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Pro dospělé: 

Trisha Ashley: Popelčiny střevíčky – odpočinkový román 

František Suchan, František Prachař: Bez frází – za kulisami stadionů 

František Suchan, František Prachař: Bez frází 2 – další příběhy sportovců 

E. L. James: Mister – milostný příběh od autorky Padesát odstínů šedi 

Milan Jenčík: Klatba Sudet – mnoho dosud nepublikovaných informací z historie naší země 

Milan Macho: Fotbal – historie od počátku do současnosti  

Dominik Dán: Jednou nohou v hrobě – nový případ na oddělení vražd 

Katarína Gillerová: Život plný iluzí – čtveřice kamarádek 

Zachraň jídlo v kuchyni – 100 receptů, jak neplýtvat a ušetřit peníze i přírodu 

Chantal Poullain: Život na laně – příběh o cestě česko – francouzské herečky 

Alena Jakoubková: Odříkaného manžela největší krajíc – když Agátu opustí největší láska 

jejího života 

Jana Benková: Slunečnice – co všechno jsou ženy schopné udělat kvůli lásce 

Bernard Minier: Na okraji propasti – thriller o zneužívání moderních technologií 

Viktorie Besó: Dívka s vůní manga – vztah evropského ajťáka a filipínské prostitutky 

Blanka Solařová: Šílená Češka v Dubaji – deník učitelky, manželky a vlastenky 

Alice Peck: Léčivá příroda – pochopení důležitých sdělení ve snech 

 Ivana Chřibková: Suchý hadr na dně mořském – na každý problém existují dva úhly 

pohledu 

Vít Klusík, Marika Pecháčková: Kdo chytá v síti – internet je jediné místo, které neodděluje 

svět dětí a dospělých 

Naďa Horáková: Dáma v modrém – detektiv pátrá po známém obrazu, který se dostal do 

nesprávných rukou 

Magda Váňová: Mlsná huba – román oblíbené autorky 

Lucie Hříšná: Můj tajný život – vzorná studentka luxusní společnicí 

Jiří Němčík: Přiznání taxikářů – jak vás vidí řidič taxíku, ze kterého právě vystupujete 

Dominik W. Rettinger: Elizino tajemství – práce v osvětimském nevěstinci 

Lisa Jackson: Ochotná zemřít – na brutální vraždě cosi nesedí 

Nora Roberts: Nový začátek – svět zachvátí záhadný virus 

Luisa Penny: Břicho nestvůry – další případ inspektora Gamache 

Marcela Mlynářová: Dvakrát dole, jednou nahoře – nový titul populární autorky 

Pavel Juřík: Rožmberkové – osudy nejvýznamnějšího českého panského rodu 

Táňa Keleová – Vasilková: Slib – dvě kamarádky, dva rozdílné osudy 

Elle Kennedy: Hra - příběh kapitána univerzitního hokejového týmu 

Fiona Valpy: Moře vzpomínek – babička žádá po vnučce, aby sepsala příběh jejího života 

 

Pro děti: 

Jarmila Vlčková, Pavlína Jurková: Viktor a záhadná teta Bobina – devítiletý Viktor a jeho 

průšvihy 

Jarmila Vlčková, Pavlína Jurková: Viktor a případ zmizelého psa – další Viktorovo příběhy 

Petra Dvořáková: Vrány – dvanáctiletá Bára na prahu dospívání 

David Jan Žák: Zmizení Edwina Lindy – autorova první kniha pro mládež 

Ivana Peroutková: Anička na zahradě – desátý Aniččin příběh 


