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september
Po dvoch úspešných výberoch prinášame všetkým milovníkom tvorby Agathy Christie 
ďalšiu trojicu jej svetoznámych detektívok. Tentoraz sme sa rozhodli siahnuť po románoch, 
ktoré tvoria pomyselné míľniky v živote postavy Hercula Poirota – najslávnejšieho literárne-
ho detektíva na svete: jeho zrod a zánik, ako aj vrchol jeho dedukčných schopností. 

V románe Vražda na zámku Styles (1920), ktorým sa to všetko začalo, rieši belgický detektív 
spolu so svojím dávnym priateľom kapitánom Hastingsom zamotaný prípad vraždy v malebnej 
dedinke Styles St. Mary a odhalenie mimoriadne rafinovaného vraha mu prinesie veľkú slávu 
a uznanie. 
V detektívke Poirotove Vianoce (1938) sa svojrázny Belgičan predstaví vo vrcholnej forme – jeho 
geniálny mozog ešte nikdy nefungoval lepšie. Vidiecke sídlo Gorston Hall sa na Štedrý večer 
stane dejiskom brutálnej vraždy jeho bohatého majiteľa a miestna polícia sa pri vyšetrovaní spo-
lieha na povestné malé sivé bunky Hercula Poirota. 
A napokon v románe Opona: Poirotov posledný prípad (1975) nás Agatha Christie opäť zavedie 
do Styles Courtu, kde sa pred rokmi začala úspešná kariéra legendárneho detektíva. Poirot, 
sužovaný ťažkou artritídou, je na stope chladnokrvnému sériovému vrahovi, ktorý má na svedomí 
už päť ľudí. Ak ho chce zastaviť, musí byť pripravený obetovať vlastný život...

Cena: 15,90 € 
Vychádza: 3.9.2019
ISBN: 978-80-220-2150-0 
EAN: 9788022021500 
Počet strán: 504

september

Po úspešných románoch zo stredovekého An-
glicka Grófov syn a Ochranca prichádza Kristí-
na Brestenská s ich voľným pokračovaním. 

George de Romille sa po pomalej a bolestnej 
smrti svojho otca konečne stáva dedičom ma-
je t ku a titulu lorda zo Skiptonu. Zhýralý otec mu 
zanechá spustnuté panstvo, prázdne sý pky 
i pokladnicu. Preto sa George rozhodne po-
tlačiť svoju hrdosť a požiadať o pomoc švagra, 
ktorý je najmocnejším grófom v Anglicku.  
William de Warenne, manžel jeho sestry Ame-
lie, žiada za poskytnutie pomoci protislužbu, 
a tak sa George vydáva na plavbu do Francúz-
ska, aby v odľahlom kláštore vyhľadal grófovu 
vzdialenú príbuznú Annabelle de Angers 
a priviedol ju bezpečne do Anglicka. Počas 
spia točnej cesty sa však na palube lode odohrá 
niečo, čo Annabelle zničí povesť a Georgeovi 
obráti život naruby...

Cena: 12,90 €
Vychádza: 17.9.2019
ISBN: 978-80-220-2147-0 
EAN: 978802201470 
Počet strán: 288
 
Aj ako e-kniha. 

Nádherný príbeh o láske, hriechu, 
odpustení a o tom, ako pieseň 

potulného speváka navždy zmenila 
životy dvoch ľudí. 



september

Unikátna, citlivo zostavená publikácia v nádhernej grafickej úprave vás prevedie životom 
slávneho amerického spisovateľa Ernesta Hemingwaya prostredníctvom dokumentov, 
fotografií a artefaktov, ktoré po sebe zanechal a vďaka jeho synovi a vnukovi sa stali 
zbierkovými predmetmi.

