
Novinky městské knihovny 

Pro dospělé: 

Penelope  Ward: Gentleman devět – tři kamarádi, podivín, playboy, kráska 

Susan Malleryová: Rodinné pouto – jsou tak odlišní, a přesto rodina 

Monika Kindlová, Martina Boledovičová: Tradinář – rodinný a tvořivý rok plný oslav a 

rituálů 

Miloš Zapletal: Za zády slavných – pohled do zákulisí českého showbyznysu 

Lisa Jackson: Jako o život – všechny dávné lži a zrady se probouzejí 

Adler Olsen: Malé pikantní vraždy – dvě povídky o kodaňském policejním oddělení 

Veronika Černucká: Autogram pro vraha – česká detektivka 

Amo Jones: Koruna nenávisti – dcera prezidenta USA má skvělý život, alespoň se tak zdá 

Stacy Schiff: Čarodějnice Salem, 1692 –historické události zpracované do fascinujícího 

příběhu 

Tanja Woosenová: Má první láska – šílený podnikatelský nápad a sousta zlomených srdcí 

Darcy Coates: Tajemství sídla Craven Manor – staré sídlo skrývá hrůzné tajemství 

Caroline Mitchellová: Němý svědek – pravda někdy ublíží víc než lež 

Mauren Johnsonová: Křiváci – soukromá škola, podivné vraždy a pachatel, co se vrací na 

místo činu 

Jan Blesík: Nový Svět na Hradčanech – nejpůvabnější a nejtišší místo Prahy očima 

výjimečného muže 

Monika Wurmová: Pákistánská pomsta – vášnivý příběh z prostředí záhadného Pákistánu 

J. S. Monroe: Nepamatuji si své jméno – komu věřit, když nevíte, kdo jste 

Monika Wurmová: Nesmíš mě milovat – Prokletý tanzanit – příběh o lásce a touze po 

životě 

Shari Lapena: Nevítaný host – není kam utéct …. 

Karel Hvížďala: Prostory a dialogy Evy Jiřičné – příběh jediné Češky, které byl královnou 

udělen Řád britského impéria 

Martin Reissner: Století motocyklu – dějiny výroby a užívání jednostopých vozidel se 

spalovacími motory 

Julian Gough: Spojení – irský thriller 

Hana Kotíková: Hana Mašková – příběh legendární krasobruslařky 

Tabea Bachová: Ostrov kamélií – kolik odvahy člověk potřebuje k pravdě a lásce? 

Tabea Bachová: Ženy z Ostrova kamélií – pokračování bestselleru Ostrov kamélií 

Megan Hess: Coco Chanel – ilustrovaný svět módní ikony 

Lotte Petriová: Ďáblovo dílo – severská detektivka plná napětí 

Bianca Bellová: Sentimentální román – dva příběhy, které se v jeden okamžik protnou 

Nora Roberts: Stejně se vrátíš – román pro ženy 

Karen Riversová: Něco si přej – je možné toužit po něčem tak moc, až změníte svůj osud? 

Barbara U. Cherish: Můj táta, velitel Osvětimi – skutečný příběh dívky, která vyrůstala jako 

dcera velitele Osvětimi 

Michal Viewegh: Mým vrstevníkům – fejetony známého autora 

Penny Hancocková: Myslela jsem, že tě znám – dvě rodiny, jedno obvinění, nespočet 

následků 

Harlan Cobein: Na útěku – thriller od spisovatele, kterého Dan Brown označil za mistra 

napětí a skvělých zápletek 

Jaromír Jindra: Návrat mrtvého muže – příběh z doby normalizace 

Alena Jakoubková: Hledám manžela…děti vítány – román pro ženy od oblíbené autorky 

David Lagercrantz: Dívka, která musí zemřít – ze série Milénium 

Sophie Kinsella: Dokážeš udržet tajemství? – v lásce nic neutajíš 



Sheila O´Flanaganová: Tajemství mé matky – zdánlivě šťastné a harmonické manželství má 

povážlivé trhliny 

Barbara Hannay: Venkovská svatba – dvě svatby, dvě zlomená srdce a druhá šance 

Danielle Steel: Vévodkyně – nový román populární autorky 

Renné Shafransky: Zatímco spím – o vraždě, zradě, chamtivosti a pochybách 

Petra Dvořáková: Chirurg – před sebou neutečeš 

Erin Watt: Jediná maličkost – román pro ženy 

Sandie Jonesová: Matčina hra – pro svého syna udělá cokoliv 

Victoria Selmanová: Krev za krev – krimi bestseller 

Vlastimil Vondruška: Kronika zániku Evropy – osudy rodiny Wagnerů, která prožívá 

postupný úpadek evropské civilizace 

Hana Parkánová – Whitton: Jak se po anglicku vytratit v Anglii – další sžívání Hany a 

