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Táto novela žiari v tvorbe Mary Baloghovej ako nádherný klenot… Pôvabný 
romantický príbeh s prekvapivým koncom, ktorý vám pohladí dušu a poteší srdce.

Romantic Times

Reginald Mason je kultivovaný mladý muž, rodený džentlmen. Netrápi ho, že ich rodina 
nemá šľachtický pôvod – na rozdiel od jeho otca, ktorý ťažko nesie, že príslušníci 
smotánky naňho napriek jeho obrovskému bohatstvu pozerajú zvrchu.  

Lady Annabelle Ashtonová je krásna dcéra grófa Havercrofta, suseda a nepriateľa 
Masonovcov. Keď spôsobí škandál, ktorý jej nenapraviteľne zničí povesť, gróf je 
ochotný súhlasiť, aby sa vydala pod úroveň, navyše za syna jeho úhlavného nepriateľa.

Reginald sa však netúži oženiť, príliš si zvykol na život slobodného mládenca. A tak mu 
otec dá ultimátum: buď sa ožení s Annabelle, alebo ho prestane finančne podporovať. 
Nádejná nevesta a ženích sa voči sebe správajú nepriateľsky, navzájom sa obviňujú 
z nepríjemnej situácie, v ktorej sa ocitli, no všetko nasvedčuje tomu, že sobášu 
z rozumu už nič nezabráni. 

Ibaže v tomto čarovnom ľúbostnom príbehu plnom tajomstiev nie je ani zďaleka všetko 
tak, ako sa na prvý pohľad zdá...

https://www.bux.sk/knihy/642971-dedickin-slub.html
https://www.bux.sk/knihy/648005-zrodila-sa-laska.html
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Vynikajúca detektívka kráľovnej zločinu, v ktorej popri Herculovi Poirotovi vystupuje 

obľúbená autorka detektívnych románov Ariadne Oliverová, vychádza v novom 

vydaní.

Tak ako sme u Agathy Christie zvyknutí, vražedná zápletka i jej rozuzlenie sú 

geniálne, a navyše je veľmi príjemné znovu sledovať pána Hercula Poirota pri práci.

The Times (1956)                                             

Manželia Stubbsovci, majitelia sídla Nasse House, dostanú nezvyčajný nápad usporiadať 

pre hostí letnej slávnosti hru na vraždu, a tak požiadajú autorku detektívok Ariadne 

Oliverovú, aby pre nich hru zorganizovala. Pani Oliverová súhlasí, no po niekoľkých 

týždňoch plánovania sa jej zmocní neblahé tušenie, že v dome niečo nie je v poriadku. 

Zavolá preto svojho priateľa Hercula Poirota, aby sa spolu s ňou pokúsil zistiť, čo sa tam 

deje. Napriek tomu počas slávnosti príde o život dievča, ktoré hralo úlohu obete. Nikto 

nechápe, prečo by niekto chcel zabiť jednoduchú dievčinu. Vzápätí zmizne mladá 

manželka pána domu, a keď onedlho dôjde k ďalšiemu záhadnému úmrtiu, Hercule

Poirot má zrazu plné ruky práce...

https://www.bux.sk/knihy/648001-mrtva-v-lodenici.html


ISBN: 978-80-220-2383-2
Vychádza: 12. 4. 2022
Formát: 12,5 x 20 cm

Počet strán: 280
Cena: 13,90 €

www.slovenskyspisovatel.sk

KÚPIŤ

Po fantazijnom románe Princezná z Izmiru sa prvá dáma slovenskej historickej 

romance Jana Pronská znovu vrátila k obľúbenému žánru, aby svojim verným i 

novým čitateľom ponúkla ďalší pútavý príbeh odohrávajúci sa na stredovekom 

Slovensku, plný vášní, nenávisti a lásky.   

Pannu Johanku z Liptova, poslednú dedičku pevnosti Hrádok, v útlej mladosti zasnúbili s 

Radovanom Balašom, zhýralým vnukom mocného uhorského magnáta Donča. 

Mládenec si to však tesne pred sobášom rozmyslel a mladučkou nevestou pohrdol. 

Starý otec ho za to vydedil a vyhnal z rodinného sídla na Pustom hrade.

Johanka sa odvtedy musela životom pretĺkať sama. Robila, čo mohla, aby dedičstvo 

udržala, no okrem chudoby musela na svojich útlych pleciach niesť i ďalší, nemenej 

ťažký kríž v podobe biľagu ohrdnutej nevesty.

Dievčina v sebe celých sedem rokov živila hnev, nenávisť a pocit krivdy, a tak nečudo, 

že keď jej Radovan v najvyššej núdzi zaklope na bránu, odmieta prijať pravdu, že rytier 

sa zmenil a svoju mladícku nerozvážnosť hlboko ľutuje.  