Pre mnohých ľudí predstavuje Ernest Hemingway skôr mýtus než človeka z mäsa a kostí. Vie sa 
o ňom, že bol vojakom, športovcom, vášnivým milencom, emigrantom a, samozrejme, vynika-
júcim spisovateľom. Aký bol však jeho ozajstný život? Ako vyzeral, keď bol usmiatym dieťaťom 
či mladým chlapcom v uniforme? Čo písal v najosobnejších listoch? Čo si poznamenával na 
cestovné lístky vo vlaku z Francúzska do Španielska alebo naprieč americkým Stredozápadom? 
Čo z tých zápiskov neskôr použil v poviedkach a románoch?
Na tieto a mnohé ďalšie otázky dáva odpoveď kniha Ernest Hemingway: Artefakty zo života. 
Zostavil ju a úvod k nej napísal správca Hemingwayovej pozostalosti Michael Katakis a okrem 
iných zaujímavých textov obsahuje i predhovor Hemingwayovho syna Patricka a doslov jeho 
vnuka Seána. Rozpráva o živote velikána svetovej literatúry pomocou predmetov, ktorých sa 
dotýkal, momentov, ktoré zažil, myšlienok, čo mu dennodenne vírili hlavou. Ponúka vyše štyristo 
pôsobivých artefaktov – mnohé z nich neboli nikdy uverejnené – od fotografií Hemingwaya pri 
behu s býkmi až po úprimné listy manželkám a vydavateľom, a vytvára doteraz nevídaný portrét 
geniálneho spisovateľa.

Cena: 29,90 €

Vychádza: 17.9.2019

ISBN: 978-80-220-2151-7 
EAN: 9788022021517 
Počet strán: 240

OKtóber
V Janičiarovej žene sa Jana Pronská opäť vrátila na stredoveké Slovensko, aby tam ro-
zohrala pútavý ľúbostný príbeh s dramatickou zápletkou, inšpirovanou tureckými výbojmi 
v Uhorsku. Trinásty román populárnej autorky vám prinášame v novom vydaní.

Keď sa rytier Richard Fabricius Salmo vracia do pevnosti Litava, túži iba po tom, aby obnovil 
panstvo svojho otca. Vôbec neráta s tým, že ho očarí miestna dievčina, z ktorej sa vykľuje dcéra 
grófa Pálfiho. Mladučká Gabriela má oči iba pre krásneho rytiera, a tak keď vysvitne, že otcovia 
dohodli ich sobáš, nemôže byť šťastnejšia. Srbský rytier Vladan Pribojič, ktorému bola dievčina 
pôvodne prisľúbená, však využije situáciu po príchode Osmanov a predá Richarda do otroctva. 
Zbaví sa tak svojho soka a otvorí sa mu cesta k vytúženému majetku. 
Vďaka nezlomnej vôli žiť sa Richard po rokoch vráti do vlasti, no je z neho neľútostný janičiar, 
odhodlaný pomstiť sa za krivdy a zradu z minulosti. Dostane ešte šancu vzkriesiť lásku, v ktorú 
kedysi veril? Podarí sa mu zachrániť milovanú ženu a uzdraviť vlastné srdce, otrávené nenávisťou?

Cena: 10,90 €

Vychádza: 22.10.2019

ISBN: 978-80-220-2136-4 
EAN: 9788022021364 
Počet strán: 224 
 

Od autorky vyšlo:



OKtóber
Lucia Sasková, jedna z najúspešnejších súčasných slo
venských spisovateliek, prináša vo svojich románoch zlo-
žité, znepokojujúce, až kontroverzné témy. Tejto zásade 
ostala verná aj vo svojej najnovšej, ôsmej knihe s názvom 
Odsúdená.

Hlavná hrdinka musí nečakane čeliť krutej diagnóze, ktorá jej 
obráti naruby celý život. Má pocit, že ju ne spravodlivo odsúdili 
na smrť, hoci sa ničím neprevinila – bez možnosti obhajoby 
či odvolania. Koniec jej života sa nezadržateľne blíži, a tak 
sa púšťa do boja. S prácou, okolím, najbližšími a v neposled-
nom rade sama so se bou. Má len dve možnosti: buď začne žiť 
naplno, alebo bude nečinne čakať na koniec. Vyberie si prvú 
možnosť a opúšťa stereotypný život, na aký bola zvyknutá. Jej 
pohľad na svet je zrazu iný, oveľa intenzívnejšie vníma všet-
ko, čo bolo kedysi pre ňu samozrejmosťou. Lebo to, že zdra-
vie je v živote človeka najdôležitejšie, nie je klišé, ale realita, 
ktorú si človek uvedomí, až keď oň príde…

Cena: 13,90 €

Vychádza: 11.10.2019

ISBN: 978-80-220-2149-4 
EAN: 9788022021494 
Počet strán: 344 
 

Život ju odsúdil. Ako naloží s tým, čo jej ostáva?

Od autorky vyšlo:



Cena: 10,90 € 
Vychádza: 15.10.2019

ISBN: 978-80-220-2159-3 
EAN: 9788022021593 
Počet strán: 272

Aj ako e-kniha. 

