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Detektívny román En ten tulipán z roku 1955 vychádza prvý raz v slovenskom
preklade, a hoci patrí k menej známym dielam Agathy Christie, milovníci tvorby
legendárnej autorky si aj tentoraz prídu na svoje. Popri famóznom Herculovi
Poirotovi v nej vystupuje aj detektívova výkonná, takmer dokonalá sekretárka
slečna Lemonová.

A je to práve slečna Lemonová, kto upozorní Hercula Poirota na čudné udalosti v študentskom penzióne Tulipán na Hickory Road, ktorý spravuje jej sestra pani
Hubbardová. Za normálnych okolností by drobné krádeže sotva vzbudili záujem
slávneho detektíva. Keď si však prečíta bizarný zoznam ukradnutých a zničených vecí

– vrátane stetoskopu, pudrenky, starých nohavíc, bonboniéry, rozstrihaného ruksaka
a diamantového prsteňa, ktorý sa neskôr našiel v polievke –, musí blahoželať pani
Hubbardovej k „jedinečnému a úžasnému rébusu“. Zoznam nedáva vôbec žiadny
zmysel, no Poirotovi neschádza z mysle: Ak sú to len obyčajné krádeže a páchateľom
je neškodný kleptoman, prečo sú potom obyvatelia penziónu takí vystrašení?
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Mocenské kuloáre Washingtonu, honosné aukčné siene New Yorku a
Londýna, vysvietené ulice Paríža, ale aj nehostinná saudskoarabská púšť –
všade tam sa odohráva strhujúci dej románu Daniela Silvu Špiónka, ktorý
vám prinášame v novom vydaní.
V postave Gabriela Allona vytvoril Daniel Silva najzaujímavejšieho hrdinu
špionážneho žánru od čias, keď Ian Fleming dopil martini a vymyslel
Jamesa Bonda.
Rocky Mountain News

Pokojný víkend v Londýne sa pre Gabriela Allona a jeho ženu Chiaru náhle
skončí vo chvíli, keď na rušnej ulici agent vycvičeným okom spozoruje
samovražedného útočníka. Sleduje ho, no keď vytiahne zbraň a chce ho
zneškodniť, zrazia ho k zemi dvaja policajti. Allon, zdrvený z krviprelievania,
ktoré sa mu nepodarilo odvrátiť, sa utiahne do ústrania v Cornwalle. Dlho
tam však nezostane...
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Pokračovanie románu Na úteku

Je ťažké odpustiť niekomu, kto Vám ublížil. Oveľa ťažšie je však odpustiť sebe, že
ste ublížili iným. Ak sa mi to podarí, bude to posledná bodka nášho príbehu alebo
sa začne písať nový?

Stretli sa v nesprávnom čase, ich láska nevydržala. Júlia nedokázala čeliť vlastnej
zrade ani intenzite citov k Adamovi. Tentoraz sa na úteku zastaví a rozhodne sa
vyrovnať s minulosťou. Chce ju uzavrieť a pohnúť sa ďalej.
Keď sa však s Adamom opäť stretnú, nič sa neuzavrie, práve naopak – jej láska
vzplanie s rovnakou intenzitou ako jeho vášeň a zdá sa, že sú znovu na začiatku.
Obaja sa rozhodnú, že sú lovci, a až do poslednej chvíle nie je jasné, kto z nich sa
nakoniec stane korisťou.
Júlia je Adamova divoká karta. Keď na ňu prvýkrát stavil, stratil hlavu, pokoj aj plány
do budúcnosti. A skončil s prázdnymi rukami.
Dokáže ho Júlia presvedčiť, aby im dvom dal druhú šancu?
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V roku 2014 sa fanúšikovia Agathy Christie dočkali príjemného prekvapenia v podobe
celkom nového románu s Herculom Poirotom v hlavnej úlohe. Na žiadosť dedičov
legendárnej spisovateľky prevzala štafetu známa britská autorka Sophie Hannahová
a napísala prvý zo série príbehov s Herculom Poirotom, v ktorom sa geniálny belgický
detektív predstavil v tej najlepšej forme. Román Vraždy s monogramom vám
prinášame v novom vydaní.

Keď Hercule Poirot v jeden štvrtkový večer spokojne čaká v reštaurácii na hovädzí
rezeň, ani len netuší, akú smršť udalostí rozpúta blesková návšteva neznámej mladej
ženy. A keď mu po návrate do penziónu, kde sa istý čas snaží ukrývať pred svetom, jeho
spolubývajúci, mladý vyšetrovateľ Scotland Yardu Edward Catchpool, predostrie
bizarný obraz trojnásobnej vraždy v prepychovom londýnskom hoteli Bloxham, Poirot
je znovu nútený zapojiť svoje malé sivé bunky do vyšetrovania mimoriadne
zamotaného prípadu...
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Kniha Svet pod ich nohami získala ocenenie National Outdoor Book Award ako
najlepšie dielo za rok 2020.

