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Aby tvoje dieťa mohlo žiť, jej dcéra musí zomrieť. 

Dve matky.  

Dve dcéry.  

Jedno srdce. 

 

Keď sa Alisonina šesťročná dcéra Amalie utopí, jej svet sa ponorí do temnoty. Alison sa svoj 

žiaľ pokúša prekonať, no počas dlhých chladných dní nórskej zimy sa úplne zrúti. Nie je 

schopná usmiať sa na nevlastného syna, odpísať priateľom na správy, nedokáže sa ani pozrieť 

na svojho manžela. Chce len jediné: aby sa Amalie vrátila. 

Náhodou sa dozvie, že dievča, ktoré dostalo srdce jej dcéry, býva neďaleko. Na rozdiel od 

Amalie má Kaia budúcnosť. Je nažive, pretože v jej hrudi bije Amaliino srdce. A kdesi  

v najhlbších zákutiach Alisoninej mysle sa pomaly začína rodiť nebezpečný plán...   
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Mona Lisa. Aká bola táto žena, čo už celé stáročia dráždi zvedavosť sveta a na všetky otázky 

odpovedá iba záhadným úsmevom? Prečo sa bohatá patricijská dievčina v pätnástich rokoch 

vydala za oveľa staršieho veľkoobchodníka s hodvábom? Prečo sa dala ako dvadsaťštyriročná 

portrétovať a prečo jej to manžel dovolil, hoci si obraz neobjednal? Prečo monu Lisu maľoval 

práve Leonardo da Vinci, ktorý bol vo Florencii cudzincom a objednávky na portréty 

neprijímal? Prečo na tom neveľkom obraze pracoval nekonečne dlho, hoci maľoval nerád  

a ani svoje najväčšie diela nebol schopný dokončiť? A napokon najväčšia hádanka zo všetkých: 

pre koho vlastne ten portrét maľoval? 

 

Pierre La Mure (1899 – 1976) preštudoval obrovské množstvo údajov roztratených po 

archívoch a aj vďaka tomu sa mu podarilo v románovej forme príťažlivo zobraziť osud ženy, 

ktorej podoba sa zachovala na doske z topoľového dreva. V jeho vynikajúcej biografii ožíva 

búrlivé obdobie talianskej renesancie, jedinečný kultúrny rozkvet za vlády Mediciovcov, 

mesto Florencia a v neposlednom rade i sám geniálny Leonardo. 
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Fascinujúci román o sláve, láske, hudbe a o tom, čo sa stane, keď sa šťastie pominie a zhasnú 

reflektory. Daisy Jones & The Six je príbeh raketového vzostupu rockovej kapely, ktorej 

hudba charakterizovala jednu éru a ktorej náhly rozpad vyvolal množstvo nezodpovedaných 

otázok. Pripravte sa na  bláznivý, nezabudnuteľný výlet do Los Angeles 70. rokov, sex, drogy 

a rock and roll! 

Len čo sa úspešná rocková kapela The Six spojila so začínajúcou speváčkou Daisy Jonesovou, 

vypuklo hotové šialenstvo. Ich piesne ovládli hitparády, ich albumy zneli z každého gramofónu, 

ich koncerty po celej krajine boli beznádejne vypredané. A potom, 12. júla 1979, sa z ničoho nič 

rozpadli.  

Nikto netušil prečo. Až doteraz. 

Ich vzťahy boli divoké rovnako ako ich hudba – boli priateľmi, milencami, bratmi aj rivalmi. Sami 

neverili tomu, aké mali šťastie, kým oň neprišli. Táto kniha zachytáva príbeh ich začiatkov  

i búrlivých nocí, ale každý z nich si pravdu pamätá trochu inak. Jediné, čo všetci vedia s istotou, 

je fakt, že od chvíle, keď Daisy Jones bosá vystúpila na pódium v klube Whisky, kapela sa navždy 

zmenila. Pri tvorbe hudby totiž nikdy nejde iba o hudbu. A niekedy môže byť veľmi ťažké určiť, 

kde sa končí melódia a začínajú sa city. 
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Príbeh o láske, vyrovnávaní sa so stratou a o tom, že najťažšie zápasy sú tie, čo sa odohrávajú 

v našom vnútri.  

