Slovenský spisovateľ
EDIČNÝ PROGRAM
Február - Marec 2022

www.slovenskyspisovatel.sk
slovenskyspisovatel@slovenskyspisovatel.sk
www.bux.sk

www.slovenskyspisovatel.sk

Prvá časť očarujúcej regentskej trilógie Tajomstvá vresovísk z pera uznávanej
americkej spisovateľky Sarah E. Laddovej zavedie čitateľa na malebný anglický vidiek
na začiatku devätnásteho storočia.

Dedička panstva Winterwood Amelia Barrettová sa ocitla v nezávideniahodnej situácii.
Aby získala rozprávkový majetok, ktorý jej právom patrí, musí sa vydať, skôr než dovŕši
dvadsiaty štvrtý rok. Navyše sľúbila umierajúcej priateľke, že sa postará o jej malú
dcérku Lucy, a tento sľub je rozhodnutá stoj čo stoj dodržať. Jej snúbenec Edward

Littleton však nechce o dieťati ani počuť...
A tak keď po Lucy príde jej otec, námorný kapitán Graham Sterling, Amelia vymyslí
nevídaný plán: zruší zasnúbenie s Littletonom a prehovorí kapitána, aby si ju bez
otáľania vzal za ženu. Keď sa už-už zdá, že je všetko na najlepšej ceste, stane sa niečo
nečakané a Amelia s Grahamom musia čeliť najťažšej skúške, akú im kedy osud
pripravil. Od toho, ako sa s ňou popasujú, závisia životy nielen ich dvoch...
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Škótsky spisovateľ Archibald Joseph Cronin (1896 – 1981) obohatil zlatý fond
klasickej románovej spisby o mnohé vynikajúce diela, ktoré tak ako v čase svojho
vzniku i dnes uchvacujú čitateľov na celom svete. Medzi jeho najslávnejšie romány
nepochybne patrí prvotina z r. 1931 Klobučníkov hrad, veľká románová kompozícia
o živote a úpadku rodiny klobučníka Jamesa Brodieho.

Príbeh sa odohráva v malom škótskom mestečku v druhej polovici 19. storočia.
Famózny úspech románu umožnil autorovi, vtedy mladému lekárovi, aby sa začal
naplno venovať literárnej tvorbe. Román bol preložený do slovenčiny začiatkom 80.
rokov minulého storočia a jeho nové vydanie vychádza so zámerom vrátiť meno
slávneho autora do povedomia širokej čitateľskej verejnosti, odkiaľ sa v posledných
desaťročiach nezaslúžene vytratilo.
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Katarína Gillerová je jedna z najobľúbenejších slovenských spisovateliek. Doteraz
napísala dvadsať románov. Pätnásty z nich s názvom Ilúzia šťastia vám prinášame
v novom vydaní.

Aneta začína mať nepríjemné tušenie, že v jej manželstve nie je niečo v poriadku.
Pokúša sa zistiť príčinu, no zároveň musí riešiť dcérinu pubertu a problémy
v zamestnaní. Práve v tom čase dostane od starej priateľky pozvánku na stretnutie.
A nielen ona, ale aj ďalšie dve kamarátky, s ktorými kedysi trávili voľné chvíle, no po
rokoch štúdia stratili vzájomný kontakt. Prečo sa štvorica priateliek má stretnúť práve
na prahu štyridsiatky a po takom dlhom čase? Odpoveď je zdanlivo jednoduchá: treba
zabudnúť na niekdajšie krivdy a obnoviť priateľstvo. Aneta si uvedomí, že je jediná,
ktorej sa rúca život. S odstupom času však zisťuje prekvapivé skutočnosti, vedúce až do
minulosti všetkých štyroch kamarátok. Dávne skutky sa vynárajú na povrch a prichádza
čas niesť za ne zodpovednosť.
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V románe Po pohrebe z roku 1953 Agatha Christie brilantne rozvinula klasickú tému
veľkého dedičstva a zlého svetla, ktoré vrhá na pozostalých. Ako to však u kráľovnej
zločinu býva, ani tentoraz nič nie je také, ako sa javí na prvý pohľad...

Keď bohatý podnikateľ a majiteľ prepychového viktoriánskeho sídla Richard Abernethie
náhle zomrie, jeho sestra Cora je presvedčená, že nezomrel prirodzenou smrťou. A keď
sa vzápätí sama stane obeťou brutálnej vraždy, nevhodná poznámka, ktorú utrúsila
pred príbuznými v deň pohrebu svojho brata, odrazu nadobudne zlovestný význam.
Počas čítania závetu totiž všetci jasne počuli, ako Cora povedala: „Ututlalo sa to veľmi
šikovne, však?... Veď ho predsa zavraždili, či nie?“ Rodinnému právnikovi pánu
Entwhistlovi jej slová nedajú spávať, a tak sa obráti na svojho dlhoročného priateľa
Hercula Poirota, aby rozlúštil túto detektívnu záhadu.
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Jane Marplová – jedna z najobľúbenejších literárnych postáv detektívneho žánru – je
vďaka svojmu bystrému umu a znalosti ľudskej povahy schopná vypátrať vraha aj
tam, kde polícia zlyháva. Nie je to inak ani vo skvelom románe z roku 1953 s názvom
Vrecko plné zrna, ktorý vychádza v novom vydaní.

