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Dátum vydania:  28. 3.    
Žáner:  psychologický triler  
Cena:  12, 90 € 
 
Pred osemnástimi rokmi sa Helena, šesťmesačná dcérka Simone 
Porterovej, stala obeťou únosu. Simone a jej manžel Matt si 
pomaly znovu vybudovali rozvrátené životy, ale bolesť zo straty 
dieťaťa ich nikdy neopustila. Zrazu sa sčista-jasna objaví mladá 
žena Grace a tvrdí, že má informácie o ich unesenej dcére. Ale kto 
je v skutočnosti Grace a môže jej Simone dôverovať? Keď zmizne aj 
Grace, Simone sa pustí do zúfalého hľadania dcéry aj ženy, ktorá 
má dôležité informácie o tom, kde sa nachádza. Pomaly sa posúva 
k pravde, ale sama sa ocitne v nebezpečenstve. Pred osemnástimi 
rokmi prišla o dieťa. Príde pri jeho hľadaní aj o život? 
  

Stratená    KATHRYN CROFTOVÁ  



 
 

 
 

Dátum vydania:  4. 4.  
Žáner:  erotika, láska  
Cena:  11, 90 € 
 
Mia pokračuje vo svojej ceste za získaním peňazí aj za 
dobrodružstvom. Pracuje ako dobre platená spoločníčka 
v eskortnej spoločnosti svojej tety Millie. Čas plynie a Mia sa 
stretáva s novými mužmi, s ktorými vždy strávi jeden mesiac. Apríl 
prežije so známym bejzbalistom Masonom Murphym a spriatelí sa 
aj s jeho pravou rukou Rachel. V máji sa vyberie na Havaj 
a spoločnosť jej robí neodolateľný domorodec Tai Niko. V júni 
odchádza do Washingtonu, kde sa stane spoločníčkou bohatého 
a vplyvného podnikateľa Warrena Shipleyho, ale nie je jej 
ľahostajný ani jeho syn, senátor Aaron Shipley. Stále však nezabúda 
na Wesa, s ktorým strávila prvý mesiac a ktorého si nevie vyhnať 
z hlavy. Ani život krásnej spoločníčky, zahŕňanej peniazmi 
a pozornosťou, však nie je vždy ľahký. Muži vedia byť 
nevyspytateľní a Mia musí vedieť vykľučkovať z každej situácie. 
Štvordielna séria erotických príbehov Dievča z kalendára vám 
zrýchli pulz každý mesiac v roku! 

Dievča z kalendára 2    AUDREY CARLANOVÁ 



Dátum vydania:  11. 4.  
Žáner:  spoločenský román 
Cena:  14, 90 € 
  
Olive prichádza v 30. rokoch minulého storočia s bohatými rodičmi 
do Španielska na letný byt. Rada maľuje, no svoj talent musí pred 
otcom, viedenským obchodníkom s umením, tajiť. V prenajatej 
haciende sa zblíži so slúžkou Teresou a s jej nevlastným bratom, 
ambicióznym umelcom Isaacom, ktorý sníva o tom, že sa raz stane 
rovnako slávny ako jeho krajan Picasso. V tom čase sa už 
v Španielsku schyľuje ku krvavej občianskej vojne, ktorá neblaho 
zasiahne do osudov rodiny. 
O niekoľko desaťročí neskôr prichádza do Londýna karibská 
emigrantka Odelle Bastienová. Podarí sa jej zamestnať v 
prestížnom inštitúte výtvarného umenia a náhodou objaví obraz, 
ktorého autorom je vraj istý Isaac Robles. Jeho záhadná smrť 
kedysi rozvírila vody umeleckého sveta. Rozruch okolo obrazu 
neutícha a Odelle sa postupne zaplieta do siete intríg a klamstiev... 