On. Motorkár telom aj dušou, verný svojmu klubu a svojim zásadám. Má presnú predstavu  

o tom, ako má jeho život vyzerať, a je presvedčený, že svoju budúcnosť drží pevne v rukách.  

O pár mesiacov sa žení.  

Ona. V deň, keď jej otec tragicky zahynie, stratí nielen jeho, ale aj samu seba. Ani po dvoch 

rokoch nevie, kto vlastne je, no jedným si je istá: vie rozoznať, čo je správne a čo nie. Nie je pre 

ňu ťažké určiť, do ktorej kategórie patrí snúbenec jej novej kamarátky.  

Keby záležalo na nich, ani jeden by toho druhého netúžil stretnúť. Ibaže sa stalo. Ako sa Júlia 

vyrovná so skutočnosťou, že svet nie je čierno-biely a medzi dobrým a zlým jestvuje tisíc 

odtieňov? Je nevera neverou, až keď je fyzická, alebo sa začína už v mysli? A bude vôbec Adam 

ochotný vzdať sa všetkého, čo si vybudoval, a vykročiť do neznáma? 

Michala Ries (1989) pochádza z Bánoviec nad Bebravou a spolu s manželom a synom žije  

v malej dedinke pod Čachtickým hradom. Vyštudovala sociálnu prácu, no roky sa pracovne 

pohybovala v obchodno-ekonomickej oblasti. Nakoniec si našla zamestnanie, ktoré je pre ňu aj 

poslaním – pracuje ako profesionálna náhradná matka. Ak si ukradne chvíľku pre seba, venuje 

ju svojej najväčšej vášni – písaniu. Román Na úteku je jej knižný debut. 
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Vo vynikajúcej detektívke z roku 1940 Agatha Christie prvý raz zaviedla Hercula Poirota do 

súdnej siene a poverila ho, aby svojím svedectvom zachránil život žene obvinenej z dvojitej 

vraždy. Pavučina lží, ktorú pritom bude musieť legendárny detektív rozmotať, je však 

mimoriadne spletitá... 

 

Pred súdom stojí atraktívna mladá žena Elinor Carlislová. Je obvinená z vraždy svojej sokyne  

v láske Mary Gerrardovej a podozrievajú ju, že otrávila aj svoju tetu Lauru Welmanovú, po ktorej 

zdedila obrovský majetok. Všetky dôkazy a okolnosti svedčia proti Elinor a zdá sa, že len ona mala 

na obe vraždy motív aj príležitosť. Slučka okolo jej krku sa čoraz väčšmi sťahuje...  

Verejnosť Elinor Carlislovú už vopred odsúdila a v nepriateľsky naladenej súdnej sieni iba jediný 

muž verí, že je nevinná – vidiecky lekár Peter Lord. Platonicky zaľúbený doktor Lord v zúfalstve 

požiada o pomoc Hercula Poirota. Aj slávny detektív má spočiatku vážne pochybnosti o nevine 

obžalovanej, ibaže dôkazy proti nej sú až príliš presvedčivé. A tak poslúchne svoj povestný 

neomylný inštinkt a rozhodne sa vypátrať pravdu. Bude však musieť použiť všetok dôvtip, aby 

mladá žena neskončila na šibenici...  
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Populárna slovenská spisovateľka Lucia Sasková má na svojom konte už osem románov, 

ktorými si získala mimoriadnu priazeň čitateľov. Jej najnovšia, deviata kniha s názvom 

Unesená je ďalším potvrdením jej nesporného talentu a schopnosti nastoľovať zložité, 

kontroverzné témy. 

