvahy, veď Elizabeth je

o deväť rokov staršia než Colin.

Elizabeth aj Colin sa vrátia do Londýna pevne rozhodnutí, že si

počas nasledujúcej spoločenskej sezóny nájdu iného, vhodnejšieho

partnera. Napriek tomu naďalej udržujú priateľský vzťah a dohodnú

sa, že na každom bále si spolu zatancujú jeden waltz. Táto na

pohľad nevinná dohoda však obráti ich život naruby, keďže

s každým ďalším tancom silnie ich vzájomná príťažlivosť a čoraz

nástojčivejšie si kladú otázku, čo sú ochotní obetovať pre lásku...
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Najslávnejší detektív všetkých čias Hercule Poirot opäť ožíva v celkom novom

príbehu. Britská spisovateľka Sophie Hannahová aj tentoraz zosnovala poriadne

zamotanú detektívnu zápletku, ktorú môže rozpliesť iba geniálny Belgičan so

svojimi malými sivými bunkami.

Hercule Poirot cestuje v luxusnom autobuse z Londýna do honosného vidieckeho sídla

Kingfisher Hill. Pozval ho tam Richard Devonport, ktorému nedávno zavraždili brata

Franka. Slávny detektív má dokázať, že Frankovu smrť nezapríčinila Richardova

snúbenica Helen. K tejto žiadosti pridal hostiteľ zvláštnu podmienku: Poirot musí pred

ostatnými členmi devonportovskej rodiny zatajiť pravý dôvod svojej návštevy.

Počas cesty autobusom sa odrazu postaví jedna očividne rozrušená cestujúca a chce

vystúpiť. Tvrdí, že ak ostane sedieť na svojom sedadle, zavraždia ju. Po výmene miest

prebehne zvyšok cesty pokojne. Poirot má však z toho zlý pocit a jeho obavy sa

naplnia, keď v sídle Devonportovcov nájdu bezduché telo s lístkom, na ktorom stojí:

„... sadli ste si na miesto, kam ste nemali“. Mohli by táto nová vražda a bizarný

incident v autobuse viesť k vyriešeniu záhady, kto zabil Franka Devonporta? Podarí sa

Poirotovi nájsť skutočného vraha a zachrániť tak nevinnú ženu pred šibenicou?
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Smrť na Níle z roku 1937, jedno z najlepších diel Agathy Christie, sa v roku, keď

si pripomíname storočnicu tvorby legendárnej spisovateľky, dočkalo nového

filmového spracovania – do kín práve prichádza nový hviezdne obsadený

celovečerný film scenáristu Michaela Greena a režiséra Kennetha Brannagha,

ktorý sa zároveň predstaví v úlohe slávneho Hercula Poirota.

Mladomanželom Linnet Ridgewayovej a Simonovi Doylovi znepríjemňuje život

Linnetina dávna priateľka a Simonova bývalá snúbenica Jacqueline de Bellefort.

Jackie, zaslepená túžbou po pomste za dvojnásobnú zradu, prenasleduje Doylovcov

dokonca aj na ich svadobnej ceste v Egypte, počas ktorej sa plavia parníkom po Níle.

Prirodzene, na palube sú okrem tejto čudnej trojice aj iní pasažieri. Jedným z nich je

Hercule Poirot, ktorý dúfa, že si počas zábavnej plavby odpočinie od náročnej práce

súkromného detektíva. Bohužiaľ, čoskoro sa ukáže, že dúfal márne...
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Po románe V rukách nepriateľa prichádza obľúbená

slovenská autorka Kristína Brestenská s jeho voľným

pokračovaním s názvom Na želanie kráľa. Tentoraz dej

situovala do Edinburghu, sídla škótskeho kráľa Jakuba, a na

pozadí historických udalostí rozvinula čarovný ľúbostný

príbeh s dobrodružnou zápletkou.

Píše sa rok 1503. Pred hradom Dalkeith sa zhromaždia davy

škótskych šľachticov a netrpezlivo čakajú na sprievod Margaréty

Tudorovej, ktorá prichádza ako symbol krehkého mieru medzi

Škótskom a Anglickom.

Kirsteen MacLeodová z ostrova Skye víta budúcu škótsku

kráľovnú spolu so svojím otcom Normanom a bratom

Alexandrom. O pár dní dostane pozvanie od kráľa Jakuba, aby

s kráľovským sprievodom odišla do Edinburghu a stala sa dvornou

dámou a spoločníčkou mladučkej Margaréty.

Kráľovo želanie je pre Kirsteen poctou, rozkazom i ťažkou

skúškou zároveň. Na dvore voľných mravov bojujú o jej priazeň

viacerí šľachtici, no krátko po príchode jej začnú chodiť listy od

muža, ktorý tají svoje meno a varuje ju pred nebezpečenstvom.

Zmätená a vystrašená dievčina hľadá v tvárach dvoranov úprimné

priateľstvo a skutočnú lásku, o ktorých sa píše v listoch

neznámeho gavaliera. Keď sa však o Kirsteen napokon začne

zaujímať sám kráľ, prestáva mať svoj osud vo vlastných rukách...
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