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•Mŕtvi nemôžu milovať: [skutočný príbeh, 
ktorý sa nikdy nestal]  
"Hovorí sa, že keď je somárom príliš dobre, idú sa kĺzať. 
O tom niečo viem. S mojím mužom Cyrom sme sa 
jedného dňa rovnako ako tie somáre ocitli na klzisku", 
tvrdí v úvode Heda Záborská, rozprávačka príbehu.  
S manželom a dvomi dospelými dcérami žijú bežný život 
plný obyčajných starostí. Ale iba do chvíle, pokým sa 
Heda nerozhodne dostať naspäť peniaze od bývalého 
milenca, ktoré mu požičala. Namiesto toho sa stane 
svedkom jeho vraždy. Vtedy sa spúšťa reťaz udalostí, 
ktoré v priebehu jedného roka zmenia Hedin život a 
vyústia do prekvapujúceho rozuzlenia. Pretože povedané 
slovami hlavnej hrdinky: "Šťastné obdobie, kedy človek 
verí, že nič zlé sa mu nemôže stať, skončí, keď pochopí, 
že sa mu môže stať všetko." 

 
• Osamelé vtáča  
K Ave Greenovej, ambicióznej a zatiaľ trochu citovo 
odmeranej manažérke finančnej spoločnosti v Bostone, 
zavíta jedného dňa príťažlivý mladík indiánskeho pôvodu 
Noah Cane a hneď pri prvom stretnutí to medzi nimi 
zaiskrí...  
Noah pracuje ako kurátor v Sioux Falls, kde sa snaží 
všemožne pomáhať mládeži z rezervácie Rosebud. Máva 
však podivné sny. Opakovane sa mu v nich zjavuje 
domorodá žena Zintkala Nuni, ktorá umrela pred viac ako 
sedemdesiatimi rokmi. Na jej naliehanie pátra po minulosti 
svojich predkov, nájde ukryté dokumenty a dozvie sa z 
nich prekvapivé fakty. Tie ho privedú do Bostonu, kde sa 
snaží presvedčiť Avu, že je pravnučkou Zintkaly Nuni. Po 
počiatočnej nedôvere zo strany Avy napokon spoločne 
odhalia, že hlas ducha domorodej ženy nebol márny. 
Podarí sa im naplniť poslanie, ktoré im zverila Zintkala 
Nuni a ktoré sa ukázalo byť mocnejšie než smrť? 

 

 
 

•Spútaná divočinou  
Lavinia MacKayová prehovorí otca, aby ju vzal do ústia 
rieky Kolumbie, kde má byť vybudovaná obchodná 
pevnosť Astoria. Keď v New Yorku nastúpi na palubu 
fregaty, považuje cestu za vzrušujúce dobrodružstvo. 
Netuší, že domov sa už nikdy nevráti.  
Do jej života zakrátko vstúpi domorodý muž Kvangon a 
ona sa doňho bezhlavo zamiluje; na opätovanie jeho 
lásky však čaká márne. Až ako zrelá žena spozná, že 
musela prejsť tisícky míľ, aby sa dozvedela svoj osud, že 
musela trpieť, aby zistila, čo je skutočné šťastie, že 
musela veľa premýšľať, aby sa dokázala tešiť z toho, čo 
jej zostalo, a že sa musela nesprávne zamilovať, aby 
pochopila, čo je naozajstná láska. 
Historický román Spútaná divočinou je príbeh o hľadaní 
ľudského šťastia a tajomstva, ktoré drží muža a ženu 
pospolu po celý život. Odohráva sa v prvej tretine 19. 
storočia v Severnej Amerike, keď ľudské osudy poznačí 
druhá vojna za nezávislosť medzi USA a Britániou aj 
vzájomné súperenie kožušinových spoločností. 

 

• Posledný potomok 
Univerzitný profesor Thomas Hardy sa práve rozišiel s 
manželkou a dospievajúcim synom, navyše mu nedávno 
umrela matka, s ktorou mal silné citové puto. Právnik mu 
v pozostalosti odovzdá jej denník. 
Minulosť matky Thomasa šokuje. Najmä však to, čo mu 
po celý život bolo odopierané spoznať: kto bol jeho otcom. 
Ako sa vysporiada s matkiným tajomstvom, ako nové 
skutočnosti ovplyvnia jeho kariérou poznačený život? Kto 
bol muž, ktorý ho splodil a čím v roku 1911 spôsobil 
senzáciu v celej Kalifornii?  
Dej historicko-spoločenského románu Posledný potomok 
sa odohráva na jeseň roku 1961 a na začiatku 20. 
storočia. Je to príbeh o citlivej rodičovskej a synovskej 
láske, najmä však o dojemnom a krehkom vzťahu ženy a 
muža, ktorým osud nedoprial byť spolu. 