Po tragickej smrti rodičov čaká hlavnú hrdinku život, na aký nebola pripravená. Trápia ju vážne 

finančné problémy, a tak žije od výplaty k výplate a okrem práce nikam nechodí. Hoci nikoho 

nehľadala, úplnou náhodou jej do života vstúpi príťažlivý muž, ktorý na rozdiel od nej nemá 

núdzu o peniaze. Zdá sa jej však až príliš dokonalý a najmä príliš záhadný, aby s ním riskovala 

hlbší vzťah. Čím dlhšie sa s ním stretáva, tým viac znepokojivých otázok si kladie: Prečo sa s ňou 

Dávid neukazuje na verejnosti? Kde sa skrýva, keď sa neozýva niekoľko týždňov? A prečo 

o svojej práci zaryto mlčí? Naozaj je to len pre jej dobro, alebo je za tým niečo viac? Hlavná 

hrdinka sa proti svojej vôli postupne ocitá vo svete, v ktorom ide o peniaze a o život – o nič viac, 

o nič menej. Odrazu nič nie je, ako sa zdá, nikto nie je tým, za koho sa vydáva, a ona sa musí 

rozhodnúť, na ktorej strane bude stáť.  
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V Toskánskom dieťati Rhys Bowen majstrovsky spojila hlboko ľudský, dojímavý príbeh o láske 

v čase vojny s napínavým hľadaním pravdy ukrytej hlboko v minulosti.                                          

Píše sa rok 1944. Keď britskému pilotovi Hugovi Langleymu začne v bojovej akcii horieť 

zasiahnuté lietadlo, nemá inú možnosť, než zoskočiť s padákom na územie Nemcami 

okupovaného talianskeho Toskánska. Pri dopade na zem si vážne zraní nohu, no našťastie sa mu 

dostane pomoci od mladej Talianky Sofie Bartoliovej, ktorá ho ukryje v zničenom kláštore. Do ich 

nečakaného zblíženia však zasiahne zrada a Sofia záhadne zmizne. 

Takmer o tridsať rokov neskôr Hugo náhle zomiera a jeho odcudzená dcéra Joanna prichádza na 

anglický vidiek zariadiť pohreb. Medzi otcovými vecami nachádza aj list adresovaný Sofii, ktorý 

sa vrátil neotvorený, a jeho obsah po rokoch odhalí prekvapujúce tajomstvo. 

Joanna, ktorá sa sama vyrovnáva s hlbokými citovými ranami z nedávnej traumy, sa rozhodne 

vydať po otcových stopách do toskánskeho mestečka v horách, aby pochopila, čo sa mu  

v minulosti prihodilo – a možno jej táto cesta pomôže porozumieť i vlastnému životu. Čoskoro 

však zistí, že niekedy je lepšie nechať minulosť na pokoji...  
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Jana Pronská, kráľovná slovenskej historickej romance, má na svojom konte devätnásť kníh. 

Štrnástu z nich, pútavý ľúbostný príbeh plný vášní, intríg a zrady, odohrávajúci sa na 

stredovekom Slovensku, vám ponúkame v novom vydaní.  

Ardan Balaša mal všetko – vznešený pôvod, významné postavenie na kráľovskom dvore i krásnu 

manželku –, kým ho intrigy bosnianskeho bána Mladena Subiča nepripravili o česť aj o rodinu. 

Vďaka odvahe švagrinej Zorany sa mu podarilo ujsť z väzenia a ukryť sa v horách. Zorana za 

pomoc mužovi, ktorého od detstva milovala, zaplatila vlastnou slobodou: v kláštore, kde ju jej 

matka grófka Draškovičová ukryla pred bánom, ju prinútili vstúpiť do rehole. 

Po rokoch Zoranina matka opäť čelí Subičovej svojvôli – tentoraz musí pred ním ochrániť svoju 

vnučku Darju. Treba však presvedčiť Ardana, aby sa domáhal spravodlivosti, len tak totiž môžu 

usvedčiť veľmoža z intríg. Zorane, jedinému človeku, ktorému Ardan verí, sa to podarí, a tak sa 

spolu púšťajú do neľahkého boja. Proti nim stojí takmer neobmedzená bánova moc, všemocná 

cirkev i temné tajomstvá minulosti. On je vyvrheľ odsúdený na smrť, ona rehoľná sestra, ktorou 

nikdy nechcela byť. V zápase o spravodlivosť i holý život však napokon obaja nájdu to, v čo už 

ani jeden z nich nedúfal... 
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Legendárna autorka historických romancí prichádza s voľným pokračovaním úspešného 

románu Láska bez citu. Spoznajte osudy Emily a Ashleyho, hrdinov dojímavého príbehu lásky, 

ktorý znalci diela Mary Baloghovej označujú za jej najromantickejšiu knihu! 