Záhadné úmrtie majiteľa londýnskej firmy Rexa Fortescua prinúti všetečnú slečnu
Marplovú rozlúčiť sa načas s pokojným životom na anglickom vidieku. Tento na prvý
pohľad rutinný prípad robí vrásky na čele aj inšpektorovi Neelovi zo Scotland Yardu - na
príčine nie je len spôsob, ako obeť umrela, ale predovšetkým motív vraždy.
Finančníkova pestrá minulosť ich poskytuje nemálo, o rodinnom pozadí ani nehovoriac:
pekná vdova v najlepších rokoch, dcéra vetriaca príležitosť pripútať si dedičstvom
nádejného nápadníka, prvorodený syn strachujúci sa o existenciu firmy, jeho brat
dobrodruh či ich drahé polovičky – tí všetci môžu smrťou Rexa Fortescua získať.
Kto z nich je však vrah? Iba milá stará dáma, ovládajúca umenie vyťahovať z ľudí
zaujímavé informácie, sa môže nenápadne votrieť, kam treba, a šliapnuť na krk
páchateľovi.
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Ako jej terapeutka poznáš jej najtemnejšie tajomstvá.
Ale ako je možné, že ona pozná tie tvoje?

Kristina je úspešná psychoterapeutka s vlastnou praxou v centre Osla. Žije v luxusnom
byte a má bohatého manžela so sľubne sa rozbiehajúcou politickou kariérou. Jej
pokojný život však vážne narušia nečakané udalosti. Všetko sa začne vtedy, keď sa jej
prominentná klientka – slávna spisovateľka Leah Iversonová – dostaví na sedenie
v stave krajného rozrušenia a prosí ju, aby za ňou prišla na jej chatu v odľahlých horách
Telemarku. Kristina z pochopiteľných dôvodov odmietne, no keď Leah nepríde ani na
ďalšie dve sedenia a všetko naznačuje, že jej klientke hrozí nebezpečenstvo, neochotne
sa ju vydá hľadať do divočiny. V opustenej chate uprostred hustého lesa však Kristina
namiesto Leah objaví jej nedokončený rukopis, ktorý odhalí, že v skutočnosti nič nie je
také, ako sa na prvý pohľad zdá...
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Po celosvetovom úspechu románu Vraždy s monogramom z roku 2014 napísala
britská autorka Sophie Hannahová ďalšie tri skvelé detektívky, v ktorých exceluje

slávny Hercule Poirot. Druhú z nich s názvom Záhada zavretej schránky vám
prinášame v novom vydaní.

Lady Athelinda Playfordová plánuje usporiadať vo svojom sídle Clonakilty v írskom
grófstve Cork večierok, no nemá ísť o bežnú spoločenskú udalosť. Lady Playfordová sa
totiž náhle rozhodla zmeniť svoj závet a na večeri sa to chystá oznámiť prítomným.
Medzi hosťami sa prekvapivo nachádzajú aj dvaja muži, s ktorými sa hostiteľka ešte
nikdy nestretla: belgický detektív Hercule Poirot a inšpektor Edward Catchpool z
londýnskeho Scotland Yardu. Ani jeden z nich netuší, prečo bol pozvaný - vari sa lady
Playfordová obáva, že sa stane obeťou vraždy? Ak áno, prečo potom robí všetko preto,
aby možného vraha vyprovokovala?
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Sabrina Jeffriesová patrí k najúspešnejším autorkám historických romancí na svete –
jej knihy vychádzajú vo vyše dvadsiatich jazykoch vrátane slovenčiny. Z autorkinho
rozsiahleho diela sme tentoraz vybrali úvodný diel čarovnej regentskej série Hriešni
ctitelia. Zoznámte sa s členmi pánskeho klubu, ktorí spojili sily, aby uchránili svoje

sestry pred zvodnými nápadníkmi!

Americký maliar Jeremy Keane sa odmieta vrátiť domov a prevziať otcovu firmu. Oveľa
radšej by spoznával krásky v zahraničí, kde hľadá modelku pre svoj nový škandalózny
obraz. Keď na jednej londýnskej svadbe stretne krásnu lady Yvette Barlowovú, uvedomí
si, že mladá dedička je preňho ako stvorená, a rozhodne sa zachytiť na plátne jej
neskrotného ducha a dych vyrážajúcu zmyselnosť.
Odvážnej Yvette nie sú škandály cudzie, a tak súhlasí, že sa stane umelcovým objektom.
Za odmenu žiada niečo neslýchané: pomoc pri vstupe do mestských verejných domov,
ktoré Jeremy dôverne pozná. Dúfa totiž, že sa jej podarí vypátrať istú nezvestnú ženu
a vyriešiť rodinnú záhadu. Medzi maliarom a jeho modelkou to čoraz väčšmi iskrí, ale

mohol by ich nekonvenčný vzťah prerásť do ozajstnej lásky?

ISBN: 978-80-220-2381-8
Vychádza: 22. 3. 20212
Formát: 12,5 x 20 cm
Počet strán: 328
Cena: 13,90 €

KÚPIŤ

