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Pre všetkých fanúšikov kráľovnej detektívky Agathy Christie sme pripravili ďalší, už 
štvrtý výber z jej tvorby. Zlo pod slnkom, Vražda na golfovom ihrisku a Päť malých 
prasiatok – v každom z týchto troch skvelých detektívnych príbehov vás Hercule
Poirot presvedčí, že niet takého páchateľa, ktorého by neodhalili jeho povestné malé 
sivé bunky. 

V románe Zlo pod slnkom si Hercule Poirot užíva dovolenku na ostrove 
v letovisku pri pobreží Devonu ꟷ ale len dovtedy, kým tam nenájdu zavraždenú známu 
herečku. Obletovaná krásavica priťahovala mužov ako magnet a v ženách vyvolávala 
žiarlivosť. Takmer všetci hoteloví hostia mali s ňou niečo spoločné, no komu prekážala 
tak veľmi, že ju bol schopný zabiť?

Vražda na golfovom ihrisku nás zavedie do mestečka na severe Francúzska, kde Hercule
Poirot vyšetruje vraždu miestneho milionára, ktorého dobodali na smrť. Slávnemu 
detektívovi je hneď jasné, že páchateľa netreba hľadať nikde inde ako medzi 
príbuznými, veď tam, kde je v hre obrovské dedičstvo, nechýba ani motív.

V detektívke Päť malých prasiatok Hercule Poirot rieši šestnásť rokov starý prípad 
vraždy slávneho maliara a milovníka krásnych žien, za ktorú odsúdili jeho manželku. 
Ich dcéra je skalopevne presvedčená o matkinej nevine, a preto nalieha na Poirota, 
aby odhalil skutočného vraha a očistil tak jej meno.
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Erich Maria Remarque (1898 – 1970) patrí k najúspešnejším a najčítanejším 

európskym spisovateľom 20. storočia. Jeho diela boli preložené do tridsiatich jazykov 

a najmä vďaka príťažlivým opisom s prvkami žurnalistického štýlu dosahujú 

neobyčajnú silu výpovede. Zachytávajú napínavé vojnové i povojnové príbehy ľudí, 

poznačené rasovou nenávisťou, nacionalizmom, odcudzením či emigráciou.

Vo švajčiarskom sanatóriu Bella Vista bohatí pacienti bojujú so zákernou pľúcnou 

chorobou. Všetci až do poslednej chvíle živia v sebe nádej na uzdravenie – aj mladá 

Lillian Dunkerqueová. Keď sa však nečakane dozvie pravdu o svojom zdravotnom stave, 

rozhodne sa okamžite odísť zo sanatória. Už nechce byť pacientkou, chce sa cítiť ako 

žena a vychutnať posledné mesiace, prežiť ich naplno. Spolu s automobilovým 

pretekárom Clerfaytom odchádza do Paríža, na Sicíliu a neskôr i do Benátok, kde ju 

opäť ako tieň prenasleduje neúprosná choroba. Nočný život, herne a krásne šaty 

dávajú na istý čas zabudnúť, hazardér a dobrodruh Clerfayt, teraz až po uši zaľúbený 

do krásnej, krehkej Lillian, jej dokonca ponúka manželstvo a bezpečný prístav 

vo svojom dome na Riviére. Osud však o oboch rozhodne celkom inak, po svojom.
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Dych vyrážajúce napätie, prekvapivé zvraty a nečakané vyvrcholenie – to všetko 

nájdete vo vynikajúcom románe majstra špionážneho žánru, ktorý vám prinášame 

v novom vydaní.

Po rokoch vyčerpávajúcej práce v tajných službách sa Gabriel Allon spolu so ženou 

Chiarou utiahne do ústrania v Jeruzaleme, aby sa tam venoval reštaurovaniu 

obrazov. No keď na Korzike záhadne zmizne Madeline Hartová, vychádzajúca 

hviezda na britskom politickom nebi, starý priateľ z MI5 požiada Allona o pomoc. 

Samozrejme, v prísnej tajnosti, keďže s Madeline je spojené tajomstvo, ktoré sa 

v žiadnom prípade nesmie dostať na verejnosť. A tak sa Allon opäť vydáva na 

nebezpečnú cestu, ktorá ho z Korziky zavedie do marseillského podsvetia, do hôr 

v malebnom Provensalsku a napokon až do Moskvy, mesta násilia a špiónov, kde si 

mnohí želajú jeho smrť...
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V tvorbe Jany Pronskej, kráľovnej slovenskej historickej romance, patrí výnimočné 

miesto fantazijnému románu Kliatba a jeho pokračovaniu Jorga. Vo svojej 

najnovšej knihe Princezná z Izmiru sa autorka opäť vracia do magického sveta 

štyroch nesmrteľných bratov a ponúka nám strhujúci príbeh Jorginej dcéry Joryny, 

poslednej z rodu ochrankýň.