Lady Emily Marlowová je krásna, nezávislá mladá žena. Od raného detstva je nepočujúca,  

a preto si veľmi cení podporu svojej rodiny. Manželstvo s mužom, ktorého jej príbuzní vybrali, 

ju však nemôže uspokojiť. Jediný, po ktorom Emily kedy túžila, je totiž ľahkovážny lord Ashley 

Kendrick. Je jej dievčenská láska a nikdy naňho nezabudla, hoci odišiel do Indie za novým 

životom. 

Po siedmich rokoch sa Ashley vráti do Anglicka ako zdrvený vdovec. Ani on na Emily nezabudol 

a požiada ju o ruku. Dievčinou však zmietajú rozporuplné city. Aj keď ho stále ľúbi, bojí sa, že 

pred ňou pokľakol len z povinnosti. A čo si má myslieť o tých siedmich rokoch plných tajomstiev, 

ktoré jej Ashley neodhalil? 

Emily však postupne zisťuje, že stojí za to bojovať o muža svojho života. Dostala druhú šancu  

a cíti, že láska je ako jemná melódia, priveľmi krásna, aby sa dala vyjadriť slovami... 
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Americký spisovateľ J. D. Salinger (1919 – 2010), ktorý sa už za svojho života stal legendou, 

nezanechal po sebe rozsiahle prozaické dielo. Napriek tomu jeho tvorba ovplyvnila mnohé 

generácie čitateľov na celom svete, slovenských nevynímajúc. Preslávil ho predovšetkým 

kultový román Kto chytá v žite o tínedžerskej vzbure proti svetu dospelých, no čitateľskú 

obľubu a uznanie kritiky si získala aj jeho rozsahom neveľká knižka Franny a Zooey z r. 1961, 

ktorá vychádza v novom vydaní. 

Kniha obsahuje dve krátke prózy, ktoré pôvodne vyšli samostatne v časopise The New Yorker 

– poviedku Franny (1955) a novelu Zooey (1957). Dej oboch próz sa odohráva v 50. rokoch 

minulého storočia. Súrodenci Franny a Zooey sú najmladšími členmi fiktívnej rodiny 

Glassovcov, ktorá vystupuje vo viacerých Salingerových krátkych prózach. Poviedka Franny 

zachytáva rozhovor pôvabnej, nespútanej študentky Franny s jej intelektuálskym priateľom 

Laneom. Na prvý pohľad tvoria títo dvaja mladí ľudia dokonalý pár, no keď sa pokúsia otvorene 

porozprávať o veciach, na ktorých im záleží, vyplávajú na povrch ich skutočné pocity. V novele 

Zooey sa stávame svedkami rozhovoru medzi Zooeym a matkou Bessie a medzi Franny  

a Zooeym. Franny už nejaký čas prežíva citový zmätok a existenciálnu krízu. Po príchode domov 

sa nervovo zrúti a jej blízki sa jej pokúšajú pomôcť. Zatiaľ čo matka sa snaží posilniť jej telo 

výdatnou slepačou polievkou, starší brat Zooey, bývalé geniálne dieťa, z ktorého sa stal 

samotár a mizantrop, sa jej usiluje poskytnúť útechu a bratskú radu. Ich vášnivý, miestami až 

zraňujúco otvorený rozhovor je popretkávaný úvahami protagonistov o viere v Boha a zmysle 

poctivej práce, o odvahe a zodpovednosti, ale aj o dôležitosti rodinných pút.  

