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Po románoch V rukách nepriateľa a Na želanie kráľa vrcholí škótska séria  

Kristíny Brestenskej treťou časťou s názvom V očiach pomstiteľa. Autorka nás 

v nej prenesie na magické, legendami opradené ostrovy Eigg a Skye, kde sa 

odohráva pútavý dobrodružno-romantický príbeh o láske, nezmyselnej 

nenávisti a pomste, inšpirovaný skutočnými historickými udalosťami.

Jedna búrka a stroskotaná loď spustia lavínu udalostí, ktoré obrátia Nessin život 
naruby. Keď na ostrov Eigg vtrhnú dobyvatelia zo znepriateleného klanu, je 
nútená ukryť sa medzi skalami. Alexander MacLeod sa pridal k strýkovej výprave 
s cieľom pomstiť smrť jeho mužov, no ani vo sne by mu nenapadlo, že na 
protivníkovom území natrafí na vystrašenú mladú ženu a... na lásku. Stačil však 
jediný pohľad do hlbokých očí, aby pozmenil svoje úmysly a odplatu nahradila 
snaha o záchranu nevinnej dievčiny. Lenže na ceste za vytúženým šťastím stojí 
priveľa prekážok – nielen dlhoročná nenávisť medzi klanmi, ale aj Nessina strata 
pamäti a hrozba odhalenia jej pravej totožnosti. Alexander je však odhodlaný 
ochrániť Nessu pred hroziacim nebezpečenstvom, a to i napriek nesúhlasu 
rodiny a možnosti, že Nessa si jedného dňa spomenie, kto bol v skutočnosti 
muž, čo ju ohrozoval na jej rodnom ostrove...

https://www.bux.sk/knihy/642971-dedickin-slub.html
https://www.bux.sk/knihy/653996-v-ociach-pomstitela.html


ISBN: 978-80-220-2397-9
Vychádza: 14. 6. 2022
Formát: 12,5 x 20 cm

Počet strán: 368
Cena: 15,90 €

www.slovenskyspisovatel.sk

KÚPIŤ

Na stanici zbadá dievča, nemá viac než šestnásť. Stojí v hustom daždi s 

bábätkom v náručí. Nastúpi do vlaku a stratí sa jej z očí. Ibaže ona ho 

nedokáže pustiť z hlavy... 

Heidi Woodová celý život rada pomáha druhým. Pracuje pre neziskovú 
organizáciu poskytujúcu pomoc bezdomovcom, imigrantom a utečencom a stará 
sa o túlavé mačky. Napriek tomu jej manžela Chrisa a dvanásťročnú dcéru Zoe
nepríjemne zaskočí, keď jedného dňa privedie domov mladé dievča so 
štvormesačným bábätkom na rukách. Willow vyzerá ako bezdomovkyňa a podľa 
Chrisa by mohla byť aj kriminálnička, no Heidi nedbá na jeho protesty 
a ponúkne jej strechu nad hlavou. Nezvyčajní hostia, kvôli ktorým zanedbáva 
manžela i dcéru, obrátia život celej rodiny naruby. A keď sa postupne začínajú 
vynárať znepokojivé tajomstvá z Willowinej minulosti, Heidi musí zvážiť, 
či nezašla v starostlivosti o neznámu mladú matku až nebezpečne ďaleko...  

https://www.bux.sk/knihy/658395-anjelik.html
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Druhá časť očarujúcej regentskej trilógie Tajomstvá vresovísk z pera uznávanej 

americkej spisovateľky Sarah E. Laddovej vás opäť zavedie na malebný 

anglický vidiek na začiatku devätnásteho storočia.

Patience Creightonová vždy snívala o veľkej láske, ale ten pravý nikdy neprišiel. 
Po otcovej smrti a bratovom odchode do Londýna nesie na pleciach všetku 
zodpovednosť za chod dievčenskej školy na panstve Rosemere.
Majiteľ panstva William Sterling má povesť hazardného hráča a nemalé dlhy. Raz 
ho na vresoviskách surovo napadnú poskokovia jeho veriteľa a on sa celý dobitý 
uchýli do stajne k svojim podnájomníkom. Keď mu Patience ošetrí rany, William 
odmietne pobudnúť na Rosemere dlhšie, no jej krása a dobrota ho okúzlia. 
A rovnako aj on očarí ju...
Krátko nato stajňa zhorí pri záhadnom požiari. William sa rozhodne postaviť 
novú, vďaka čomu trávi s Patience veľa času. Práve vtedy sa však vráti jej brat, 
aby prevzal vedenie školy, a privedie jej niekdajšieho nápadníka Ewana. A tak sa 
mladá učiteľka ocitá pred dilemou: Má si zvoliť život bez lásky so vzdelaným, no 
nudným Ewanom, alebo dúfať, že príťažlivý búrlivák William jej city opätuje a ich 
vzťah vydrží navždy?

https://www.bux.sk/knihy/642971-dedickin-slub.html
https://www.bux.sk/knihy/658393-ucitelkina-volba.html
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Ona je krásna, sexy a čoskoro bude mať štyridsať. 

