
Novinky městské knihovny 

Pro dospělé: 

Ken Follett: Pád titánů – historická sága 

Ken Follett: Zima světa – druhá část historické ságy 

Ken Follett: Hranice věčnosti – třetí část trilogie 

Cynthia Harrod – Eagles: Tajemství zámku Ashmore – historické rodinné drama pro 

fanoušky Panství Downton 

Chris Ould: Neklidné pobřeží – krimi thriller z Faerských ostrovů 

Chris Ould: Oheň na pláži – detektivka 

Tabea Bachová: Dům hedvábí – román o lásce, důvěře a nejkrásnější látce na světě 

Michael Connelly: Rozsudek ráže 9 – thriller 

Mona Kasten: Zachraň nás – třetí díl série 

John Kare Raake: Led – bitva o severní pól právě začala 

Iny Lorentzová: Vandrovní apatykářka – čas vyrazit na cestu 

Natasha Lesterová: Pařížská švadlena – láska a móda 

Agnés Gabriel: Děkuji, pane Diore – cesta za snem ve slavném módním domě 

Amy Suiter Clarke: Odpočítávač – napínavý příběh s brilantními zvraty 

Alena Jakoubková: Líný manžel, holé neštěstí – další román pro ženy od oblíbené autorky 

Markéta Harasimová: Na kočičí svědomí – z Beáty a černého kotěte se stanou přátelé na 

život a na smrt 

Natasha Lesterová: Skříň plná Diora – válka, ztracená láska a přátelství na život a na smrt 

Mirka Skočílková: Opuštěný dům – i staré zdi mohou ukrývat něco nového 

Petr Michálek: Vytržení – psychologický thriller 

Matěj Dadák: Lovci švábů – kam prchnout ze země, do které jiní s nadějí utíkají 

Chris Ould: Zátoka smutku – detektivka 

John Grisham: Vražda na ostrově Camino – směs špionážní mise a letní romance 

Ladislav Beran: Lákavá nabídka ke zločinu – další dávka povídek píseckého autora 

Naďa Horáková: Čas primadon – původní česká detektivka 

Carole Matthewsová: Slunečné dny a mořský vánek – když hledáte útočiště před světem, 

můžete najít i opravdový domov 

Barbora Šťastná: Samotářky – minulost naší rodiny nás ovlivňuje, i když ji neznáme 

Cara Hunterová: Celá pravda – sexuální obtěžování na akademické půdě 

Marek Epstein: Nerez – povídky známého scénaristy 

Marie Laval: Tajemství sídla Bellefontaine - milostný příběh z francouzské Provence o 

mladé Angličance, která si zřizuje penzion ve starém tajemném domě a seznamuje se s 

přitažlivým vévodou 

Pavla Janovská: Zdravý jídelníček do krabiček – zdravá krabičková strava 

Josef Klíma, Marek Epstein: Šarlatán – skutečný životní příběh léčitele Jana Mikoláška 

Bernard Minier: Lov – temnota, kterou nerozjasní ani slunce 

Dominik Dán: Kníže Smrt – další detektivka oblíbeného autora 

Tana Frenchová: Slídil – detektivní román 

Martina Formanová: Nalakuj to narůžovo – další autobiografická próza 

Cara Hunterová: Není úniku – mohla to být obyčejná rodina, kdyby je někdo nechtěl zabít 

J. D. Kirk: Království z kostí – deset let ve vězení za vraždy malých dětí. Co když je však 

nevinný? 

Vlastimil Vondruška: Morový testament – Oldřich z Chlumu opět pátrá 

Karin Lednická: Životice – obraz (po)zapomenuté tragédie 

Cara Hunterová: V temnotě – tušíte, co se skrývá v sousedním domě? 

Bianca Bellová: Ostrov – místo, kde jsou příběhy pravdivější než skutečnost 



Ondřej Hübl: Opona – vyprávění plné záhad, absurdity, sarkastického humoru a nečekaných 

zvratů 

Michal Viewegh: Děravé paměti – šedesát báječných let pod psa 

Pavel Švec: Akce Kvilda – příběh převaděče, který se před STB deset let ukrýval ve skříni 

Otomar Dvořák: Vodním světem Soběslavska – z edice Tajemné stezky 

Zuzana Thomová: 100 zajímavostí ze starých Českých Budějovic – historie od doby 

založení města do poloviny 20. století 

Martin Čihař: Brdy – tajemné hory v srdci Čech – zdánlivě zapomenuté hory v srdci Čech 

 

 

 

 

Pro děti: 

Pavel Brycz: Cirkus Svět – kdo se stane vládcem světa na příštích sto let? 

Wilbur Smith: Blesk – dobrodružství Jacka Courtneyho pokračuje 

Vojtěch Matocha:  Prašina – Křídový panáček 1 – komiks 

Carrie Seimová: Holka od koní – o koních, jezdeckých závodech, kamarádství, trapném otci 

a otravné sestře 

Vladimíra Gebhartová: Velká kniha říkadel – lidová slovesnost i současné verše 

 