Táto nevšedná útla knižka chytí za srdce každého vnímavého človeka, ktorý si hľadá vlastné 

miesto vo svete, a aj po rokoch ostáva rovnako silnou výpoveďou o ľudskej túžbe po nájdení 

zmyslu života, akou bola v čase svojho vzniku. 
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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 de 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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Katarína Gillerová je obľúbená slovenská autorka, ktorá má na svojom konte už devätnásť 

kníh. Jej najnovší román opäť ponúka pútavý dej s prekvapujúcimi zvratmi a témy, ktoré 

chytia za srdce každú ženu. 

Prečo sa Romana, absolventka vysokej školy, nečakane rozhodne nastúpiť ako predavačka  

v obchode s kabelkami? A čo znamená zvláštne správanie jej šéfky? Necháva Romanu  

v predajni dlho samu, pridáva jej tým povinnosti navyše, a tak Romana nemá čas na stretnutia 

so svojím najlepším kamarátom z detstva Jakubom. Po nejakom čase, keď to vyzerá, že 

konečne budú spolu, zasiahne do ich vzťahu Jakubovo tajomstvo. Romanin život sa ešte 

väčšmi zamotá, keď ju nečakane vyhľadá bývalý priateľ Kamil a chce ju získať späť. Ona však 

nemôže zabudnúť na to, ako ju zradil. Život je plný náhod a Romana postupne odkrýva 

nepríjemné pravdy i tajomstvá, ktoré pred ňou skrývajú jej najbližší. Podarí sa jej zahojiť 

toľkokrát zranené srdce? 
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Po novele Mesačná noc a románe Škandalózny vojvoda pokračuje najnovšia regentská séria 

Moonlight Square z pera populárnej Gaelen Foleyovej ďalšou časťou s názvom Tajomný 

vojvoda – očarujúcim romantickým príbehom plným nebezpečných tajomstiev a zamlčaných 

právd, ale aj osudovej príťažlivosti a horúcej vášne. 

Krásna lady Serena Parkerová tuší, že jej život je založený na klamstve. V minulosti sa totiž udialo 

čosi, čo jej príbuzní zamlčali. Na svete je len jediný človek, ktorý by jej mohol odhaliť pravdu. 

Ibaže za akú cenu? 

Napriek obavám sa Serena rozhodne, že sa s ním stretne. Tajomný Azrael, vojvoda  

z Rivenwoodu, býva tak ako ona na Moonlight Square, no na rozdiel od nej žije v ústraní – 

nechodí do spoločnosti, na bály ani na iné spoločenské podujatia. Tento bohatý, mimoriadne 

príťažlivý muž Serenu očarí tak, ako to vôbec nečakala. Spočiatku jej odmieta prezradiť 

tajomstvo týkajúce sa minulosti jej rodiny, ale mladá žena ho napokon presvedčí. A keď sa 

dozvie pravdu, celý jej život sa obráti hore nohami... 
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Sandra Brown, obľúbená autorka svetových bestsellerov, aj vo svojom najnovšom 

psychologickom trileri majstrovsky spája mrazivé napätie a zakázanú vášeň.    

Agent FBI Drex Easton zasvätil celý život jedinému cieľu – dolapeniu sériového vraha, ktorý zabil 

najmenej osem žien. Po páchateľovi neostávajú telá obetí ani žiadne stopy. Ženy vždy záhadne 

zmiznú spolu s peniazmi z bankových účtov a tajomný muž po sebe nezanechá ani odtlačok 

prsta...  

Po rokoch pátrania sa predsa len objaví jedna stopa. Vedie k uhladenému šesťdesiatnikovi 

Jasperovi Fordovi, ktorý žije s mladšou manželkou Taliou na predmestí Charlestonu. Krásna Talia 

Drexovi hneď pri prvom stretnutí pomotá hlavu, no mladý muž si napriek tomu kladie otázku, či 

je manželova spolupáchateľka, alebo sa Jasper chystá zabiť aj ju.  

Podarí sa Drexovi získať kľúčové dôkazy, ktoré by nanajvýš opatrného Forda spojili aspoň  

s jedným prípadom? Alebo mu priamo pred očami predvedie ďalšiu dokonalú lesť a znovu zmizne 

ako duch, bez akýchkoľvek stôp a s ďalšou mŕtvou ženou na konte? 

 

 

 


