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Po románe Hriešne myšlienky prichádza obľúbená autorka historických
romancí Sabrina Jeffriesová s druhým dielom čarovnej regentskej série Hriešni
ctitelia. Začítajte sa do Školy zvádzania a spoznajte ďalších členov pánskeho
klubu, ktorí spojili sily, aby uchránili svoje sestry pred zvodnými nápadníkmi!

Keď Edwin Barlow, gróf Blakeborough, súhlasí, že pomôže sesternici svojho
najlepšieho priateľa, impulzívnej lady Clarisse Lindseyovej, tuší, že ho čakajú
problémy. Už dlhšie uvažuje, že sa ožení, no aj keď ho táto nespútaná kráska
priťahuje, obáva sa, že ako manželka by bola úplne nevhodná. Odrazu si však
uvedomí, že netúži po ničom inom, len si ju získať...
Clarissa sa nemieni za nikoho vydať – ani za Edwina, o ktorom je presvedčená,
že by bol panovačným manželom, a už vôbec nie za vplyvného francúzskeho
diplomata grófa Duranda, ktorý je ňou doslova posadnutý a ustavične ju
prenasleduje. Keď sa situácia vyhrotí, Clarissa prijme Edwinovu galantnú ponuku
na sobáš v nádeji, že to jej prenasledovateľa odradí. Od manželstva neočakáva
nič viac než priateľský zväzok, no ich čoraz horúcejšie bozky a objatia postupne
prerastajú do neskrotnej vášne. Má však ich krehké puto šancu vytrvať, ak gróf
Durand splní svoje vyhrážky a odhalí ich prísne strážené tajomstvá?

ISBN: 978-80-220-2416-7
Vychádza: 2. 8. 2022
Formát: 12,5 x 20 cm
Počet strán: 312
Cena: 13,90 €

KÚPIŤ

www.slovenskyspisovatel.sk

Román Tajomstvo sídla Chimneys, ktorý Agatha Christie napísala v roku 1925
a ktorý sa hneď po vydaní stal literárnou senzáciou, vychádza prvý raz
v slovenskom preklade. V tomto znamenitom detektívnom príbehu s prvkami
špionáže sa prvýkrát objaví postava svojrázneho inšpektora Battla, známa
z románov s legendárnym Herculom Poirotom.

Vzrušujúci príbeh s prekvapivým a mimoriadne uspokojivým rozuzlením.
The Times Literary Supplement

Keď sa Anthony Cade ochotne vzdá nezáživného miesta turistického sprievodcu
v Južnej Afrike, aby namiesto dávneho priateľa dopravil do Anglicka dve zásielky
– rukopis pamätí grófa Stylptiča a zväzok ľúbostných listov podpísaných istou
Virginiou Revelovou –, nemá ani potuchy, že sa vďaka tomu ocitne v centre
medzinárodného sprisahania a vyšetrovania vraždy. Po príchode do Londýna
však čoskoro zistí, že o memoáre bývalého predsedu vlády nepokojmi
zmietaného Hercoslovenska je až podozrivo veľký záujem a odovzdať ich
pravému adresátovi nebude vôbec jednoduché. Anthony vyhľadá pisateľku
záhadných listov, pôvabnú Virginiu Revelovú, no kým sa nazdá, pomáha jej
odpratať mŕtvolu zavraždeného muža, ktorá sa nevedno ako ocitla v jej dome.
A tak mu neostáva nič iné, iba začať pátrať na vlastnú päsť...
ISBN: 978-80-220-2417-4
Vychádza: 9. 8. 2022
Formát: 12,5 x 20 cm
Počet strán: 256
Cena: 13,90 €

