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Po románe Keď príde láska pokračuje obľúbená regentská séria o rode
Westcottovcov očarujúcou romancou, v ktorej vám jedinečná Mary Baloghová
predstaví ďalšiu zo svojich nezabudnuteľných ženských postáv – hrdú a nezávislú
Jessicu Archerovú.

Lady Jessica Archerová stratila záujem o vzrušujúci život londýnskej smotánky, keď jej

sesternicu a najlepšiu priateľku Abigail Westcottovú vyššie kruhy odmietli, lebo
vysvitlo, že jej rodičia neboli zosobášení. Ale Jessica bola vždy praktická, a preto sa vo
svojich dvadsiatich piatich rokoch rozhodne, že sa vydá, aj keď bez lásky. Vie, že je
dobrá partia, koniec koncov je sestra vojvodu Netherbyho.
Jessice dvorí veľa džentlmenov, ktorí spĺňajú jej vysoké nároky, na plesoch ju vždy
obklopuje verná družina. A tak keď sa stretne s tajomným Gabrielom Thornom, ktorý
sa vrátil z Nového sveta, aby sa ujal rovnako tajomného dedičstva, zdá sa jej
neprijateľný, lebo hneď pri prvom stretnutí sa jej opovážil oznámiť, že sa s ňou
plánuje oženiť.
Keď však Jessica pochopí, kto je Gabriel v skutočnosti a čo je ochotný urobiť, aby

ISBN: 978-80-220-2312-2
Vychádza: 8. 7. 2021
Formát: 13 x 20 cm
Počet strán: 304
Cena: 12,90 €

KÚPIŤ

ochránil ľudí, ktorí od neho závisia, zapáči sa jej jeho úsilie – a zapáči sa jej aj on ako

muž. Splní sa jej dievčenský sen vydať sa z lásky?
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Krajina snov, strhujúca sága o zrade, pokání a odpustení z pera obľúbenej
spisovateľky Tamary McKinley, nás zavedie do exotického prostredia ̶ medzi
kočovných divadelníkov, putujúcich po drsnom, no krásnom austrálskom
vnútrozemí.

Malú Catrionu zaplavujú rodičia láskou a pozornosťou, ale ona občas zatúži
vymeniť maringotku za istotu stáleho domova. Dievčatko je obdarené výnimočným
hlasom a krásou, a tak nečudo, že upúta pozornosť záhadného Angličana, ktorý
divadelníkom pomáha vo chvíľach núdze. Švihák Kane však má svoj plán. Po smrti
Catrioninho otca ju spolu s jej matkou odvádza do luxusného hotela v dažďovom
pralese, ktorý vlastní dobrodruh Demetri. Ten si dievčinku obľúbi, no po čase ho
znovu zlákajú zlatonosné polia. Aspoň tak vysvetľuje jeho zmiznutie čoraz
dotieravejší Kane, z ktorého pazúrov Catriona unikne len za cenu tragédie. Napriek
všetkým ťažkostiam sa jej postupom času podarí vypracovať na jednu
z najuznávanejších sopranistiek v Sydney i v zahraničí. Catriona slávi jeden úspech
za druhým, ibaže démoni minulosti sú stále s ňou a hrozí,
že jej temné tajomstvo vypláva na povrch...

Vychádza: 13. 7. 2021
Cena: 14,90 €
ISBN: 978-80-220-2313-9
Počet strán: 480
Formát: 13 x 20 cm

KÚPIŤ

www.slovenskyspisovatel.sk

Pre priaznivcov legendárneho špióna a reštaurátora Gabriela Allona
i pre všetkých, čo by sa s ním ešte len chceli zoznámiť, vychádza svetový
bestseller Prípad Caravaggio v novom vydaní.

