Novinky městské knihovny
Pro dospělé:
Miroslav Macek: Ona a já aneb Manželem snadno a rychle – úsměvné příhody mladého
páru na startu společné cesty životem
Dominik Dán: Nevíš dne, nevíš hodiny – další detektivka oblíbeného autora
Tim Weaver: Nikdo není doma – vyrazili na setmělá blata a žádný z nich se nevrátil
František Niedl: Já, rytíř – další pokračování rytířů z Vřesova
Eric De Kermel: Knihkupectví na bylinkovém náměstí – román o krásných knihách,
čtenářích a malebném městečku na jihu Francie
Elle Kennedy: Hra – erotická romance
Lucie Hříšná: Můj tajný život – skutečný příběh luxusní společnice
Jan Bauer: Než přijde kat – mordy v časech císaře Rudolfa II.
Silvia Araziová: Muž, který už nikdy nebude spát vedle mě – intimní příběh o konci
manželství a lásce, která i přesto trvá
Wilbur Smith: Král králů – nový román oblíbeného autora
Peter May: Karanténa – thriller, který předpověděl celosvětovou pandemii
Angela Marsons: Osudný slib – nový případ Kim Stoneové
Jiří Hájíček: Plachetnice na vinětách – i oblíbený jihočeský autor přišel s novým románem
Victoria Brownleeová: Láska a kozy na venkově – dobrodružství s vůní sýra pokračuje na
francouzské kozí farmě
Vlastimil Vondruška: Pomsta bílého jednorožce – hříšní lidé Království českého
Louise Penny: Břicho nestvůry – případy vrchního inspektora Gamache
Jennifer Probst: Miluj mě vším – třetí díl volné trilogie
Jojo Moyes: Schovej mě v dešti – tři generace žen, jeden příběh
Michael Třeštík, Tomáš Třeštík: Katka – příběh narkomanky
Jitka Zadražilová: Blondýna na cestách – cestopis
Robert Šrachta: Třicet let pod přísahou – rozhovor o ožehavých tématech
Jitka Maršálková, Karel Fořt: Šumava Za tajemstvím horských jezer – krása, jedinečnost,
tajemnost až mystičnost šumavských jezer
Jaroslav Čechura: Jakub Krčín z Jelčan – architekt jihočeských rybníků
Bez frází – životní příběhy sportovců jejich vlastními slovy
Rosťa Gregor: Slovensko v duši českého poutníka – zážitky českého poutníka
Dana a Emila Zátopkovi: Náš život pod pěti kruhy – příběhy dvojice sportovců
Dana Čermáková: Radek Štěpánek Gladiátor – výjimečný člověk, který si zaslouží uznání
Monika a Jirka Vackovi: Nový Zéland sakra na těžko – dvě kola, vozík, stan, dvě malé děti,
327 litrů výbavy v brašnách, nočník a spousta plen
Monika a Jirka Vackovi: Austrálie s dítky v zádech – pokračování o půl roku později
Stefanie Zweig: Dům v Rothschildově aleji – kronika života bohaté frankfurtské rodiny na
začátku 20. století
Stefanie Zweig: Děti z Rothschildovy aleje – pohnuté osudy rodiny na pozadí předválečné
doby Hitlerova vzestupu k moci
Stefanie Zweig: Návrat do Rothschildovy aleje – osudy rodiny v letech 1941 – 1948
Pro děti:
Hana Marounková: Zázračný čas aneb My čekáme na Ježíška – téměř pohádkový příběh
třináctileté Veroniky a Dalibora
O perníkové chaloupce – interaktivní mluvící kniha
Vyjmenovaná slova – interaktivní mluvící kniha
Už vím jak – interaktivní mluvící kniha