Paula s půvabným a harmonickým Oxfordskem 

Vlastimil Vondruška: Právo první noci – další díl ze série Hříšní lidé Království českého 

Amy Meyerson: Sejdeme se v knihkupectví – strýček zemřel a zanechal Mirandě neobvyklé 

dědictví 

Michael Třeštík: Aspoň jsem to zkusil – autor si rozpustile klukovsky pohrává s různými 

tématy a podává o tom zprávu se svým typickým suchým humorem a ironií 

Andrew Mayne: Teorie vraždy – thriller od autora bestselerů Šelma a Hračkář 

Olin Jurman: Legionáři Všechno bylo jinak – příběh legionáře Jana Vlčka z 10. střeleckého 

pluku 

Michal Macháček: Gustáv Husák – život a politická kariéra posledního prezidenta 

komunistického Československa 

Iveta Toušlová: Toulavá kamera 28 – další inspirace na výlety 

Tomáš Šebek: Nebe nad Jemenem – v jihozápadní Asii s Lékaři bez hranic 

Roxann Hill: Slzy mrtvé jeptišky – co má společného vražda novicky s pohnutou historií 

kláštera? 

Josef Káďa Kadeřábek: Sedmdesátky Hotel ve víru doby – příběh číšnického učně Píny 

v době normalizace 

Anne Frasierová: Nejsem živá – v bestiálním úmrtí několika lidí vidí potrhlý profesor početní 

vzorec a dovede určit, kolik lidí zemře příště 

Michaela Košťálová: Rodokmen a vztahy Boženy Němcové – spisovatelka také v roli matky 

a manželky i přítelkyně známých mužů 

Hana Vobrubová: Schody do nebe – jsou city Leny a Erica natolik silné, aby odolaly všem 

překážkám? 

Jaroslav Rudiš: Český ráj – novela o současných mužích 

Michal Pavlata: Tam, kde cesty končí – nejkrásnější alpské výjezdy a sjezdy 

Jan Hlach: Netleskej – osudy středostavovské rodiny za válečných a poválečných let a doby 

raného socialismu očima malého chlapce 

Markéta Hroudová, Luděk Zigáček: Cyklotoulky III. – Balkán s dětmi, vozíkem a nočníkem 

Josef Kubáník: Poslední deník Květy Fialové – jaká byla ve skutečnosti? 

Ken Follett: Propustka na svobodu – on touží po svobodě, ona po lásce a jejich okolí jen po 

moci a penězích 

Klára Janečková: Vítěz – vášnivý příběh plný vztahových propletenců a dramatických chvil 

Petr Boček: Mízožravci – proč jsou Martinovy vzpomínky na dětství temnější, než by měly 

být? 

František Niedl: Inspektor s velkým ptákem – krimiromán 

Jana Klimešová: Startky bez filtru a pivo do džbánku – retropříběhy, které nás vtáhnou do 

doby nedávno minulé 

Mona Kasten: Věřit znovu – ona s láskou skončila, on se zdráhá se jí vzdát 



Hendrik Groen: Tajný deník Hendrika Groena 83 ¼ roku – legrační i dojemný deník 

Hendrik Groen: Tajný deník Hendrika Groena 85 let – holandský stařík je zpět 

Ema Labudová: Tapetář – novela z prostředí severobritského rybářského městečka 

Marek Toman: Oko žraloka – střet obyčejného člověka s elitami, skutečnými i zdánlivými 

Vladimír Šindelář: Kriminální příběhy ze staré Šumavy 4 – už čtvrtá kniha z cyklu o 

starých šumavských zločinech 

Vladimír Šindelář: Kriminální příběhy ze staré Šumavy 5 – a půvabná Šumava a její 

tajemství popáté 

Peter May: Pekingský rozparovač – další z čínských thrillerů 

Elena Ferrante: Temná dcera – román o problematickém osudu žen 

Jodi Ellen Malpasová: Ochránce – erotický román 

Markéta Harasimová: Černá vdova – domácí násilí vyústí v tragickou konfrontaci 

Táňa Vasilková – Keleová: Tři sestry – nespojují je jen hřejivé vzpomínky, ale i láska a pocit 