Múza   JESSIE BURTONOVÁ  



Cnosť  

 
M. S. FORCEOVÁ  

Dátum vydania:  11. 4.  
Žáner:  slovenská literatúra 
Cena:  11, 90 € 
 
Úspešný televízny seriál Tajné životy z produkcie RTVS oslovil 
divákov neľahkou témou – ukázal príbehy týraných žien. Otvorene 
hovoril o tajomstvách skrývaných za múrmi domovov, vine a 
nevine, nádejách a druhých šanciach žien i mužov, ktorí hľadajú 
nové začiatky v živote. Pomáhajú im v tom pracovníci azylového 
domu Druhá šanca.  
Jednotlivé osudy vám teraz ponúkame v knižnej podobe. Prvá časť 
série obsahuje polovicu prvej sezóny televízneho seriálu – šesť 
dielov. Autorka scenára Biba Bohinská vstupuje na stránkach knihy 
hlbšie do jednotlivých príbehov, odkrýva psychologické súvislosti. 
Čitateľ sa dozvie viac o motiváciách postáv a spozná aj osoby, ktoré 
sa na obrazovky nedostali. 

Tajné životy    BIBA BOHINSKÁ 



   
 Dátum vydania:  18. 4.  

Žáner:  história, faktografia  
Cena:   17, 90 € 
  
Diablov denník  je výnimočný pohľad na druhú svetovú vojnu 
doplnený o strhujúci detektívny príbeh. Autori knihy nielenže 
pátrajú po zmiznutom súkromnom denníku Hitlerovho „hlavného 
ideológa“ Alfreda Rosenberga, ale vďaka objavu týchto dlhé roky 
nezvestných zápisov ponúkajú aj nový pohľad na obdobie nástupu 
nacistov k moci a na genézu holokaustu. 
Alfred Rosenberg patril od samého začiatku do najužšieho okruhu 
Hitlerových spolupracovníkov. Päťsto strán Rosenbergovho 
denníka, ktorý ponúka otrasný pohľad do myslenia tohto 
„intelektuálneho veľkňaza ,nadradenej rasy‘“, našli Spojenci po 
vojne v istom bavorskom zámku. Počas norimberského procesu 
s vojnovými zločincami denník poslúžil prokurátorom pri príprave 
Rosenbergovej obžaloby, ale po jeho odsúdení a poprave záhadne 
zmizol. V roku 2001 sa o zmiznutom denníku dozvedel Robert K. 
Wittman – jeden z najpredávanejších autorov New York Times 
a bývalý agent FBI... 

Diablov denník    ROBERT K. WITTMAN A DAVID KINNEY 

 
 
 



   
 Dátum vydania:  18. 4.  

Žáner:  YOLi  
Cena:   12, 90 € 
  
Rune pochádza z Nórska. Má päť rokov a nepáči sa mu, že sa musí 
s rodičmi presťahovať do Ameriky, kde jeho otec dostal prácu. Po 
príchode sa však zoznámi s rovesníčkou Poppy a jeho život je hneď 
ružovejší. Rodí sa medzi hlboká náklonnosť, každú voľnú chvíľu 
trávia spolu, je z nich nerozlučná dvojica. Poppy však nadovšetko 
miluje aj svoju babku, ktorá jej pred odchodom na večnosť daruje 
obyčajný zaváraninový pohár plný papierových srdiečok. Má si na 
ne zaznamenať tisíc najkrajších bozkov, ktoré raz v živote dostane.  
Prejde desať rokov a Rune sa s rodičmi – zasa nerád – vracia späť 
do Osla. S Poppy si sľúbia, že budú každý deň v kontakte. Ona sa 
však zakrátko odmlčí a záhadne kamsi zmizne. Neodpovedá na 
maily, nezdvíha telefón. Čo sa stalo? Oklamala ho? Našla si niekoho 
iného? Veď sa predsa mali radi! Rune zatrpkne a zanevrie na celý 
svet. A keď po čase opäť prichádza do Ameriky, dozvedá sa pravdu. 
Tá sa mu však páčiť nebude... 

Tisíc chlapčenských bozkov  TILLIE COLEOVÁ 

 

 
 
 
 



   
 Dátum vydania:  18. 4.  

Žáner:  príručka pre dospelých  
Cena:   9, 90 € 
  
Každodenný život prináša situácie, keď potrebujeme rady právnika. 
Táto kniha má byť sprievodcom najbežnejšími z nich, prvou 
pomocou pri záťažových momentoch, akými sú rozvod, spisovanie 
závetu, požičiavanie peňazí či poisťovanie majetku.  
Právnik Ivan Syrový v nej zrozumiteľným spôsobom vysvetľuje, aké 
sú nesprávne predstavy o riešeniach problémov, odpovedá na 
najčastejšie otázky, s ktorými sa v praxi stretáva, vysvetľuje 
jednotlivé kroky a dáva užitočné rady, na čo by sme pri riešení 
takých situácií nemali zabudnúť.  
Súčasťou knihy sú aj príklady najčastejších zmlúv.  
  

