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Tretia 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.
Mladučká Cecily Fairová sa pokúša vymaniť spod vplyvu krutého otca, kováča na
panstve Aradelle Park, a tak sa zapletie s pánovým synom a rozhodne sa s ním
utiecť. Jej otec však ich plán prekazí, dcéru za trest odvedie do dievčenskej školy

na Rosemere a odlúči ju od milovanej sestry-dvojčaťa Leah.
Po niekoľkých rokoch Cecily získa miesto spoločníčky urodzenej dámy – pani
Trentovej na panstve Willowgrove Hall. Dievčina žije v neustálom strachu, že ju
dobehne vlastná minulosť. Našťastie nachádza oporu u správcu panstva
Nathaniela a obľúbi si ju aj mrzutá pani Trentová. Nevie si však vysvetliť príkre
zaobchádzanie starej dámy s jej správcom. Jedno je isté: medzi stenami panstva
sa vznášajú dávne tajomstvá a jeho obyvatelia si ich starostlivo strážia – presne
tak, ako si Cecily stráži tie svoje. Napriek všetkému je pevne rozhodnutá nájsť
Leah, a tak poprosí Nathaniela o pomoc. Ako sa ďalej vyvinie ich vzájomná
náklonnosť a čo všetko budú musieť títo dvaja mladí ľudia podstúpiť, aby sa

zbavili ťaživých tajomstiev a dali šancu láske?
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Románové prvotiny Dobrý deň, smútok a Akýsi úsmev legendárnej francúzskej
spisovateľky Françoise Saganovej vďačili v čase svojho vzniku za obrovský
úspech na domácej literárnej scéne i v zahraničí predovšetkým prenikavej
a úprimnej spovedi hlavných hrdiniek, študentiek na prahu dospelosti. Nuda
z lásky a láska z nudy, zmes nevinnosti a zvrátenosti – to sú charakteristické
črty oboch románov, v ktorých Saganová vecne a otvorene podáva eroticky
ladené príbehy svojich nezrelých, no zároveň duševne predčasne zostarnutých
postáv.
V debutovom románe Dobrý deň, smútok (1954) sa odvíja dráma zrelej ženy
Anne, zaľúbenej do prelietavého Raymonda, otca povrchnej, egoistickej
študentky Cécile. Akýsi úsmev (1956) je príbeh krátkeho ľúbostného pomeru
mladej intelektuálky Dominique so starším ženatým mužom.
Oba Saganovej romány si nás podmaňujú melancholickým tónom a nostalgiou
za čímsi neurčitým, čo ich mladým hrdinkám bolestne chýba. Aj po rokoch od
svojho vzniku ostali čitateľsky vďačné a príťažlivé. Ich nové vydanie prichádza na
pulty našich kníhkupectiev po vyše tridsiatich rokoch.
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Katarína Gillerová je obľúbená slovenská autorka, ktorá má na svojom konte už
dvadsaťjeden kníh. Jej najnovší román opäť ponúka pútavý dej s prekvapujúcimi
zvratmi a témy, ktoré chytia za srdce každú ženu.

Nesmierny obdiv, ktorý pätnásťročná modelka Diana pociťuje k fotografovi Alanovi, jej
pomáha prekonať bolesť spôsobenú otcovým odchodom od rodiny. Ich vzťah neskôr
prerastie do vášnivej lásky. Napriek tomu, že Alan sa nechce viazať, Diana dosiahne, že
začnú spolu žiť a narodí sa im dcérka. Alan si vo vzťahu kladie tvrdé podmienky, no

mladá žena sa cíti šťastná a je ochotná splniť milovanému mužovi každé jeho želanie.
Po čase do ich života zasiahne tragická nehoda v otcovej novej rodine a Diana sa ocitne
pred životnou výzvou: zabudnúť na nenávisť a pomôcť tým, čo to potrebujú. Nie vždy sa
jej však dostáva zaslúženého uznania. Sklamaná Diana sa preto rozhodne odísť a pátrať
v rodinnej histórii spred desaťročí. Vďaka tomu na povrch vyplávajú nielen šokujúce
udalosti v jej vlastnej rodine, ale aj príbehy ľudí, ktorých chamtivosť a nešťastie viedli na
začiatku 20. storočia ku kriminálnym činom nebývalého rozsahu.

ISBN: 978-80-220-2403-7
Formát: 12,5 x 20 cm
Počet strán: 352
Cena: 14,90 €

November 2022

www.slovenskyspisovatel.sk

Záhada Siedmich ciferníkov z roku 1929 je voľným pokračovaním románu Tajomstvo
sídla Chimneys. Agatha Christie opäť situovala dej do honosného vidieckeho sídla
a rozohrala v ňom ďalšiu dokonale premyslenú zápletku so špionážnymi prvkami,
ktorej rozlúštenie zaskočí aj toho najostrieľanejšieho čitateľa detektívok.