sounáležitosti 

Jeffery Deaver: Hra na nikdy – první případ Coltera Shawa 

C. J. Tudor: Jáma – nech minulost spát 

Andrew Mayne: Šelma – román plný napětí 

Aleš Palán: Jako v nebi, jenže jinak – nová setkání se samotáři z Čech a Moravy 

Leoš Šimánek: Novým Zélandem od severu k jihu – za přírodními divy na druhé straně 

světa 

Ladislav Zibura: Prázdniny v Evropě – stopem Evropou 

Claire Seeberová: Macecha – dokonalá manželka, rodina jako z pohádky, ale nevěřte všemu, 

co vidíte 

Marek Epstein: Dravec – drama o konci rodinného štěstí 

Tereza Semotanová: Ve skříni – hlavní hrdinka se po skončení nešťastného vztahu vrací 

z ciziny do rodné země. Nemá tu však kde žít. 

C. J. Tudor: Kříďák – všichni máme tajemství a před některými utíkáme 

Allan Zullo: Děti holocaustu – pravdivé příběhy o odvaze a statečnosti 

Ivo Toman: Bořka – když domácnost řídí stroj na průšvihy 

Andrew Mayne: Hračkář – údajně jezdí po ulicích v bílém cadillaku a hodným dětem 

rozdává hračky.Ale co dělá zlobivým dětem? 

J. R. R. Tolkien: Pád Gondolinu – další příběh autora Hobita a Pána prstenů 

Wilbur Smith: Kobaltové nebe – pátrání po spojeneckých vojácích po skončení války 

Markéta Lukášková: Losos v kaluži – příběh podaný s humorem a nadzemským nadhledem 

Joana Siedlecka: Černé ptáče – pravdivý příběh Nabarveného ptáčete 

Petr Čepek: Sametové iluze – šest spolužáků a jedno skryté tajemství 

Christopher Skaife: Pán krkavců – o strážcích londýnského Toweru 

Louise Pennyová: Dlohá cesta domů – nový případ vrchního inspektora Gamache 

Anne Jacobsová: Venkovské sídlo Bouřlivé časy – pokračování rodinné ságy 

Jodi Picoultová: Záblesk života – osud nebo shoda okolností? 

Tim Weaver: Žena mého života – pohřbil ji, oplakal a teď je zpět 

Zdeněk Pohlreich: Taková normální kuchařka – jednoduché recepty z dostupných surovin 

Jiří Kuthan: Aristokratická sídla v českých zemích 1780 – 1914 – výpravná monografie 

Jaroslav Boček: Událost – barvitá mozaika několika lidských osudů 

Markéta Lukášková: Panda v nesnázích – příběh o jednom hrdinském činu, který změnil 

osud několika dalších generací 

Hana Parkánová – Whitton: Kingston? Přece nalevo od Oxfordu – další sžívání 

sympatického páru s vískou Kingston 

Anna Ekbergová: Ocejchovaná – jediný okamžik může nevratně změnit celý život 

Caroline Bernard: Múza z Vídně – múza, umělkyně, milenka 



Ivanka Devátá: Džungle v kuchyni – vzpomínky známé české herečky okořeněné recepty 

Camilla Grebe: Netečnost – nejlepší skandinávský krimi román roku 2017 

Elle Kennedy: Risk – prý nejsem slušná holka …. 

Kate Mortonová: Hodinářova dcera – příběh vraždy, tajemství a krádeže 

Staré domy protivínské – nahlédněte do minulosti 

Jiří Hladký: Všechno z kamene na Písecku a Milevsku – až půjdete okolo nějakého díla 

z kamene, zastavte se 

Rosťa Gregor: Pěšky okolo Československa Aneb sen, který trval 89 dní – pouť po hranici 

bývalého Československa 

Zlata Měchurová: Spojuje nás město – Písek, lidé a jejich příběhy 

Markéta Lukášková: InTyMně – vzpomínky na dětství a dospívání 

Radkin Honzák, Aleš Cibulka, Agáta Pilátová: Vyhořet může každý – poučte se z chyb 

druhých 

Aleš Palán: Návrat do divočiny – příběhy šumavských samotářů 

Jo Nesbo: Nůž – inspektor Hole opět na scéně 

Cass Greenová: Sousedky – dvě ženy z předměstí, dvě temná tajemství a téměř dokonalá 

vražda 

Eva Mozesová Korová, Lisa Rojanyová Buccieriová: Děti, které přežily Mengeleho – 

zpověď dvojčat Evy a Miriam 

Markéta Zahradníková: Od hospody k hospodě – Jaroslav Sapík 

Maria Franková: Poválečné osudy šumavských rodáků – vzpomínky německých obyvatel 

na odsun ze Šumavy 

J. R. Ward: Přísaha krve – druhý díl Odkazu černé dýky 

Samra Zafarová: Poslušná manželka – trnitá cesta za svobodou 

Sarina Bowen, Elle Kennedy: My – tajit vztah je na nic 

J. R. Ward: Zběsilost krve – třetí díl románového cyklu Odkaz černé dýky 

Alena Mornštajnová: Rodinné povídky – povídky nejpopulárnějších autorů současné doby 