On je krásny, sexy, má dvadsať a zástupy obdivovateliek. 

Nik nečaká, že sa z nich stane pár, a už vôbec nie oni dvaja...  

Solène Marchandová, tridsaťdeväťročná majiteľka umeleckej galérie v Los Angeles, nie 

je veľmi nadšená, keď má sprevádzať dospievajúcu dcéru Isabelle na koncert jej 

obľúbených August Moon. Ani vo sne by jej nenapadlo, že práve ona tam nadviaže 

vzťah so spevákom tejto svetoznámej chlapčenskej skupiny. Hayes Campbell je 

inteligentný, očarujúci, sebavedomý, má však iba dvadsať rokov. Napriek tomu medzi 

nimi okamžite preskočí iskra a ich vzájomná fyzická príťažlivosť rýchlo prerastie 

v úprimný, hlboký cit. Solène si vďaka Hayesovi uvedomuje vlastnú hodnotu, opäť 

objavuje šťastie a lásku. Problém nastane, keď ich vzťah prenikne na verejnosť a zmocní 

sa ho bulvár. Spolu s Isabelle sa dvojica stane terčom fanatických fanúšičiek kapely 

a nenásytných masmédií. A tak sa Solène musí rozhodnúť, čo je pre ňu dôležitejšie: 

romantická láska ꟷ alebo šťastie, či dokonca život najdrahšej bytosti...

https://www.bux.sk/knihy/666129-predstava-o-tebe.html
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Jeden z najslávnejších detektívnych príbehov Agathy Christie, ktorým si slečna 

Marplová dodnes získava srdcia všetkých generácií milovníkov klasickej detektívky, 

vychádza v novom vydaní. 

Malebná dedinka St. Mary Mead je oázou pokoja. Tak ju vníma aj jedna z najstarších 

obyvateliek slečna Marplová, a preto sa tu rozhodne usadiť i známa herečka Marina 

Greggová, ktorá by v pôvabnom Gossingtonskom sídle chcela zabudnúť na osobnú 

traumu. Nie je to však ľahké, keďže tu postupne zavraždia troch ľudí. Je to iba omyl 

vraha, ktorý chcel pripraviť o život krásnu úspešnú herečku, čo menila manželov ako na 

bežiacom páse? Alebo sa kľúč skrýva v minulosti obetí, nemenej temnej, ako je 

Marinina? Slečna Marplová rozpletá klbko citov, vášní a ľudských vzťahov rovnako 

šikovne, ako pletie svetre na posiedkach so známymi, kde vytiahne z ľudí aj to, čo 

vonkoncom nechceli povedať. 

https://www.bux.sk/knihy/666127-puknute-zrkadlo.html
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Katarína Gillerová je jedna z najobľúbenejších slovenských spisovateliek. Doteraz 

napísala dvadsať kníh. Výnimočné miesto v jej tvorbe patrí románu Hra na milovanie, 

mysterióznemu trileru o láske, zrade a pomste, ktorý vám prinášame v novom 

vydaní.

Je hra na milovanie neverou? Je možné túžiť po dotykoch jednej ženy a myslieť pritom 

na inú? Tieto otázky si kladie Oliver, jeden zo skupiny piatich mladých ľudí, čo sa vyberú 

do amerických Apalačských vrchov, aby tam strávili pár týždňov v spustnutom panskom 

sídle. Tam sa naplno rozvinie tichý súboj medzi Oliverom a jeho kamarátom Edwardom 

o pozornosť krásnej Caroline. Medzitým sa však začnú diať čudné veci, ktoré všetkých 

vystrašia, a keď sa po slede nevysvetliteľných udalostí rozhodnú predčasne odísť, osud 

sa s nimi zahrá zvláštnu hru... Po takmer dvadsiatich rokoch sa minulosť z ničoho nič 

vynorí a ovplyvní život každého z nich. Bude zrada pomstená a láska opätovaná? 

Kto si svoje šťastie udrží a kto ho navždy stratí?

https://www.bux.sk/knihy/666123-hra-na-milovanie.html