KÚPIŤ

www.slovenskyspisovatel.sk

Falošný vzťah by mohol princeznej Sofii pomôcť zachrániť jej kráľovstvo.
Jediný problém spočíva v tom, že ho bude musieť predstierať s mužom, ktorý
jej zlomil srdce... Začítajte sa do druhej časti veľkolepej romantickej série
Hriešne bohaté!
Princesa Sofia Maria Isabel de Esperanzová Santosová sa ako mladé dievča
bláznivo zaľúbila do lámača ženských sŕdc Aisha Salingera. Teraz, keď je už
dospelá a na pleciach ju ťaží budúcnosť malého vinárskeho kráľovstva, ho
nenávidí rovnako vášnivo, ako ho kedysi milovala.
Predstieranie vzťahu so slávnou rockovou hviezdou má zabezpečiť prosperitu
Sofiinho kráľovstva. Stačí zaťať zuby a mesiac znášať rockerovu prítomnosť vo
vlastnom domove...
Aish Salinger, ktorý sa snaží spamätať z nepríjemného škandálu, víta možnosť
ocitnúť sa opäť v Sofiinej blízkosti. Opustiť ju bola najväčšia chyba, akú kedy
urobil, a je rozhodnutý získať ju späť. Nerátal však s tým, že z nespútanej
dievčiny sa stala žena, ktorá ním opovrhuje tak veľmi, že ho nechce ani vidieť.
Medzi princeznou a rockovou hviezdou sa rozpúta boj o kontrolu nad
predstieraným vzťahom. Ona chce určovať každý ich krok, aby ho od seba
udržala v bezpečnej vzdialenosti, zatiaľ čo on túži byť pri nej čo najbližšie...
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Opustený ostrov

Osem súťažiacich
Reality šou, v ktorej niet víťazov

Ôsmi ľudia – štyri ženy a štyria muži, ktorí sa dovtedy nepoznali -, sa dobrovoľne ocitnú
na neobývanom ostrove pri pobreží Škótska, aby sa pred všadeprítomnými kamerami,
no bez kontaktu s okolitým svetom pokúsili vytvoriť fungujúcu, sebestačnú komunitu.
V drsných podmienkach, s minimom potrebného vybavenia. Majú na to necelý rok,
potom po nich produkcia reality šou Posledné útočisko pošle loď a vrátia sa do
civilizácie. Netrvá však dlho a súťažiacim sa tento „sociálny experiment“ načisto
vymkne z rúk: namiesto toho, aby ťahali za jeden povraz, čoraz častejšie vznikajú medzi
nimi roztržky, utvárajú sa a rušia účelové spojenectvá. Napätie na ostrove sa
vystupňuje do krajnosti, keď v stanovenom termíne žiadna loď po osadníkov nepríde.
Počiatočné antipatie väčšiny voči samotárskej Maddy, ktorá do žiadnej skupinky
nezapadla, napokon prerastú do otvoreného nepriateľstva a Maddy s hrôzou zisťuje,
že má proti sebe sedem na všetko odhodlaných zúfalcov...
Na ostrov ich prišlo osem. Koľkým z nich sa podarí prežiť?
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Sex, drogy a rock and roll! Jedenásty román Lucie Saskovej vás vtiahne do víru
rockovej hudby, koncertov a slávy, a zároveň vám ukáže odvrátenú stranu ilúzie,

ktorú tento svet vytvára. Budete cestovať, spoznávať úžasné miesta, cítiť
zimomriavky vo vypredaných halách a počúvať piesne, ktoré vám budú ešte dlho
znieť v hlave. Pripútajte sa, prosím, bude to poriadne divoká jazda!

Hlavná hrdinka sa ocitla v nesprávnom čase na nesprávnom mieste. Alebo žeby to bol
správny čas a správne miesto? Spoznáva členov kapely, o ktorej nikdy nepočula, najmä
jej lídra Lea, človeka, ktorý jej zaužívané stereotypy obráti hore nohami, pretože v jeho
svete nie je čas na začiatky. Môže sa však vzťah začať koncom? Čo sa stane, keď prídu
na začiatok? Ona kvôli jazvám na tvári žije život, v ktorom ju strach núti skrývať sa,
a postupne preniká do sveta, v ktorom ju skrývajú ostatní. Obaja taja svoju minulosť,
netušia, čo prinesie budúcnosť. Ich svety sa neustále rozdeľujú a spájajú, zažívajú

vzostupy a pády, čelia intrigám, pochybnostiam... Ako dlho sa dá žiť utajený život, keď
sa za každým rohom skrýva niekto, kto vás sleduje?
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Po románe Tri týždne do svadby vám ponúkame druhý diel skvostnej regentskej série
z pera populárnej americkej spisovateľky Elly Quinnovej, v ktorom spoznáte ďalších

členov rozvetvenej rodiny Worthingtonovcov a zaručene si ich obľúbite!