Môj domáci právnik IVAN SYROVÝ 



   
 Dátum vydania:  25. 4.  

Žáner:  krimi, napätie  
Cena:   14, 90 € 
  
Možno nie je vždy bezpečné mať krásny dom uprostred idylickej 
prírody ďaleko od ľudí, v akom býva rodina Carlstenovcov. Jedného 
dňa im pri vchodových dverách zazvoní muž. V ruke má brokovnicu 
a v hlave jediný cieľ: všetkých zlikvidovať. Matku, otca aj dve malé 
deti. Ale prečo? Čím sa previnili? Azda tým, že sa zasadzovali za 
lepšie životné prostredie? Nikto nič nevidel ani nepočul a vrah 
akoby sa pod zem prepadol. Našiel sa iba jediný odtlačok topánky. 
Patrí však skutočne vrahovi? Do prípadu sa vloží Sebastian 
Bergman a jeho kolegovia z Riksmordu. Pri vyšetrovaní vyjde 
najavo, že predsa len existuje  očitý svedok tejto brutálnej vraždy. 
Malé dievča. No ani po ňom niet ani stopy... Tím sa ocitá pod čoraz 
väčším tlakom. Sebastian si je vedomý, že musí svedka vystopovať, 
skôr než bude neskoro. Nie je totiž sám, kto ho hľadá. Poľuje naňho 
aj vrah, ktorý je odhodlaný dokončiť, čo začal. 

Nemý svedok  MICHAEL HJORTH & HANS ROSENFELDT  

 



   
 Dátum vydania:  25. 4.  

Žáner:  poézia 
Cena:   9, 90 € 
  
Zdá sa nám, že renesancia je od nás ďaleko, no poéziu Johna 
Donna, vrcholného predstaviteľa alžbetínskeho obdobia, čítame, 
akoby bol naším súčasníkom.  
  
John Donne napísal v mladosti  množstvo uvoľnených, 
roztopašných veršov, ktoré sú jeho nezanedbateľným odkazom 
a časť z nich sa dostala aj do výberu Vzduch a anjeli.  
Spája sa v nich nízke so vznešeným a tragické so smiešnym, čím 
vznikajú prekvapujúce kontrasty, ktoré zaujmú aj dnešných 
čitateľov zvláštnou symbiózou intelektu a vášne.  
Publikáciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.   

. 
 
 

Vzduch a anjeli JOHN DONNE  



   
 Dátum vydania:  apríl 

Žáner:  móda, lifestyle  
Cena:   19, 90 € 
  
Táto kniha vám zmení život za 21 dní! 
 Po dvadsiatich rokoch strávených v popredných parížskych 
modelingových agentúrach, obklopená tými najkrajšími ženami, si 
autorka uvedomila, že  všetky ženy majú spoločné túžby: cítiť sa 
sebaisto, krásne a atraktívne. A pretože na vytvorenie návyku stačí 
dvadsaťjeden dní, vyzýva vás: staňte sa za tri týždne tou osobou, 
o ktorej ste snívali! Pomocou jednoduchých denných aktivít 
a vďaka radám módnych a stylingových odborníčok sa vám podarí 
zvýrazniť svoje najlepšie vlastnosti a vyzdvihnúť to, vďaka čomu ste 
naozaj jedinečná. Od znalkýň z brandže – vrátane modeliek 
Karolíny Kurkovej, Soo Joo Parkovej, Darie Strokousovej, Noémie 
Lenoirovej a Aymeline Valadovej, návrhárky Margherity 
Missoniovej či redaktorky magazína Elle Sylvie Jorifovej – sa z prvej 
ruky dozviete, ako si vybrať oblečenie, zvládnuť mejkap a účes za 
desať minút. 

Očarujúca za 21 dní  
   

 CHRISTEL VATASSOVÁ,  
           PASCAL LOPERENA 
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