OKtóber

Cena: 12,90 € 
Vychádza: 30.10.2019

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

Aj ako e-kniha. 

Jedna omylom poslaná esemeska spustí okolo dva-
dsaťosemročnej Viki sled nečakaných udalostí. Stane sa 
to po rokoch, keď sa už konečne spamätala zo zrušenia 
vla stnej svadby a smrti blízkeho človeka. Viki sa stará 
o malého synovca a jej citový život je momentálne na bode 
mrazu, stretáva však muža, ktorého pozná z minulosti...

Tri sestry, tri rôzne osobnosti a manželstvo rodičov 
v kríze. Normálny život prerušený stresujúcimi udalosťa-
mi a sklamaním v láske. Odchod do zahraničia, príťažlivý 
starší muž a vzťah s priateľom z detstva. Kytica žltých 
ruží a rozlúštené tajomstvo, ktoré nikoho nepoteší. O tom 
všetkom je dokonalý vzťahový román z pera Kataríny 
Gillerovej. Nik iný by ho nedokázal takto napísať.

Cena: 11,90 € 
Vychádza: 24.9.2019
ISBN: 978-80-220-2120-3 
EAN: 9788022021203 
Počet strán: 336 
 
Aj ako e-kniha. 

Tragická nehoda navždy zmení život Eugénii a jej mladšej sestre Eme. Aj keď si nie sú veľmi 
blízke, musia spolu čeliť nepriazni osudu a nenávisti, ktorú v nich roky pestuje ich teta Vilma. 
Kúsok šťastia Eugénia zakúsi po boku Petra, netrvá však dlho. Prečo ju manžel tak náhle 
a bez vysvetlenia opustil? O pár mesiacov, po hádke, ju opúšťa aj Ema. Osamelá Eugénia sa 
rozhodne pátrať po informáciách, ktoré by jej pomohli získať späť stratený život. Čo však môže 
nájsť ako opatrovateľka v rodinách? V spleti vzťahov, starostlivo zakrytých problémov a zly-
haní postupne odkrýva pravdu o svojej sestre, tete Vilme i nešťastnej nehode spred rokov. Ale 
neprehlia da pritom možnosť na vlastné šťastie? Veď stačí iba trochu lásky, aby bol život zne-
siteľnejší...

Katarína Gillerová, jedna z najobľúbenejších slo venských spisovateliek,  
prichádza so svojím osemnástym románom. 

Populárne príbehy Kataríny Gillerovej 
v nových vydaniach!



OKtóber

Luxusne vybavená, 
bohato ilustrovaná kniha s kazetou, 

ktorá obsahuje 56 poviedok. 

Cena: 49,90 €

Vychádza: 11.10.2019

ISBN: 978-80-220-2157-9 
EAN: 9788022021579 
Počet strán: 680 

Po minuloročnom mimoriadne úspešnom súbornom vydaní poviedok s Herculom 
Poirotom pripravilo vydavateľstvo Slovenský spisovateľ ďalší jedinečný výber z povied-
kovej tvorby legendárnej Agathy Christie. Tentoraz bude v centre pozornosti jej druhá naj-
známejšia postava – bystrá stará dáma slečna Marplová, ktorú si podobne ako slávneho 
belgického detektíva obľúbili čitatelia na celom svete. Veľkej popularite sa dodnes tešia aj 
filmové a televízne adaptácie príbehov so slečnou Marplovou v hlavnej úlohe.

Príbehy so slečnou Marplovou dopĺňajú poviedky, v ktorých síce nevystupuje žiadny 
známy detektív Agathy Christie, ale ktoré presvedčivo dokazujú jej spisovateľské maj-
strovstvo: schopnosť na malej ploche rozohrať tajomný príbeh plný záhad, ktorý drží 
čitateľa v napätí až do nečakaného konca.

Fanúšikovia Agathy Christie sa určite potešia, že do výberu bola zaradená aj poviedka Tri 
slepé myšky, podľa ktorej neskôr autorka napísala slávnu divadelnú hru Pasca na myši.

Na slovenskom preklade pracovala trojica renomovaných prekladateliek – Alena Redlin-
gerová, Alexandra Ruppeldtová a Nina Mikušová. 

Ambasádorom tohto výnimočného projektu je vynikajúci slovenský herec a milovník kla-
sických detektívok Boris Farkaš. 

NOVember
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: 05.11.2019

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

Aj ako e-kniha. 

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

v Paríži.

V tejto edícii vyšlo: 