Dramatické udalosti, ktoré sa odohrajú po Radovanovom príchode na Hrádok, však 

pomôžu obom mladým ľuďom pochopiť, že čas mnohé mení a že ľadový pancier okolo 

Johankinho srdca môže roztopiť iba vzájomný rešpekt, úcta a čistá, úprimná láska. 

https://www.bux.sk/knihy/642971-dedickin-slub.html
https://www.bux.sk/knihy/649025-ohrdnute-srdce.html
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Krásna miliardárka a chudobný vinársky kráľ, to sú hlavní protagonisti prvej časti 

veľkolepej romantickej série Angeliny M. Lopezovej Zvodné peniaze – modernej 

rozprávky pre dospelých plnej zmyselnosti, horúcej vášne a hlbokých citov.   

Manželstvo z rozumu a tri večery mesačne – to je všetko, čo od schudobneného princa 

žiada zmyselná miliardárka, ktorá sa vlastným úsilím vypracovala až na pozíciu 

riaditeľky obrovskej spoločnosti. Na konci roka sa s ním ochotne rozvedie a štedro ho 

odmení, aby mohol zachrániť svoje milované kráľovstvo.

Roxanne Medinová, žena latinskoamerického pôvodu, zvíťazila nad malomestskými 

tyranmi, snobmi z prestížnych vysokých škôl aj zasadačkami plnými mužov. Zaslúžila si 

právo stať sa matkou princeznej a cítiť sa na vrchole o čosi menej osamelo. 

Princ Mateo de Esperanza Santos je jedným z najlepších vinárov na svete. Odmieta sa 

oženiť s neznámou ženou a splodiť s ňou dieťa – aj keby milióny, ktoré mu ponúka, 

mohli zachrániť jeho kedysi legendárne vinárske kráľovstvo.

Úspešná, cieľavedomá kráska však siahne po zbraniach, s ktorými princ Mateo nerátal...

https://www.bux.sk/knihy/642971-dedickin-slub.html
https://www.bux.sk/knihy/648003-zvodne-peniaze.html
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Lucia Sasková, jedna z najobľúbenejších súčasných slovenských spisovateliek, má na 

svojom konte už desať románov. Debutovala v roku 2012 pútavým príbehom 

mladého dievčaťa, ktoré sa vlastnými silami vyrovnáva s traumatickým zážitkom. 

Kniha vzbudila veľký záujem čitateľov, a tak o desať rokov neskôr vychádza 

už v treťom vydaní.

Hlavná hrdinka žila bezstarostným životom pekného mladého dievčaťa, vysokoškolskej 

študentky, ktorá nemala núdzu o priateľov ani nápadníkov. Až do toho osudného dňa, 

keď ju jedna presne mierená rana a to, čo po nej nasledovalo,  nezrazili na kolená. 

Kolotoč každodenných povinností sa krútil ďalej, ale ona už nežila, iba prežívala. Zo dňa 

na deň sa jej zmenili sny, hodnoty, priority, zmenili sa ľudia v jej okolí, ubudlo priateľov. 

Rany na tele časom zmizli bez stopy, no tie na duši sa nie a nie zahojiť... 

https://www.bux.sk/knihy/642971-dedickin-slub.html
https://www.bux.sk/knihy/648563-neznamych-nemiluj.html
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Román Muž v hnedom obleku z roku 1924 vychádza na Slovensku prvý raz v knižnom 

vydaní. Tento originálny detektívny príbeh s prvkami dobrodružstva a špionáže 

zaujme dokonale prepracovanou zápletkou a exotickým prostredím. K jeho napísaniu 

legendárnu spisovateľku inšpirovala cesta okolo sveta, ktorú podnikla so svojím 

prvým manželom Archibaldom Christiem v roku 1922.   

Táto kniha, podobne ako všetky diela Agathy Christie, vyniká veľkou dávkou 

duchaplnosti a humoru.

The Observer

Anne Beddingfeldová, pôvabná a bystrá mladá žena so zmyslom pre dobrodružstvo, sa 

na stanici londýnskeho metra stane jediným očitým svedkom desivej udalosti: neznámy 

muž v náhlej panike spadne z nástupišťa medzi koľajnice a elektrický prúd ho na mieste 

usmrtí. Polícia uzavrie prípad ako nehodu, no kto je záhadný muž v hnedom obleku, 

ktorý sa vydával za lekára a ušiel, len čo prezrel telo obete? A čo znamená šifrovaný 

odkaz na lístku, ktorý pri úteku stratil? Odvážna Anne, vyzbrojená iba touto nejasnou 

stopou, sa rozhodne podozrivého muža vypátrať a odovzdať do rúk spravodlivosti.

https://www.bux.sk/knihy/650233-muz-v-hnedom-obleku.html
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Dve ženy, ktoré sa nepoznajú a zdanlivo nemajú nič spoločné. Dve voľby, po ktorých 

už nič nebude ako predtým. Dva osudy plné zúfalstva a smútku, ale aj nádeje a 

neochvejnej materinskej lásky.  