Keď mala Dorothea Sternová debutovať v spoločnosti, jej matka si zlomila nohu
a nemohla ju sprevádzať do Londýna. Našťastie manželka lorda Worthingtona Grace
sa podujala, že sa o ňu postará, a tak Dotty prišla do mesta, kde ju s radosťou prijala jej
najlepšia priateľka Charlotte, s ktorou sa odmalička tešili, že budú debutovať spolu. Hoci
Dotty vyrastala na vidieku, je vnučka vojvodkyne Bristolovej a vychovali ju ako príslušníčku
šľachty. A svojou krásou i duchaplnosťou očarí všetkých, no najmä Worthingtonovho
bratanca Dominica, markíza Mertona. Po tom, čo Dominicovi zomrel otec a matka
ochorela, vychovával ho prísny strýko a neustále mu zdôrazňoval, že si má plniť povinnosti
a vyhýbať sa láske. No krásna Dotty má v sebe niečo, čomu mladý muž nevie odolať. Ak si

ju chce získať, musí sa rozhodnúť: bude sa naďalej držať strýkových príkazov, alebo riskuje
všetko kvôli žene, ktorá sa mu zdá dokonalá?
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Jedna z najznámejších detektívok kráľovnej zločinu Agathy Christie z roku 1964, ktorú
vám ponúkame v novom vydaní, vás zavedie na nádherný karibský ostrov, kam sa za
oddychom vybrala legendárna Jane Marplová.

Rozhovor je vždy nebezpečný, ak niečo tajíte.
Slečna Marplová

Slečna Marplová neznáša nečinnosť, a tak nečudo, že kolieska v jej hlave sa neprestanú
krútiť ani počas dovolenky v horúcom Karibiku. Náhly skon majora Palgrava v nej
napriek jeho vysokému veku ihneď vyvolá podozrenie, veď iba deň predtým si od neho
vypočula zaujímavú historku o sériovom vrahovi. Ibaže miestne úrady vyhlásia jeho
smrť za prirodzenú. Aj okolnosti vraždy domorodej slúžky, ktorú krátko nato nájdu
mŕtvu na pláži, je ťažké objasniť bez spojencov, akých slečna Marplová bez problémov

nachádza v Anglicku. Hľadať ich medzi hotelovými hosťami je nanajvýš riskantné,
no bystrá stará dáma sa nevzdáva. Použije svoju najsilnejšiu zbraň – nenútenú
konverzáciu –, aby si získala náklonnosť čudáckeho milionára pána Rafiela, a s jeho
pomocou sa pokúsi usvedčiť skutočného páchateľa.
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Frida Kahlo je jedna z najslávnejších maliarok na svete. Jej dielo patrí do kultúrneho
bohatstva Mexika a jej expresívne autoportréty sa stali ikonickými. Pútavý, emóciami
nabitý román nemeckej spisovateľky, historičky a publicistky Maren Gottschalkovej
zachytáva legendárnu umelkyňu v rozhodujúcom období života ꟷ na prahu
celosvetovej slávy.

V roku 1938 prichádza Frida Kahlo do New Yorku, aby tam uviedla svoju prvú
samostatnú výstavu. A zatiaľ čo doma sa jej rúca manželstvo so slávnym maliarom
Diegom Riverom, v Amerike zažíva triumfálny úspech – newyorské umelecké kruhy ju
oslavujú, nachádza nových priateľov a nemá núdzu ani o ctiteľov. Do jej života opäť
vstupuje úspešný fotograf Nickolas Muray, ku ktorému už dlhšie prechováva hlboké
city. A práve tento vzťah tvorí kostru celého románu. Frida zažíva vzrušujúce chvíle aj
v Paríži, kam odchádza na pozvanie Andrého Bretona. Stretáva sa s velikánmi tamojšej
umeleckej scény ꟷ Pablom Picassom, Marcelom Duchampom, Maxom Ernstom či
Joanom Miróom, ktorí pozitívne hodnotia jej originálnu tvorbu, odrážajúcu jej zložitú,

náruživú a nespútanú podstatu.
Po šiestich mesiacoch v zahraničí sa Frida Kahlo vracia do rodného Mexika už ako
uznávaná umelkyňa a nezávislá žena, pripravená na nový začiatok tak v umení, ako aj v
súkromnom živote.
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