Joryna vyrastá obklopená láskou v nádhernom paláci v Izmire. Jej moc však stále 

rastie a s ňou aj obavy blízkych, že jedného dňa ju nebude vedieť ovládnuť a zničí 

všetko, čo miluje. Bez pomoci čarodejnice Solveig je dievčina odkázaná sama na seba.

Keď sa napokon Solveig Joryne zjaví a požiada ju, aby odišla z Izmiru, mladá princezná 

ju nasleduje na loď, ktorej velí obávaný inkvizítor. Jorynu muž s uhrančivými očami 

neodolateľne priťahuje, no uvedomuje si, že mu nesmie prezradiť, kým v skutočnosti 

je. Tretí z prekliatych bratov Vlad bol za svoje činy na stovky rokov uväznený v 

podzemí, odkiaľ ho vyslobodil až mladý kňaz, ktorý sa neskôr s jeho pomocou stal 

biskupom. Vlad uveril, že ho prekliala čarodejnica, a na dlhé roky sa stal neľútostným 

lovcom bosoriek. Po návrate z výpravy do Svätej zeme sa na palubu Vladovej lode 

dostane krásna princezná a na prvý pohľad ho očarí. Dramatické udalosti, ktoré sa 

odohrajú na ceste do Uhorska, preveria nielen charakter a odvahu Vlada a Joryny, ale 

aj city, čo im navzdory všetkému vzklíčia v srdci. Bude aj tentoraz láska mocnejšia než 

stará mágia?
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Dojímavý príbeh o sile ženy, jej láske a obetavosti.

Píše sa rok 1918 a Anglicko je vyčerpané vojnou, ktorá si vyberá daň na ľudských životoch. 

Dvadsaťjedenročná Emily Bryceová zo zámožnej rodiny sa už nedokáže viac nečinne prizerať 

utrpeniu a napriek nesúhlasu rodičov je odhodlaná vlastnými silami prispieť k víťazstvu. 

V tomto jej odhodlaní ju utvrdí aj príťažlivý pilot z Austrálie, ktorý ju presvedčí, že sa v nej 

skrýva oveľa viac, než si dovtedy myslela. Netrvá dlho, kým sa doňho zaľúbi a prijme jeho 

ponuku na sobáš.

Keď jej milého znovu odvelia na front, Emily sa dobrovoľne prihlási do ženských pomocných 

poľnohospodárskych zborov a s pomocou ostatných dobrovoľníčok sa naučí obrábať pôdu 

a získa všetky potrebné zručnosti na prácu na farme. Hrou osudu sa po čase dostane na 

obrovské panstvo v Devonshire so zanedbanou bylinkovou záhradou. Práve tu Emily objaví 

dávno zabudnuté denníky ženy, ktorá zasvätila život liečivej sile bylín. Denníky sú pre Emily

vítaným rozptýlením a záchranou vo chvíli, keď sa dopočuje tragické správy z frontu...
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Beletrizovaný životopis Henriho de Toulouse-Lautreca, ktorý Pierre La Mure napísal 

ešte v roku 1950, dodnes vychádza na celom svete. Našim čitateľom ponúkame tento 

klenot svetovej literatúry po takmer päťdesiatich rokoch od jeho prvého vydania 

v slovenčine.

Henri de Toulouse-Lautrec, jeden z najvýraznejších aktérov bohémskeho života v Paríži 

na sklonku 19. storočia a súčasne jeho najprenikavejší portrétista. Génius zohavený 

nevyliečiteľnou chorobou, vášnivý duch uväznený v neduživom tele, ktorý za svoju 

krátku a búrlivú životnú púť vytvoril aj prežil viac než obyčajní smrteľníci za dlhý život. 

V tejto pútavej, nesmierne dojímavej knihe sledujeme osudy umelca od útleho detstva 

až do  predčasnej smrti. Dosiahol slávu, ale jeho osobný život bol plný bolesti, 

neúspechov a porážok, lebo príroda mu nadelila vzhľad mrzáka a odoprela lásku žien, 

po ktorej tak veľmi túžil. V pestrej a farbistej panoráme vystupuje v románe celá 

vtedajšia parížska bohéma ꟷ Vincent van Gogh, Edgar Degas, Claude Debussy, César

Franck, Oscar Wilde, Sarah Bernhardtová, Émile Zola, Anatole France a mnohí ďalší 

známi umelci tvorili súčasť sveta geniálneho maliara z Moulin Rouge. 

Henri de Toulouse-Lautrec bol neodmysliteľne spätý s nočným životom parížskeho 

Montmartra, jeho podnikmi so svojráznymi hosťami či tanečnicami kankánu. Nachádzal 

tam inšpiráciu pre svoje obrazy a litografické plagáty, ktoré dnes zdobia najslávnejšie 

galérie a múzeá sveta.
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