 

 

• Sny vo vetre 
Historicko-romantický príbeh Sny vo vetre je strhujúcim rozprávaním o 
osudovej láske a jej protivenstvách.  
V roku 1804 prezident USA Jefferson zostaví expedíciu a poverí ju úlohou 
nájsť schodnú obchodnú cestu zo St. Louisu k pobrežiu Pacifiku. Jedným 
z veliteľov expedície je William Clark. Sprievodkyňou sa im stane 
domorodá žena Sakagawea, do ktorej sa William zamiluje. Ibaže 
Sakagawea je už ženou francúzskeho obchodníka a má s ním syna Jean-
Baptista. Jeana v dospelosti osud spojí s nemeckým vojvodom a na istý 
čas sa stane jeho spoločníkom. Aj pre Jeana pripravil život osudovú lásku 
krásnu Anastáziu, dcéru veliteľa zámockého pluku. Ako sa však zdá, 
William ani Jean nemajú príležitosť prežiť život po boku milovanej ženy. Ale 
je osud skutočne taký tvrdý a sú ich sny naozaj iba poletujúce vo vetre? 
Pútavý príbeh sa odohráva v americkej Louisiane, vo Wyomingu aj v 
nemeckom kráľovstve Württemberg v rokoch 1804 - 1883. Kniha rozohráva 
pred čitateľom osudy hlavných hrdinov, ktorými sú skutočné dejinné 
postavy. Cieľom autorky však nebolo odhaľovať dejepisnú pravdu; chcela 
iba poukázať na to, že história mohla pokojne plynúť aj tak, ako si to 
dovolila napísať. 

 

• Bojovníci dúhy : dobrodružná trilógia 
o láske a priateľstve, zrade a pomste, krvi 
a tanci bojovníkov 
Stojí priateľstvo nad láskou? Znamenajú peniaze viac ako česť? Je možné 
zmeniť osud? A má vôbec zmysel hľadať životné šťastie?  
Odpovede na tieto otázky sa snažia nájsť aj hlavní hrdinovia trilógie: 
mexické dievča Mercedes Perezová, bezhlavo sa púšťajúca do 
prenasledovania vrahov svojich príbuzných; farmársky syn Benjamin 
Sutter, opúšťajúci rodinu kvôli zlatej horúčke v Kalifornii; syn podnikateľa a 
špekulanta Markus Whitfield, vytrvalo pátrajúci po predkoch v rezerváciách; 
veterán Adam Burns, po návrate z občianskej vojny rozhodnutý zahlušiť 
toľko Indiánov, koľko bude možné, aby pomstil smrť ženy a synov. Avšak, 
zdá sa, že Boh má pre každého nachystané iné poslanie. Cesty Mercedes 
a Benjamina sa skrížia. Spolu sa vydávajú za zločincami, no netušia, že 
karta sa čoskoro obráti a sami sa stanú prenasledovanou korisťou aj 
zajatcami. Markus nachádza životnú lásku, ale predovšetkým spozná pravú 
tvár svojho adoptívneho otca. Adama náhoda spojí s Indiánmi a 
prostredníctvom ich strastiplnej životnej cesty prijme zmierenie s Bohom, 
ktorého po celý život odmietal. Osudy hlavných hrdinov sú osobité, 
zdanlivo spolu nesúvisiace. No iba na prvý pohľad. Ak sa vám bude zdať, 
že v prvej časti sa cesty hrdinov uzavreli, tá druhá vám ukáže, do akej 
miery ste sa zmýlili. Ale až v tretej časti autorka skutočne odkryje tajomstvá 
celého príbehu a ponúkne zavŕšenie obdivuhodných ľudských osudov.  
BOJOVNÍCI DÚHY nie sú len dobrodružnou trilógiou inšpirovanou 
skutočnými dejinnými udalosťami severoamerického kontinentu rokov 1860 
– 1912. Sú rozprávaním o zrade a pomste, viere a nádeji, krvi a tanci 
bojovníkov, ale najmä o ľudskom putovaní za láskou a obyčajným šťastím. 

 


