Novinky městské knihovny
Pro dospělé:
Amo Jones: Stříbrná labuť – Elitní klub králů, lži a podvody člověka změní
Amo Jones: Polámaná loutka – pokračování Elitního klubu králů
Karel Klostermann: Vzpomínky na Šumavu I. – kniha pamětí
Patrik Hartl: Nejlepší víkend – volno, během kterého se dá změnit téměř cokoli
Táňa Keleová-Vasilková: Sítě z pavučin – mladá úspěšná herečka se snaží uchránit sebe i
malou dcerku a zaplétá se do sítí vlastních lží
Éric Vuillard: Tagesordnung – anšlus Rakouska v šestnácti obrazech
Jiří Mára: Střípky z Evropy – cestopis
Barbara Nesvadbová: Momentky – povídky známé české spisovatelky a novinářky
Full.Of & Leckdo: Vesnický závod – opravdu erotický gay román
Monika Bolehovská: Tři ženy a němý pes – deset neobyčejných dní v životě obyčejné ženy a
jejích dvou svérázných kolegyň
Richard Polzer: Jen jediné přání – humoristické povídky
Miroslav Macek: Ona, oni a já aneb Vychovatelem snadno a rychle – úsměvné příhody ze
života mladého gentlemana na poklidném venkově
Anne Jacobsová: Panský dům a jeho dcery – druhý díl rodinné ságy
Anne Jacobsová: Panský dům a jeho dědictví – závěrečný dil rodinné ságy
Louise Pennyová: Krásné tajemství – opět vrchní inspektor Gamache
Dostálová, Horáková, Scheinostová: Johana – román o lidské zranitelnosti i síle
Pavel Renčín: Klub vrahů – zneklidňující thriller
Magda Váňová: Holčičky – tři podmanivé novely s nepředvídatelným koncem
Karel Veselý: Bomba*Funk – román o síle hudby, která překračuje všechny ideologie
Jiří Hanibal: Hon na motýly – osudy pěti žen, které spojuje společný úděl – samota
Pavel Kosatík: Jiný T. G. M. – pro všechny, kdo přemýšlejí o české demokracii a o tom, jak
ji udržet
Hana Marie Körnerová: Pán hor VI. – šestý díl ságy
Ellery Queen: Záhada španělského mysu – detektivní román
Pavla Jazairiová: Jiná Afrika – z čeho se rodí touha mnoha Afričanů odejít do Evropy
Håkan Nesser: Vlaštovka, kočka, růže, smrt – nová severská krimi
Václav Větvička, Zdenka Krejčová – Rostliny na poli a v lese
Václav Větvička, Zdenka Krejčová – Rostliny na louce a u vody
Karel Klostermann: Vzpomínky na Šumavu IV. – zapomenuté zápisky
Břicháč Tom a Lucie: Máme to rádi zdravě – hodně dobré recepty pro celou rodinu
Jan Bauer: Jsi můj král – nové vydání úspěšných historických románů Král zvedá meč a
Arcibiskupův noční host
Táňa Keleová-Vasilková: Jsi jako slunce – příběh plný žalu, smutku, bolesti, ale také zvratů
překvapení a lásky
Jan Bauer: Smrt podle hvězd – mordy v časech císaře Rudolfa II.
Peter May: Zpětný ráz – akta Enzo V
Táňa Keleová-Vasilková: Srdce v temnotách – jaká trápení jí osud přichystal?
Jan Bauer: Hrad mrtvých – případy královského soudce Melichara
Erin Watt: Prohnilé království – tihle Royalové vás zničí
Ken Follett: Klíč k Rebece – anglický špionážní román
Iva Pekárková: Třísky – román o lásce s prvky investigativní reportáže
Elena Ferrante: Tíživá láska – další příběh od autorky Geniální přítelkyně
Josef Škvorecký, Zdena Salivarová: Setkání po letech, s vraždou – detektivní příběh
z prostředí českých emigrantů

Vlastimil Vondruška: Epištoly o elitách a lidu – problémy současnosti z pohledu dvou
odlišných vrstev – elity a lidu
Lukáš Pavlásek: Z deníku ajťáka – humorná próza známého komika
Lukáš Pavlásek: Ajťák vrací úder – střet čisté ajťácké duše s běžnou realitou
Dominik Landsman: Deníček moderního fotra 3 – historky z rodičovského podsvětí
Nora Robertsová: Pravá čarodějka – on na žádná kouzla a čáry nevěří, jenže se teď kolem
něj dějí věci, které jeho rozum nedokáže pochopit
Jiří Mára: Japonskem s otevřenou pusou – zajímavosti Země vycházejícího slunce
Jiří Mára: Na vozíku na rovníku – další cestovatelský sen Jirky Máry
Jiří Mára: S Jirkou do světa – velké expedice rodiny Márových shrnuté do jedné velké
fotoknihy
Pro děti:
Thomas C. Brezina: Klub tygrů Tajemná přilba – další detektivní román
Marie Adamovská, Edita Plicková: Knížka plná kytiček, co rostou kolem cestiček – naučí
děti poznávat květiny, které rostou všude kolem nás

