
Novinky městské knihovny 

Pro dospělé: 

Anne Jacobs: Něžný měsíc nad Usambarou – pokračování románu Nebe nad Kilimandžárem 

Anne Jacobs: Ostrov tisíce hvězd – třetí díl africké ságy 

Ruth Kvarnström – Jonesová: Pekárna s vůní skořice – moderní příběh v kulisách 

půvabného švédského městečka 

Ruth Kvarnström – Jonesová: Pekárna plná života – uličky švédského městečka znovu 

naplní vůně skořice 

Radek Gális: Zahradník duší – čtyři osobnosti, které prokázali statečnost a nezdolnost vůči 

nátlaku 

Radek Gális: Příliš mladí na válku – příběhy českých vojáků 

Radek Gális: Malíři na soutoku – příběhy jihočeských výtvarníků 

Rachel Abbottová: Zabij mě znovu – čemu věřit, je-li váš život jedna velká lež 

Emily Elgarová: Teď mlč – dokonalý život? Možná dokonalá lež…. 

Hana Hindráková: Smrtící byznys – děti dostaly falešné léky na malárii a umírají …. 

Rachel Abbottová: Skryté okno – po smrti manžela se zamiluje do jeho nejlepšího kamaráda 

Anne Carré: Dámská jízda – Pařížanky a jedna Angličanka v Praze 

James Patterson: Vadí, nevadí – detektivní román známého autora 

Arne Dahl: Sedm minus jedna – krimiromán 

Simona Nečasová: Tajemství ztracené holčičky – příběh ženy, která se chce osamostatnit 

Michael Koryta: Kdo mi jde po krku – thriller 

Hana Hindráková: Nezlomný – pravdivý příběh plný bolesti a odhodlání 

Adam Brookes: Noční dravec – špionážní thriller 

Bruno Baumann: Tulák po pouštích – expedice po pouštích Afriky a Asie 

Daniel Polakovič: Židovské hřbitovy na jihu Čech – mapy, portréty, fotografie 

Kateřina Tučková: Bílá voda – román inspirovaný skutečnými událostmi 

Tereza Dobiášová: Tajemství – neskutečný příběh Svaté Anežky České 

 

 

 

Pro děti: 

Angličtina pro samouky – interaktivní mluvící kniha 

Pohádky na dobrou noc – interaktivní mluvicí kniha 

Dobyvatelé pirátského pokladu – interaktivní mluvící kniha 

Eugenio Neshivoy: Kouzelný jednorožec – jak jednorožec Duháček vrátil lidem radost 

Thomas C. Brezina: Případ pro tebe a Klub tygrů – podaří se jim překazit nekalé plány 

zločinců? 

Dagmar Medzvecová: Tisíc hlásků švitoří – třicet hravých a veselých říkanek 

Jan Střítězská: Říkačky – říkanky o zvířátkách 

 