Tridsiate roky 20. storočia. Zatiaľ čo medzi európskymi mocnosťami postupne rastie
napätie, v ďalekých Himalájach prebieha iný druh boja. Skupiny horolezcov z Veľkej
Británie, nacistického Nemecka a Spojených štátov zápasia o prvenstvo vo výstupoch
na najvyššie vrchy planéty vrátane Mount Everestu, K2 a Nanga Parbatu. Na rozdiel
od technicky dobre vybavených dnešných horolezcov majú iba zopár fotografií,
nedokonalé mapy, jednoduché kožené topánky a bavlnené vetrovky. Majú však aj
odhodlanie a odvahu a navzdory všetkým protivenstvám prenikajú čoraz ďalej
a vyššie, ako si človek vie predstaviť. Ich príbehy zakrátko upútajú pozornosť celého
sveta a stávajú sa inšpiráciou pre mnohých.
Ellsworthova vzrušujúca sága, ktorá sa odohráva v Londýne, New Yorku, Nemecku,
Indii a Tibete, nie je iba rozprávaním o horolezectve a horolezcoch, ale aj o vášni

a ambíciách, o odvahe hraničiacej s bláznovstvom, o tradíciách a objavoch,
o tragédiách a víťazstvách. Autor nás vo svojom mnohotvárnom opise plynulo
prenáša od ulíc Manhattanu po reflektory londýnskeho West Endu, cez smrtonosné
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lavinózne úbočia Nanga Parbatu až k trúfalým snom novozélandského pestovateľa
včiel Edmunda Hillaryho a mladého húževnatého Šerpu Tenzinga, ktorí si v máji 1953
podajú ruky na vrchole Mount Everestu.
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Čo ak ti inštinkt velí dôverovať neznámemu?
Populárna autorka bestsellerov Sandra Brown vo svojich knihách vynikajúcim spôsobom
spája napätie s romantikou. O tom, že je skutočnou kráľovnou žánru romantických
trilerov, vás presvedčí aj román Podlé úmysly. Strhujúci dej nabitý prekvapivými zvratmi,
príťažlivé postavy a šokujúce rozuzlenie sú zárukou skvelého čitateľského zážitku.

Emory Charbonneauová, mladá pediatrička a nadšená bežkyňa, sa rozhodne stráviť víkend
v horách. Sama, bez manžela Jeffa, s ktorým sa pred odchodom nepekne pohádala. Keďže
to medzi nimi v poslednom čase škrípe, potrebuje si vyčistiť hlavu a sústrediť sa na prípravu

na svoj piaty maratón. Bežecká trasa cez vysokohorský terén nie je jednoduchá, no Emory je
skúsená športovkyňa a má výbornú kondíciu. Odrazu sa však preberie s príšernou bolesťou
hlavy v zrube neznámeho muža. Nechce jej prezradiť svoje meno, ale tvrdí, že ju našiel ležať
na horskom chodníku v bezvedomí a so zakrvavenou hlavou.
Kto je tajomný neznámy a prečo neodviezol Emory do nemocnice? Bol jej pád nehoda,
alebo sa v lese skrýval niekto s podlým úmyslom? Ak bol útočníkom ten záhadný muž, mladá
žena nechápe, prečo nedokonal svoje dielo. Alebo sa ju pokúsil zabiť niekto iný, niekto, koho
dobre pozná? Komu vlastne môže Emory dôverovať?
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Pre priaznivcov legendárneho špióna a reštaurátora Gabriela Allona i pre všetkých, čo

www.slovenskyspisovatel.sk

by sa s ním ešte len chceli zoznámiť, vychádza svetový bestseller Padlý anjel v novom
vydaní.

Hypnotický špionážny román so skvele vykreslenými postavami a nepretržitým,
stupňujúcim sa napätím nadchne Silvových verných fanúšikov a nepochybne mu
získa mnoho ďalších.

People Magazine

Gabriel Allon sa pomaly spamätáva z operácie v saudskoarabskej púšti, ktorá ho takmer
stála život, a nachádza útočisko vo Vatikáne, kde reštauruje vzácny obraz od
Caravaggia. Raz ráno ho však pápežov osobný tajomník Donati požiada, aby sa šiel
pozrieť do Baziliky svätého Petra na mŕtve telo krásnej mladej ženy, ktorá údajne

spáchala samovraždu. Tajomník poverí Allona tajným vyšetrovaním, ktoré ho privedie
na stopu medzinárodného gangu aj k niečomu oveľa hrozivejšiemu... Dej Padlého
anjela sa závratným tempom presúva z honosných priestorov Vatikánu do galérie v St.
Moritzi, do elegantných ulíc Berlína a Viedne, do zastrčených uličiek Istanbulu, až
napokon šokujúco vyvrcholí v útrobách Chrámovej hory v Jeruzaleme. Podarí sa
Allonovi odvrátiť katastrofu apokalyptických rozmerov?
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