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Včera si dcére dovolila prespať u kamarátky.

Dnes máš na svedomí jej únos...

Fredrik a Elisa Blixovci žijú pokojný, predvídateľný, takmer až nudný život v malebnom

nórskom mestečku Sandefjord. To sa však navždy zmení, keď ich sedemročná dcéra

Lucia po noci strávenej u spolužiačky zmizne, akoby sa do zeme prepadla. Blixovci

zažívajú tú najhoršiu nočnú moru, z ktorej niet úniku. Vyšetrovanie čoskoro ukáže, že

únos dievčatka bol naplánovaný do najmenších detailov. V mysliach utrápených rodičov

sa vynára množstvo znepokojivých otázok: Naozaj Luciu uniesla zločinecká sieť? Prečo

si únoscovia vybrali práve ich dieťa? Je možné, že sa im chcel niekto pomstiť? Fredrik

s Elisou postupne zisťujú, že ak chcú, aby sa im dcéra vrátila, dávno pochované

tajomstvá z ich minulosti budú musieť opäť uzrieť svetlo sveta...
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Jeden z najlepších detektívnych príbehov Agathy Christie, ktorý zaujme

vzrušujúcou zápletkou, presvedčivými postavami i nečakaným rozuzlením.

New York Times Book Review

Luke Fitzwilliam sa po rokoch policajnej služby v Indii vracia do rodného

Anglicka a vo vlaku do Londýna sa zoznámi so zhovorčivou starou dámou, ktorá

mu pripomína milovanú tetu Mildred. Starenka sa mu zdôverí, že má namierené

do Scotland Yardu, lebo v mestečku Wychwood sa dejú strašné veci a ona vie, kto

ich má na svedomí. Luke ju zo zdvorilosti vypočuje, no neskôr sa dozvie, že jeho

spolucestujúca tragicky zahynula – zrazilo ju auto. A vzápätí zomrie aj muž,

ktorého označila za ďalšiu obeť záhadného vraha. Luka to zaujme a rozhodne sa

vypátrať, čo sa to vlastne v tom malebnom mestečku na anglickom vidieku deje...

Vychádza: 30. 3. 2021
Cena: 11,90 €
ISBN: 978-80-220-2289-7
Počet strán: 168
Formát: 13 x 20 cm

www.slovenskyspisovatel.sk

KÚPIŤ

https://www.bux.sk/knihy/607537-vrazdit-je-hracka.html


Obľúbená americká spisovateľka Gaelen Foley vás už po tretí raz pozýva na

Moonlight Square – na najromantickejšiu adresu v regentskom Londýne.

Prijmite jej pozvanie a podľahnite čaru ľúbostného príbehu s napínavou

dobrodružnou zápletkou!

Londýn 1817. Po návrate z prvej línie bojov proti Napoleonovi sa major Connor

Forbes, rodák z Írska, na svoje obrovské prekvapenie dozvie, že zdedil titul anglického

vojvodu. Má to však jeden háčik: poslední traja vojvodovia z Amberley zahynuli za

záhadných okolností. Zakrátko sa aj jeho samého niekto pokúsi zabiť a Connor si

uvedomí, že súrne potrebuje pomoc. Ale komu z nepriateľsky naladenej londýnskej

smotánky by mohol dôverovať?

Lady Margaret Winthropová sa zúfalo snaží uniknúť z domácnosti svojej panovačnej

sestry, aj keby to znamenalo, že sa vydá za arogantného lorda Brycea. A tak keď

horkokrvný Bryce vyzve nového vojvodu z Amberley na súboj, Maggie neostane nič

iné, než orodovať u vojnového hrdinu, aby nechal jej nápadníka nažive. Ani vo sne by

jej nenapadlo, že to bude začiatok jej škandalózneho spojenectva s drsným

vojvodom...

Connor a Maggie sa rozhodnú spojiť svoje sily, aby vyriešili všetky záhady, a

popritom sa zblížia. Môže však ich krehké puto vydržať, aj keď im cestu skríži

pomstychtivý vrah? Podarí sa im odhaliť rodinné tajomstvá skryté hlboko v minulosti

a dostanú napokon šancu na šťastie?
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Po románe Druhá šanca na lásku nám kráľovná historickej romance Mary

Baloghová ponúka ďalšie pokračovanie úspešnej regentskej série o osudoch

nekonvenčných členov rodu Westcottovcov. Toto je príbeh Abigail, najmladšej

dcéry lorda Riverdala.

Sny Abigail Westcottovej sa rozplynuli, keď jej zomrel otec a vysvitlo, že jej rodičia

neboli legálne zosobášení. Ale teraz, o šesť rokov neskôr, si vychutnáva nezávislosť,

ktorú jej zabezpečuje postavenie bohatej slobodnej ženy. Dokonca je taká sebavedomá,

že bez váhania vyhreší sluhu, čo sa v prítomnosti dám opovážil rúbať drevo do pol pása

nahý.

Ibaže ten muž nie je nijaký sluha. Je to podplukovník Gilbert Bennington, dôstojník,

ktorý sprevádzal jej raneného brata Harryho domov po vojnách s Napoleonom. Gil

prišiel do Hinsfordského sídla, aby svojmu priateľovi pomohol pri zotavovaní, a nepáči

sa mu, keď sa k nemu správajú povýšene – najmä preto, lebo nemá urodzený pôvod.

Aj keď spočiatku Gil a Abigail stelesňujú jeden pre druhého vlastnosti, ktorými

najväčšmi opovrhujú, zakrátko zistia, aký mylný môže byť prvý dojem. Pretože za

fasádou kedysi vznešenej dámy a muža prostého pôvodu sa skrývajú dvaja ľudia, ktorí

chápu, čo je skutočná česť, a že iba vďaka nej môže človek nájsť pravú lásku.Vychádza: 20. 4. 2021
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