Bohatí manželia Cooteovci, ktorí si na dva roky prenajali sídlo Chimneys, sa radi obklopujú
mladými ľuďmi, a tak si doň na pár dní pozvú skupinku priateľov. Jeden z mládencov, Gerry
Wade, má veľké problémy s ranným vstávaním, a tak sa ostatní rozhodnú, že si z neho
poriadne vystrelia: v noci mu do izby dajú osem budíkov a nastavia ich tak, aby prvý
zazvonil o pol siedmej. Na druhý deň ráno však budíky napriek ohlušujúcemu rinčaniu
Gerryho z postele nevytiahnu, v tom čase je už totiž mŕtvy. A jeden budík chýba.
Vyšetrovania podozrivého úmrtia zdravého mladého muža sa ujíma polícia, no ani Gerryho
kamaráti nezaháľajú. Pátranie ich privedie na stopu záhadných Siedmich ciferníkov a zdá
sa, že práve toto tajomné pomenovanie bude kľúčom k objasneniu prípadu. Amatérski
pátrači sa však musia mať na pozore, najmä keď dôjde k ďalšej vražde...
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Dvadsiata druhá časť jednej z najúspešnejších špionážnych sérií všetkých čias
presvedčivo dokazuje, že v tomto žánri sa jej autorovi Danielovi Silvovi nik
nevyrovná. Tentoraz sa slávny Gabriel Allon pustí do mimoriadne riskantného
pátrania po najväčšom falšovateľovi v dejinách umenia.

Legendárny špión a reštaurátor po dlhých rokoch pretrhal putá s izraelskou tajnou
službou, rozlúčil sa so spolupracovníkmi a s priateľmi a odsťahoval sa s Chiarou a deťmi
do milovaných Benátok. Má v úmysle nastúpiť do firmy, kde sa kedysi učil
reštaurátorskému remeslu, ale až keď sa úplne vylieči z ťažkého zranenia, ktoré utrpel
vo Washingtone. Zasiahne však osud v podobe prosby starého priateľa, výstredného

londýnskeho obchodníka s umením Juliana Isherwooda, aby Gabriel vyšetril okolnosti
objavu istého starého obrazu a jeho následného lukratívneho predaja.
Gabriel čoskoro zistí, že toto dielo, portrét neznámej ženy pripisovaný Anthonisovi van
Dyckovi, je takmer istotne diabolsky vydarený falzifikát. Aby vypátral jeho záhadného
autora – a odhalil kolosálny podvod v najvyšších umeleckých kruhoch –, Gabriel vymyslí
jeden z najzložitejších plánov v celej svojej kariére. Ak má totiž uspieť, musí sa stať
zrkadlovým odrazom muža, ktorého hľadá: najlepším falšovateľom obrazov na svete...

ISBN: 978-80-220-2431-0
Formát: 12,5 x 20 cm
Počet strán: 384
Cena: 15,90 €

November 2022

www.slovenskyspisovatel.sk

Tvorba prvej dámy slovenskej historickej romance Jany Pronskej je nerozlučne spätá so
stredovekým Slovenskom. Na stránkach jej kníh ožívajú naše hrady a zámky a vytvárajú príťažlivú
kulisu pre podmanivé ľúbostné príbehy, plné temných tajomstiev, intríg, nenávisti a lásky. V plnej
miere to platí aj o najnovšom románe Rytierov sľub, odohrávajúcom sa na Hrušovskom panstve.

Odkedy rytier Sigurd z Rodby prisahal svojmu majstrovi, že pomstí jeho smrť, žije iba preto, aby tento
sľub dodržal. Nešťastná hra v kocky majstra Josifa z Aradu s hazardným hráčom a podvodníkom
Valeriánom z Hrušova spustila udalosti, ktoré mali za následok smrť majstra i jeho dcéry.
Vykonávateľom majstrovej poslednej vôle sa stal Sigurd. Josif z Aradu ho v nej ustanovil novým
majiteľom svojej výhry – Hrušovského panstva so všetkým, čo k nemu patrí, teda aj s dovtedajšou
paňou Hrušova Marínou. Hrad, ktorý rytierovi tak nečakane spadol do lona, sa však zmenil na bojisko:
Marína nechce ustúpiť a pokorne prenechať svoj domov cudzincovi, o ktorom nič nevie, zatiaľ čo
Sigurd, hnaný pomstou a nenávisťou, sa zdráha uveriť, že mladá žena nenesie na manželových
výčinoch žiadnu vinu.
Postupom času vyplávajú na povrch rodinné tajomstvá z jednej i druhej strany. Intrigy, hlboko
zakorenená nenávisť a
krivda, čo sa v Hrušove dedila z pokolenia na pokolenie, postavia mladým ľuďom do cesty takmer
neprekonateľné prekážky. Dokážu sa preniesť cez minulosť, ktorá skrýva temné tajomstvá, a uveria,
že pravá láska všetko prekoná?
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Joseph Archibald Cronin, jeden z najslávnejších spisovateľov 20. storočia, vytvoril rozsiahle dielo,
v ktorom dominujú romány. Viaceré z nich sa stali bestsellermi a boli preložené do mnohých
jazykov. K čitateľsky najobľúbenejším Croninovým dielam môžeme zaradiť aj Labutí kaštieľ z roku
1933, nádherný romantický príbeh, odohrávajúci sa v exotickom prostredí – na Kanárskych
ostrovoch.

