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A neostal ani jeden je azda najslávnejšia kniha kráľovnej detektívky Agathy

Christie – na celom svete sa z nej predalo vyše sto miliónov výtlačkov. Obľubu si

získala aj jej divadelná adaptácia a niekoľkokrát bola úspešne sfilmovaná.

Dej románu nás zavedie na neobývaný skalnatý ostrov pri pobreží Devonu, kam

skupinu desiatich ľudí pozval majiteľ prepychového sídla pán Amis. Tajomný hostiteľ

sa však neukáže a hostia čoskoro pochopia, že na ostrove sú ako v pasci. Situácia sa

dramaticky vyhrotí, keď neznámy hlas z gramofónu každého z nich obviní, že

zapríčinil smrť človeka. A tak ako ubúda vojačikov v detskej riekanke, vo vile

postupne ubúda hostí, ktorých vraždí chladnokrvný šialenec. Najdesivejšie však je, že

vrahom je jeden z nich...
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Katarína Gillerová je jedna z najobľúbenejších slovenských

spisovateliek. Doteraz napísala devätnásť románov. Trinásty

z nich s názvom Aprílové slnko vám prinášame v novom vydaní.

Dve priateľky, dve odlišné rodinné zázemia. Ela vyrastá ako jedináčik

s vlastnou izbou a starostlivými rodičmi, Dita je z mnohopočetnej

rodiny trpiacej nedostatkom peňazí a musí sa starať o mladších

súrodencov. Vyzerá to, že karty ich osudu sú navždy rozdané, ale opak

je pravda. Ela po sklamaní v láske spozná muža s dvoma deťmi

a rozhodne sa spojiť svoj život s nimi. Už nežije v dostatku, musí sa

uskromňovať a navyše nie všetci sú nadšení z jej prítomnosti v rodine.

A Dita? Jej život sa obráti naruby, keď sa vzbúri a z príčin, ktoré

nechce nikomu prezradiť, z jedného dňa na druhý opustí rodinu

a rozhodne sa žiť sama. Keď sa po rokoch objaví muž, ktorý kedysi

obe priateľky očaril, zdá sa, že život iba jednej z nich má šancu na

zmenu. Zamieša osud opäť svoje karty, alebo sa k nim otočí chrbtom

a ich priateľstvo sa skončí?
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Itália 1605

Pre umelca neurodzeného pôvodu je Rím mestom krčiem, bojov na nože a prostitútok,

až kým nedostane objednávku namaľovať portrét pápeža...

Caravaggio sa zakrátko stane jedným z najuznávanejších a najvychytenejších maliarov

v Ríme. No keď sa zahľadí do Leny, jednoduchého chudobného dievčaťa, a zveční ju

ako madonu na svojich obrazoch, spoločnosť je pobúrená. Caravaggio, znevažovaný

ako umelec, ale zaťato sa držiaci svojich ideálov, sa nechtiac zapletie do súboja,

v ktorom zabije svojho protivníka z významnej rodiny.

Ani mocní patróni a mecenáši nemôžu zabrániť rozsudku smrti nad maliarom. A tak je

Caravaggio nútený ujsť na Maltu. Ak chce dostať milosť, musí sa podrobiť prísnym

pravidlám a zvyklostiam Rádu maltézskych rytierov. Jeho diela však naďalej hovoria

o láske k umeniu a k Lene. No skôr než sa k nej stihne vrátiť ako rytier a šľachtic,

záhadne zmizne...

Matt Rees, waleský spisovateľ a novinár, s neobyčajným citom a zmyslom pre drámu

podal vo svojej knihe temný, no pravdivý portrét jedného z najinšpiratívnejších umelcov

na svete.
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Paríž 1944

Krásna a zbožňovaná speváčka Geneviève Dumontová, známa aj ako Čierna labuť, sa

proti svojej vôli stane miláčikom nacistických dôstojníkov v okupovanom Paríži. Pre

odvážnu mladú ženu je jej privilegované postavenie veľmi náročné, no zároveň jej

umožňuje fungovať ako spojka hnutia odporu. Keď Geneviève zistí, že jej matku

barónku Lillian de Rocheford zajali nacisti, uvedomuje si, že je len otázkou času, kedy

gestapo Lillian zlomí a získa od nej informácie o chystanej invázii Spojencov. Hnutie

odporu je rozhodnuté za každú cenu barónku umlčať, no Geneviève sa odmietne

nečinne prizerať, ako sa z jej matky stane ďalšia obeť vojny. Spojí sa so svojou dávno

nevidenou sestrou Emmy, britskou agentkou, a presvedčí aj svojho manažéra Maxa

Boneta, takisto agenta britskej tajnej služby, aby im pomohol naplánovať a uskutočniť

mimoriadne riskantný plán, ktorý má jediný cieľ: zachrániť Lillian život.

Americká spisovateľka Karen Robards má na konte vyše päťdesiat románov,

z ktorých mnohé sa stali medzinárodnými bestsellermi. Má troch synov a spolu

s rodinou žije vo svojom rodnom meste Louisville v štáte Kentucky.
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