Iveta Svobodová: Podivné přátelství – detektivní román 

Luca Di Fulvio: Sen, který se naplnil – příběh, ve kterém navzdory všemu vítězí láska, 

lidská důstojnost a lidská pospolitost 

Stefan Ahnhem: Motiv X – jak chytit vraha, když chybí motiv 

Anna Bauerová: César a gladiátor -  velký césar Marcus Aurelius a jeho syn Commodus, 

neporazitelný gladiátor, který se považuje za nesmrtelného Herkula. Jejich životy osudově 

ovlivní keltská kněžka z Bohemie a její dcera Aureliana 

Shannon Bucková: Přírodní kosmetika – 200 rad, postupů a návodů k výrobě přírodních 

kosmetických produktů 

Katie Smyth, Terri Chandler: Věnce a přírodní dekorace – aranžmá inspirovaná přírodou 

Jennifer Probstová: Miluj mě kdekoli – román pro ženy od bestsellerové autorky 

Pavel Taussig: Chlapec, který přežil pochod smrti – zápisky malého chlapce 

Lukáš Pavlásek: Soutěž jedlíků a jiné povídky – humor, humor a zase humor 

Colleen Hooverová: Ztracená naděje – abyste se v životě pohnuli vpřed, někdy se nejdříve 

musíte postavit minulosti 

Amo Jones: Šepot mrtvých – elitní klub králů 3 

Amo Jones: Malum 1 – elitní klub králů 4 

Amo Jones: Malum 2 – elitní klub králů 5 

Cassandra Clare: Paní půlnoci – sága o lovcích stínů kniha 1 

Cassandra Clare: Pán stínů – sága o lovcích stínů kniha 2 

Cassandra Clare: Královna povětří a temnoty kniha 3 

 

 



 

 

 

 

Pro děti: 

Sangma Francis: Everest – příběh nějvyšší hory ze všech 

Helena Zmatlíková: Dětem – pro chvíle rodinné pohody a potěšení nad hezkou knížkou 

Jostein Gaarder: Dívka s pomeranči – rodina najde dopis otce, zemřelého před jedenácti 

lety, se vzkazem pro syna 

Roald Dahl: Karlík a velký skleněný výtah – další příběh Karlíka a pana Wonky 

Nele Neuhausová: Elena – přes všechny překážky – Elenin svět jsou koně 

Nele Neuhausová: Elena – Letní rozhodnutí – Eleniny další příhody 

Nele Neuhausová: Elena – Mračna nad turnajem – a Elena potřetí 

Maxim Habanec: Život je skejt – průvodce světem skateboardingu 

Pavel Valach: Ukradený poklad – v dětském pokojíčku se objeví pirátská truhla 

Ivona Březinová: Poušť, všude poušť – dobrodružná cesta do tuniské pouště 

Vojtěch Matocha: Prašina Černý merkurit – další dobrodružství v záhadné pražské čtvrti 

Zuzana Demlová: Pohádky o kolečkách a nekonečnu – legrační otázky dětí a autorka na ně 

seriózně odpovídá 

Zdeňka Šiborová: Včelka Meduška – pohádky z včelího úlu 

Bára Dočkalová: Tajemství Oblázkové hory – napínavý fantasy román ze současnosti pro 

holky i kluky 

Eva Maceková: Prázdniny s Oskarem – pro začínající čtenáře 

Lucie Sunková: Kdo hledá, najde – Červený medvídek se rozhodne, že nechce navždy zůstat 

odloženým plyšákem a vydá se na dobrodružnou cestu 

Mariana Tutschová: Levou zadní – kniha pro zvídavé čtenáře 

Jiří Dvořák: Bydlíme – podivuhodné příbytky zvířat a lidí 

Petr Hugo Šlik: Záhada dračího klíče – kdo stojí za krádeží cenných historických 

dokumentů z klárovské radnice? 

Ze života země – Dinosauři a další pravěká zvířata 

 

 

 


