
Novinky městské knihovny 

 

Pro dospělé: 

Halina Pawlowská: Čmelák Láskyplné povídky – nejlepší optimistické povídky o lásce 

Vítězslav Jareš: Zavěšená pizza – nikdo na světě by neměl zůstat na všechno sám 

Gilly Macmillanová: Chůva – příběh plný tajemství a klamu 

Markéta Harasimová: Doktorka Viktorie – zbývají jí pouhé dvě minuty a ona už své chyby 

možná nikdy nenapraví 

Petra Soukupová: V bílém plášti – povídky jedněch z nejlepších českých autorů současnosti 

Felix Francis: Puls – opět detektivka z dostihové dráhy 

Aleš Palán: Rady pánu Bohu, jak vylepšit svět – stačilo by přitom tak málo, aby na světě 

bylo líp 

Kiera Cass: Zaslíbená – král si ji vyvolil, ale její srdce získal jiný 

Shari Lapena: Jeden z nás – každý něco tají 

Markéta Lukášková: Vlaštovka v bublině – každá rodina má svou minulost. Má tahle i 

budoucnost? 

Fredrik Backman: Úzkosti a jejich lidé – komedie o skupince rukojmí zajatých při prohlídce 

bytu 

Iveta Toušlová: Toulavá kamera 29 

Iveta Toušlová: Toulavá kamera 30 

Vlastimil Vondruška: Křišťálový klíč – Vídeňský sen 

Eric Rickstad: Co po ní zbylo – otec najde v lese holčičku, která mu připomíná jeho 

ztracenou dceru 

Mona Kasten: Cítit znovu – měl být jen projektem, ale její srdce má jiné plány 

Ladislav Beran: Zločin v abštajku – další detektivka píseckého autora 

Anna Todd: After Před námi – páté pokračování oblíbené série 

Dominik Landsman: Na chalupě s moderním fotrem – další zážitky muže na mateřské 

dovolené 

Stefan Ahnhem: X způsobů smrti – čisté zlo motiv k vraždě nepotřebuje 

Anne Jacobsová: Kavárna U Anděla – počátek nové rodinné ságy od autorky bestsellerů 

Panský dům a Venkovské sídlo 

Mary Jane Mucklestoneová: Encyklopedie Skandinávské vzory – pletení 

Jan Lakosil: Šumava krásná i smrtící – dobové fotografie a dokumenty 

Juraj Chmiel: Hrob bílého muže – Afrika skutečnosti a snů 

Jakub Fojtík: Policejní letadla – od Četnických leteckých hlídek až k prezidentské letce 



Václav Vokolek: Neznámé Čechy – jihozápadní Čechy 

Václav Vokolek: Neznámé Čechy - střední Čechy 

Václav Vokolek: Neznámé Čechy – severozápadní Čechy 

Václav Vokolek: Neznámé Čechy – jihovýchodní Čechy 

Václav Vokolek: Neznámé Čechy – severovýchodní Čechy 

Václav Vokolek: Neznámé Čechy – východní Čechy 

Stanislav Češka: Smrt malé blondýnky – česká detektivka 

Otomar Dvořák, Josef Pepson Snětivý: Utajené hrady a zámky III. – Prahou potřetí po 

stopách panských sídel 

Petra Slováková: Střípky času – fantasy a cestování v čase 

Stanislav Češka: Případ českého knížete – zločiny na Velké Moravě 

Jaroslav Kuťák: Josefovská krev – česká detektivka 

Gabrielle Bernátová: Nevyzpytatelná mrcha – z bezstarostné mladé ženy se ze dne na den 

stává bohyně pomsty 

Stanislav Češka: Smrt vilného cizince – původní česká detektivka 

Josef Pepson Snětivý: Ženy, které rozdávají adventní věnce – černým Madonám se zlatými 

vlasy a stříbrným jeepem se neodmlouvá 

C. L. Taylor: Lež – psychothriller 

Eva Hrašková, Kristína Ježovičová: Sestra – na místě opředeném krvavými historkami je 

nalezena mrtvola mladé ženy 

Barbara Cartland: Láska z Orientu – další román známé autorky 

Gabrielle Bernátová: Nezastavitelná mrcha – dokáže se Lea přenést přes minulost, která ji 

tolik ublížila?  

Jana Benková: Bláznivé pokušení – poradí si Simona s nebezpečím, které jí hrozí? 

Inna Rottová: Přerostlá Lolitka – příběhy, které neodpovídají tradičním představám 

Václav Gruber: Domino – když jde o opravdu velké peníze, uděláte cokoli … 

Kathryn Taylor: Příběh srdce – milostný příběh 

Amanda Quick: Porušený slib – podaří se rozluštit význam obrazu? 

Elizabeth Peters: Sběratel duší – podaří se jí očistit otcovo jméno? 

J. L. Butler: Právem moje – advokátka, její klient, zakázaný vztah, nezvěstná manželka 

 

 

 

 



 

Pro děti: 

Frank Lampard: Frankův kouzelný fotbal – Frankie v Austráli                                       

Frank Lampard: Frankův kouzelný fotbal – Frankie a dračí kletba                                      

Frank Lampard: Frankův kouzelný fotbal – Frankie zachraňuje Vánoce                         

Frank Lampard: Frankův kouzelný fotbal – Frankie v New Yorku                                 

Frank Lampard: Frankův kouzelný fotbal – Frankie a světový pohár                           

Karolin Küntzel: Abrakadabra – Příručka mladého kouzelníka                                        

Pavla Holanová: Klub Amazonek – prázdniny tří nerozlučných kamarádek                      

Lucie Bezděková: O umíněné Andělce – sny se splní, když se nebojíte                             

Helena Vrábková: O Hafíkovi, statečném pejskovi – pro všechny milovníky pejsků        

Ivona Březinová: Kde jsi, Pierote? – román pro dívky o lásce a hledání sebe sama 

Ive Gecková: Florentýna a kouzelná kniha – když splynou fantazie a realita 

Blanka Čapková: Ostrovní přátelé – vzrušující příběh z nalezeného válečného deníku a 

hledání dobrodružství 

 

 

 

 

 