Počas reštaurovania obrazu od Veroneseho v Benátkach dostane Gabriel Allon

naliehavú správu z talianskej polície. Jeho priateľ, výstredný londýnsky obchodník
s umením Julian Isherwood, sa ocitol vo väzbe ako podozrivý v prípade vraždy.
Obeťou je Jack Bradshaw, bývalý britský diplomat a špión, ktorý obchodoval
s ukradnutými obrazmi a predával ich neznámemu zberateľovi. Medzi stratenými
dielami je aj Caravaggiov nádherný oltárny obraz. Ak chce Allon dokázať
priateľovu nevinu, musí vypátrať tento vzácny obraz a odhaliť totožnosť
záhadného zberateľa. A tak sa pustí do napínavého pátrania, ktoré ho zavedie do
vysvietených ulíc Paríža a Londýna, do podsvetia Marseilles a Korziky a napokon
až do malej súkromnej banky v rakúskom Linzi. Je to mimoriadne riskantná
operácia a čas na jej úspešné zavŕšenie sa rýchlo kráti...
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Po Diamantovom pokušení a Zafírovom zvádzaní nám obľúbená Jane Featherová
ponúka záverečný diel skvostnej trilógie z eduardovského obdobia s názvom
Londýnske klenoty, zobrazujúcej osudy troch nerozlučných priateliek z vyššej
spoločnosti.

Posledná z trojice priateliek Petra vyrástla v šľachtickej rodine lorda a lady
Rutherfordovcov, no napriek konzervatívnej výchove sa z nej stala voľnomyšlienkarka
bojujúca za volebné právo žien. Drobné, útle žieňa s veselou, bezstarostnou povahou

pred svetom ukrýva smutné spomienky z minulosti, keď sa ešte ako štrnásťročná
dievčina musela vyrovnať s veľkým sklamaním v láske. Mládenec, do ktorého sa
bezhlavo zaľúbila a ktorý v nej prebudil dosiaľ netušené city, ju bez slovka vysvetlenia
opustil. Po desiatich rokoch sa Petra s Guyom, lordom Ashtonom, stretáva opäť,
ibaže ona je už celkom iná a Guy má povesť sukničkára. Vzplanie ich vzájomná vášeň
znova, alebo sa mu Petra rozhodne pomstiť? Rozum jej velí dať mu príučku,
no srdcu nerozkážeš...
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Detektívny román Predávkovanie smrťou z roku 1940 vychádza u nás prvý raz, čo iste
ocenia všetci slovenskí milovníci tvorby legendárnej spisovateľky. Podobne ako v románe
Päť malých prasiatok aj v tejto knihe Agatha Christie siahla po známej detskej riekanke,
ktorej verše korešpondujú s postupom Poirotovho pátrania.

V živote slávneho Hercula Poirota sa ani taká banálna záležitosť ako návšteva zubára
nemôže odohrať bez toho, aby došlo k vražde. Zopár hodín po jeho odchode z ordinácie
nájdu doktora Morleyho s guľkou v hlave a pištoľou na dlážke. Onedlho vyjde najavo, že pán
Amberiotis, jeden z Morleyho pacientov, ktorých v ten deň ošetril, zomrel na predávkovanie
lokálnym anestetikom. Polícia na čele s hlavným inšpektorom Jappom sa domnieva, že ide
o klasický prípad vraždy a následnej samovraždy: doktor Morley neúmyselne zabil pacienta
nadmernou dávkou anestetika, a keď si uvedomil svoju chybu, vzal si život. Poirotovi však
táto teória nedáva zmysel a čoskoro sa ukáže, že jeho tušenie bolo správne...
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Pre priaznivcov legendárneho špióna a reštaurátora Gabriela Allona i pre všetkých,
čo by sa s ním ešte len chceli zoznámiť, vychádza svetový bestseller Čierna vdova
v novom vydaní.

Gabriel Allon je pripravený prevziať funkciu riaditeľa izraelskej tajnej služby,
no v poslednej chvíli mu v tom zabráni bombový útok v parížskej štvrti Marais.
Bezradná francúzska vláda požiada Allona, aby odstránil strojcu útoku, prv než udrie
znova. Volajú ho Saladin. Stojí na čele teroristickej siete a jeho ambície sú rovnako
grandiózne ako krycie meno, ktoré si zvolil. Ak ho chce Gabriel dolapiť, musí nastrčiť
agentku do najnebezpečnejšej teroristickej skupiny na svete. Je ňou krásna a odvážna
mladá žena, ktorá vystupuje ako čierna vdova bažiaca po pomste. Čaká ju riskantná
cesta z nepokojných parížskych predmestí až do Washingtonu, kde neľútostný Saladin
plánuje apokalyptickú noc hrôzy, ktorá má zmeniť chod dejín.
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