Podobne ako v ďalších románoch autor v ňom zúročil skúsenosti zo svojej lekárskej praxe. Hlavný
hrdina doktor Harvey Leigh po sklamaní z práce, ktorá bola dovtedy jediným zmyslom jeho života,
odchádza na Tenerife, aby sa tam pokúsil vyliečiť z depresie a závislosti na alkohole. A práve vďaka
tejto ceste spozná krásnu, jemnú a citlivú Mary Fieldingovú, ktorá chce uniknúť apatii a citovej
prázdnote, čo poznačila jej život po boku bohatého manžela. Symbolom ich osudovej lásky je Labutí
kaštieľ, veľkolepé, no spustnuté šľachtické sídlo uprostred bujnej tropickej vegetácie, ktoré sa najprv
zjavuje v Mariných snoch, aby sa napokon stalo miestom dramatického vyvrcholenia deja.
Croninov román „vášní a citov“ je pôsobivým prerozprávaním starého príbehu o liečivej moci
opravdivého ľudského citu v hraničných situáciách a má preto čo povedať aj dnešnému čitateľovi.
Slovenský preklad vychádza po troch desaťročiach od jeho posledného vydania.
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Bláznivá i dojemná romantická komédia zabalená do kúzla Vianoc

Nina má dobre platené miesto, skvelé kolegyne a čoskoro ju povýšia. Práca ju však vôbec nenapĺňa.
Má perspektívny vzťah so spoľahlivým mužom, ktorý ju má úprimne rád. Ona ho však nemiluje.
Čaká ju predĺžený víkend v Paríži, na ktorý sa ani trochu neteší.
A na dosah ruky má dokonalý byt, do ktorého sa netúži nasťahovať.
Nechtiac vypočutý rozhovor neznámej dvojice ju prinúti premýšľať nad vlastným životom. Vydesí ju, keď
si uvedomí, že osoba, ktorou je dnes, sa na jej niekdajšie ja vlastne ani nepodobá, a rozhodne sa to
zmeniť.
Do Vianoc zostáva dvadsaťštyri dní a Nina začne robiť všetko pre to, aby bola na Štedrý deň opäť sama
sebou – vyťahuje zo skrine rodinných kostlivcov, plní si tajné túžby, priznáva boľavé pravdy, napráva
staré chyby a uskutočňuje svoje sny. Aj tie pochabé.
A keďže vianočný čas je plný zázrakov, do cesty sa jej pripletie príťažlivý cudzinec, ktorý jej rozbúcha
srdce, vždy keď sa naňho pozrie. Mohol by byť tým najkrajším vianočným darčekom, aký kedy dostala...
ak bude dosť odvážny, aby si ju skrotil.
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K úspešnej regentskej sérii o rode Westcottovcov neodmysliteľne patrí postava lady Matildy,
najstaršej dcéry grófa Riverdala, ktorá celý svoj život venovala starostlivosti o druhých. Ak ste
doteraz neverili, že na lásku nie je nikdy neskoro, jej príbeh v tejto očarujúcej novele vás o tom
určite presvedčí!

Lady Matilda má päťdesiatšesť rokov a nikdy sa nevydala. Jej životnou náplňou je starostlivosť
o ovdovenú matku aj o ostatných členov rozvetvenej westcottovskej rodiny. Romantické city do jej
života nepatria, hoci vždy to tak nebolo: V ranej mladosti sa vášnivo zaľúbila do muža s pochybnou
povesťou, no na naliehanie rodičov ho odmietla.
Charles Sawyer, vikomt Dirkson, je vdovec, má dospelé deti a vnúčatá. Celé roky ho prenasledovala
povesť búrliváka, v ranej mladosti ho však odmietla žena, ktorú vášnivo ľúbil. Teraz ako
päťdesiatšesťročný ju znovu stretne – a je ňou práve lady Matilda Westcottová...
Zdá sa, že je príliš neskoro, aby sa medzi týmito bývalými zaľúbencami opäť rozhorel ľúbostný cit.
Alebo sa predsa len potvrdí dávna pravda, že stará láska nehrdzavie?
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Vražda v Orient exprese z roku 1934 je jednou z najlepších a najslávnejších detektívok
legendárnej Agathy Christie. Tento strhujúci príbeh celé roky fascinuje nielen čitateľov, ale aj
filmových tvorcov, preto nečudo, že už bol niekoľkokrát úspešne sfilmovaný, naposledy v roku
2017 s Kennethom Brannaghom v úlohe Hercula Poirota.

Trinásť cestujúcich. Podozrivý je každý z nich.
Trojdňová púť prepychového Orient expresu naprieč Európou prebieha bez problémov až do
chvíle, keď uprostred noci vlak náhle zastane, lebo trať zablokovali snehové záveje. Ráno
cestujúcimi, medzi ktorými je aj Hercule Poirot, otrasie správa, že amerického milionára Ratchetta
našli v kupé dobodaného na smrť. Vyšetrovanie zložitého prípadu s množstvom podozrivých sa pre
slávneho detektíva zmení na preteky s časom – za každú cenu musí odhaliť vraha, skôr než udrie
znova.
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