
PŘIPRAVUJEME PRO VÁS 

Novinky městské knihovny 

Pro dospělé: 

Jiří Klečka: Pět ročních období -  Filip prostřednictvím nedokončeného příběhu zemřelé 

milované ženy nachází cestu k jejich malé dcerce i k další životní cestě 

Ladislav Beran: Posedlost zločinem – detektivní povídky 

Zlata Měchurová: Písek, lidé a jejich příběhy – další díl o osobnostech města Písku 

Ladislav Beran: Dobrý důvod k vraždě – další detektivní příběhy 

František Niedl: Cesty rytířů – rytíři, čest a spravedlnost 

Anne Jacobsová: Kavárna u Anděla Osudová léta – pokračování rodinné ságy 

Jo Nesbo: Království – dva bratři, jedno království, nespočet tajemství 

Naďa Horáková: Korálky z klokočí – tajemný příběh s detektivní zápletkou sahá hluboko do 

minulosti 

Vlastimil Vondruška: Manželské zrcadlo – další historický román obíbeného autora 

Tereza Blažková: Zapomenuté stopy dřevařů na Šumavě – pro všechny, kteří milují 

Šumavu a umí ocenit brilantní vědeckou práci 

Jiří Hanibal: Alej smrti – kriminální román 

Táňa Keleová - Vasilková: Rodinné klubko – v každé rodině to vře a klokotá 

Anna Bolavá: Před povodní – hororový příběh lásky na břehu řeky 

Markéta Harasimová: Klinická smrt – svět za prahem smrti a pokračování v životě 

Viktorie Hanišová: Dlouhá trať – občas v půlce závodu zapomenete, proč vlastně soutěžíte 

Evžen Boček: Aristokratka u královského dvora – pátý díl ságy o Marii Kostkové z Kostky 

Wendy Webb: Dcery jezera – duchové minulosti se vracejí 

Colleen Hooverová: Nelituju ničeho – román o komplikovaných vztazích, lásce, nevěře, 

věrnosti 

Louise Pennyová: Vysoký účet – další případ vrchního inspektora Gamache 

Jaroslav Pulkrábek: Šumavská toulání Slzy Stožecké madony – o zdánlivě všedních věcech 

i nadpřirozených úkazech 

Simon Scarow: Piráti – kdo skoncuje s řáděním pirátů v římských mořích 

Simon Scarow: Římská krev – svržený král je zákeřnější než jedovatý had 

Zuzana Francková: Jako Popelka – po tragické smrti svého tatínka v postavení opravdové 

Popelky 

Dirk Husemann: Černý oheň z Byzance – řecký oheň, legendární zbraň Byzantinců, dokázal 

vznítit i vodu 

Robert Bryndza: Mlha nad Shadow Sands – zlo číhá i tam, kde ho nevidíš 

Bernard Cornwell: Meč králů – boj, který rozhodne o osudu Anglie 

Barbara Erskinová: Krok do jiného času – ty nejlepší povídky z pera autorky 

Jiřina Bohdalová: Můj život mezi slzami a smíchem – jak bilancuje Jiřina Bohdalová svůj 

život? 

Nikola Hrklová, Jan Hrušínský, Jan Balcar: Rudolf Hrušínský 100 rozmarných let – 

zásadní okamžiky života a celoživotní kariéra jednoho z našich nejlepších herců 

Fredrik Backman: My proti vám – do Medvědína přišlo násilí a jeho obyvatelé musí ukázat, 

zač vlastně stojí 

Lars Kepler: Zrcadlový muž – brutální čin, jediný svědek a chorá paměť 

Jonas Jonasson: Sladká pomsta – od autora bestselleru Stoletý stařík 

Frederick Forsyth: Liška – špionážní próza 

Martin Kavka, Michal Škrabal: Hacknutá čeština – neortodoxní slovník dnešní mateřštiny 

Jan Voldřich: Příběhy ze šumavských chalup – Stašsko a Zdíkovsko 

Miroslav Krobot: Nečíst – literární prvotina herce a režiséra 

Wilbur Smith: Tajemný oheň – sourozence rozdělí v raném dětství smrt rodičů 



C. J. Tudor: Ti druzí – mrazivé, děsivé, neodložitelné 

Colin Rushton: Sabotér z Osvětimi – příběh britského vojáka uvězněného v osvětimském 

zajateckém táboře 

Mona Kasten: Doufám znovu - Everly Pennová nevěří na lásku 

Andrew Mayne: Temný vzorec – tři lidé přijdou o dítě na stejné nemocniční posteli 

Peter May: Nezvratné alibi – závěrečný díl kriminální série Akta Enzo 

Leoš Šimánek: Život plný dobrodružství – světem křížem krážem 

Zdeněk Pohlreich: Super jednoduše – super jídla, jednoduché postupy 

 

 

 

 

 

Pro děti: 

Michaela Dodo Dostálová: Dodíkovy pohádky z Lesního království II – další dobrodružná 

cesta do Lesního království 

Sara Pennypackerová: Klementýnka a rodinná porada – svěžím a okouzlujícím pohledem 

na svět Klementýnka rozesmává děti i rodiče 

Jessie Williamsová: Zuzka a závodní kůň – pro všechny milovníky zvířat 

Ana Galán: Dračí srdce – Úkol pro Mondraga – dobrodružné příběhy 

Ana Galán: Dračí srdce – Páté semínko – další výprava za hledaným semínkem 

Ana Galán: Dračí srdce – Záhada zelené jeskyně – a opět dobrodružství a fantazie 

Sara Pennypackerová: Klementýnka a jarní výlet – nový příběh třeštidla Klementýnky 

Michaela Fišerová: Natálie: Nový bráška – do rodiny přibývá malý nevlastní bráška 

Jan Skácel, Josef Čapek: Proč ten ptáček z větve nespadne – poetické verše, kterými básník 

Jan Skácel doprovodil kresby zvířat malíře a spisovatele Josefa Čapka 

Petr Chudožilov: Myší knížka – do světa nepohádkové každodennosti vpadá zázračné dění 

Michaela Fišarová: Pavel: Kapela – jak uspěje kapela na opravdovém koncertě? 

Ivona Březinová: I hračky si chtějí hrát – spousta dobrodružství v pokojíčku plném hraček 

Martina Drijverová: Moje první zahrádka – praktické rady a originální nápady pro malé 

zahradníky 

Ivona Březinová: Řád sladkého sněhuláka – příběh desetiletého Přemka, který onemocní 

cukrovkou 

Marie Kšajtová: Cvoček a pan Márinka – pes Cvoček hledá svého kamaráda 

Ivona Březinová: Poušť, všude poušť – dobrodružství v tuniské poušti 

Vojtěch Matocha: Prašina Bílá komnata – poslední díl úspěšné trilogie 

Věra Hudáčková Barochová: Terezka a Ušáček – starat se o zvířátko není jen tak 

Jan Švrček: Strážci Sovího vrchu – dobrodružná výprava pěti kamarádů 

Michaela Fišarová:V bříšku – ideální knížka pro budoucí starší sourozence ale i zvídavé 

jedináčky 

Pavel Valach: Ukradený poklad – napínavé pátrání po pokladu 

Daniela Krolupperová: Vánoční tramvaj – co se přihodí v čarovném předvánočním čase? 

 

 

 

 

 

 

 

 