Dokáže láskyplné partnerstvo prežiť smrť dieťaťa? 

Prešlo už niekoľko mesiacov, odkedy ich syn zomrel, no Eva sa nevie ubrániť pocitu, že 

ich manželstvo zomrelo spolu s ním. Márne hľadá odpoveď na otázku, či ďalej bojovať o 

Gabrielovu lásku, alebo sa vzdať. Rozhodovanie jej sťažuje iný muž. Muž, ktorý je 

ochotný dať Eve všetko, čo jej manžel odopiera celé mesiace. Je však toto cesta, na 

ktorú sa Eva dokáže vydať?

Môže pretrvať krehký cit, ktorý sa zrodil v tom najnevhodnejšom čase? Keď Živa toho 

muža stretla prvýkrát, považovala ho za bezdomovca. Jej konanie viedol súcit. Každým 

spoločným okamihom sa súcit mení na hlbokú náklonnosť, vzťah však ani pre jedného 

neprichádza do úvahy. Živa stojí pred voľbou, ktorá zmení celý jej život. A nielen jej. 

Vyberie si lásku, aj keď vie, že jej prinesie len trápenie?

https://www.bux.sk/knihy/642971-dedickin-slub.html
https://www.bux.sk/knihy/650229-cely-zivot.html
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Pútavé rozprávanie o tom, ako maličký ostrov uprostred Atlantiku po stáročia 

ovplyvňoval svet.

Dejiny Islandu sa začali pred 1 200 rokmi, keď istý frustrovaný vikinský kapitán a jeho 

neschopný navigátor narazili na súš uprostred severného Atlantiku. Odrazu ostrov 

nebol už len hniezdiskom rybárov dlhochvostých. Vyrástol na ňom národ, ktorého 

diplomati a hudobníci, námorníci a vojaci, sopky a rastliny nenápadne a nezvratne 

menili svet. 

Táto kniha vezme čitateľov na kuriózne putovanie históriou, aby im ukázala úlohu 

Islandu v pestrej škále udalostí, ktoré hýbali dejinami - od Francúzskej revolúcie cez 

vznik štátu Izrael až po pristátie na Mesiaci. Malý národ malého ostrova sa znovu a 

znovu ocital v úzkom vzťahu s dejinnými zvratmi, ktoré formovali svet do podoby, v 

akej ho poznáme dnes. Dozviete sa, ako to všetko prebiehalo, a navyše sa pri tom 

výborne zabavíte!

https://www.bux.sk/knihy/642971-dedickin-slub.html
https://www.bux.sk/knihy/650231-ako-island-zmenil-svet.html


ISBN: 978-80-220-2399-3
Vychádza: 20. 5. 2022
Formát: 12,5 x 20 cm

Počet strán: 352
Cena: 13,90 €

www.slovenskyspisovatel.sk

KÚPIŤ

V prvom diele úspešnej regentskej série vám populárna americká spisovateľka Ella

Quinn predstaví budúceho grófa a grófku Worthingtonovcov – zaľúbencov, ktorí majú 

oveľa viac spoločného, než sami tušia… 

Lady Grace Carpenterová sa už zmierila s tým, že sa nikdy nevydá, keďže po smrti rodičov 

sama vychováva sedem mladších súrodencov. Sľúbila matke, že nedovolí, aby si ich 

rozobrali príbuzní, a nevie si predstaviť, že by bol nejaký muž ochotný starať sa o cudzie 

deti. 

Jedného dňa sa v hostinci, kam sa Grace uchýlila pred búrkou, objaví Matt, gróf z 

Worthingtonu, do ktorého je už nejaký čas platonicky zaľúbená. Vôbec ju nespozná, a tak 

sa mladá žena spontánne rozhodne, že ak má ostať do smrti sama, aspoň nebude stará 

panna... 

Matt sa už vzdal nádeje, že nájde manželku, čo by mu vyhovovala nielen fyzicky, ale aj 

duševne. Po večere s krásnou neznámou, strávenom zaujímavým rozhovorom, po ktorom 

nasledovala vášnivá noc, úplne stratí hlavu. Keď Grace do rána bez stopy zmizne, 

zaumieni si, že ju vypátra a ožení sa s ňou. Netuší však, aké prekážky ho čakajú... 

https://www.bux.sk/knihy/642971-dedickin-slub.html
https://www.bux.sk/knihy/651447-tri-tyzdne-do-svadby.html

