
Novinky městské knihovny 

Pro dospělé: 

Marcela Mlynářová: Bez bontonu, bez konvencí – opět vyprávění o pozoruhodných 

příhodách a dobrodružných cestách 

Veronika Ageiwa: Deník japonské manželky – je možné, aby se Češka stala dokonalou 

japonskou manželkou? 

Dominik Dán: Ve stínu – další z autentických detektivních příběhů 

Markéta Harasimová: Smrtelný hřích – nová kniha oblíbené autorky 

Zuzana Koubková: Koniášův klíč – s humorem a nadsázkou vylíčené příhody jezuitského 

misionáře Antonína Koniáše 

Robert Bryndza: Ne tak úplně soukromé e.maily Coco Pinchardové – hledání lásky provází 

často trapasy a šlápnutí vedle 

Josef Bílek: Průvodce po technických památkách jižních Čech – Písecko a Strakonicko 

Jan Müller: Rebel Hnízdil –rozhovory s MUDR. Janem Hnízdilem 

Pavel Kolář: Posilování stresem – cesta k odolnosti 

Mary Pipherová: Ženy plují na sever – proudem života k plodům zralosti 

Irena Obermannová: Babička - knížka o stárnutí, mládnutí a sexu 

Katarína Gillerová: Dívka v zrcadle – pro jednoho splněný sen, pro druhého noční můra 

James Swallow: Stín – nic se nešíří tak rychle jako strach 

Michal Viewegh: Zrušený rok – jeden rok Michala Viewegha 

James Longo: Hitler a Habsburkové – proč chtěl nacistický vůdce zničit rakouskou 

královskou rodinu? 

Hana Whitton: Adam ze Zbraslavi a případ královského levobočka – kdo usiluje o život 

dceři Václava III.? 

Alena Mornštajnová: Má mě ráda, nemá mě ráda – deset současných českých prozaiků a 

deset povídek 

František Niedl: Inspektor s velkým mozkem – krimiromán 

Jana Poncarová: Cyklistka – osud poslední baronky 

Andrew Mayne: Dívka pod hladinou – thriller od autora bestselleru Šelma 

Mona Kasten: Zachraň mě – viděla, co neměla a její život se změnil 

Lee Child a Andrew Child: Ochránce – bývalý vojenský policista Jack Reacher se zaplétá do 

vysoké hry 

Elle Kennedy: Výzva – další díl povedené série 

Jaroslav David: Mukl 010806 – životní příběh českého sportovce a vynálezce L. J. Kořána 

Anne Jacobs: Nebe nad Kilimandžárem – ve stínu Kilimandžára hledá mladá žena navzdory 

všem osudovým nepřízním své štěstí 

Christina Laurenová: Nelíbánky – dovolená all-inclusive na Havaji má jedinou chybu 

Joseph Finder: Volný pád – to že jste paranoidní, ještě neznamená, že po vás nejdou 

Simon Scarrow: Zrádcové Říma – největší nebezpečí hrozí legionářům z jejich vlastních řad 

Angela Marsonsová: Dětské duše – další případy Kim Stoneové 

Viktorie Hanišová: Beton a hlína – rozhovory o udržitelnosti a šetrnosti ve městě 

Pavel Hrdlička: Komu to prospívá – detektivní román 

Vlastimil Hela: Návrat žítkovských bohyní – setkání s vědmami, šeptuchami a bohyněmi 

Michaela Klevisová: Prokletý kraj – i temná minulost jednou vyjde na světlo 

Dominik Dán: Hřích náš každodenní – další příběh z oddělení vražd 

Elizabeth Acevedo: Se špetkou skořice – příběh o talentované, hrdé a odhodlané dívce, která 

se nebojí hrát podle vlastních pravidel 

Vlastimil Vondruška: O svobodě myšlení – známý autor se zamýšlí nad tolerancí a svobodě 

myšlení 

Elizabeth Stroutová: Olive Kitteridgeová – o ženě s nezlomnou životní silou 



Elizabeth Stroutová: Olive Ktteridgeová je zpět – pokračování bestselleru 

Maria Nikolai: Čokoládovna – osud dvou žen, rodinné tajemství, příběh velké vášně 

Anne Jacobs: Panský dům Návrat – další díl rodinné ságy 

Teresa Simonová: Lilie pro nevěstu – svět omamných vůní parfémů, beznadějné lásky a 

desítky let starého tajemství 

Anne Frasierová: Nejsem z ledu – thriller 

Alena Jakoubková: Když ptáčka lapají, manželé mu zpívají – úspěšná módní návrhářka a 

majitelka butiku stojí na životní křižovatce 

Jojo Moyes: Poslední dopis od milence – prolínající se příběhy žen , které se potýkají 

s milostnými problémy a nevěrou 

Jan Gardner: Debutantka – detektivní román od autora seriálu První republika 

Susan Wiggsová: V jabloňovém sadu – pátrání po starých pokladech a rodinném dědictví 

Nikki Sloane: Tři (s)prostá pravidla – pro vysněnou práci udělám cokoli 

Lucy Colemanová: Léto v Provence – o jednom nezapomenutelném létu a splněných snech 

Oldřich Sobotka: Vražedné léto – pomsta je sladká 

Sarina Bowen: Když jsme se skrývali – ona skrývá něco velkého, on skrývá někoho malého 

František Niedl: Pohled šelmy – krimithriller 

Petra Stehlíková: Nasterea – návrat do temného světa, kde se na pravdu a naději už téměř 

zapomnělo 

Carmen Kornová: Začátek nové éry – třetí díl rodinné ságy 

Ladislav Beran: Vrah, který se bál sám sebe – opět legendární písecká pátračka 

Jitka Ludvíková: Venuše – původní česká detektivka 

Miroslav Macek: Záhada zamčeného pokoje – tucet detektivních povídek 

Barbara O´Nealová: Jak se dědí tajemství – nečekaně získaný šlechtický titul, anglické 

panství a zamlčená rodinná historie 

 

 

 

Pro děti: 

Tanya Stewnerová: Alea, dívka moře. Řeka zapomnění – šestý díl velkolepého příběhu o 

Alee – dívce moře 

 


