
Novinky městské knihovny 9-2022 

Pro dospělé: 

Mirka Skočílková: Kdo věří na zázraky – o lásce a dalších obyčejných úskalích života 

Alena Jakoubková: Maminka vaří líp, miláčku – podaří se Běle přesvědčit manžela, že tato 

slova rozhodně nejsou motivační? 

Mirka Skočílková: Violka – román o hledání domova 

Harasimová Markéta: Volným pádem – román pro ženy od populární autorky 

Maianne Levy: Jak být šik v Paříži – tři odvážné ženy a jedna malá francouzská revoluce 

Marcela Mlynářová: Zodpovědně lehkomyslná – další vtipné komentáře životního dění od 

oblíbené autorky 

Iveta Toušlová: Toulavá kamera 34 – další poznávání krás naší vlasti 

Emil Kintzl: Zmizelá Šumava – s Emilem pěšky 

Vlastimil Vondruška: Ďáblova čísla – Letopisy královské komory 

Halina Pawlowská: Zájezd snů – povídky 

Barbara Taylor Bradford: Pánem svého osudu – první část série Dům Falconerů 

Barbara Taylor Bradford: Nástrahy minulosti – druhá část série Dům Falconerů 

Maria Nikolai: Čokoládovna: Osudová léta – závěr úspěšné trilogie 

Katarína Gillerová: Mlha mezi námi – odpouštět je těžší než milovat 

Louise Pennyová: Království slepých – vrchní inspektor Gamache znovu na scéně 

Kristýna Trpková: Vesnice – tři zmizelí chlapci a tajemství 

Peter May: Noční brána – Akta Enzo VII 

Martin Goffa: Bez těla – jedinou stopou je zmatené svědectví umírajícího muže 

Iva Pekárková: S orlem na zádech – na motivy skutečného případu novodobého otrokářství 

David Glockner: Tajemství rodu Rottových – krvavý hon za milionovým dědictvím 

Anne Girardová: Madame Picasso – příběh ženy, jež získala srdce jednoho z největších 

malířů naší doby 

Miroslav Macek: Návrat psa baskervillského – ve stylu A. C. Doyla 

František Niedl: Železná rukavice – historický román 

Hannah Rothschildová: Jazzová baronka -  jazzová kultura 50. let a historie rodiny 

Rothschildů 

Wilbur Smith: Řeka bohů Nové království – krásné rozšíření série 

Pavel Juřík: Chotkové – historie významného českého rodu 

David Lagercrantz: Temnota – mistrovská detektivka 

Julie Caplin: Domek v Irsku – malebný venkov, zelené pastviny a vůně čerstvého chleba 

Lucie Hlavinková: Pravda nebyla k dostání – román z období normalizace 

Lee Child: Lepší být mrtvý – skryté zlo se musí zastavit co nejdříve 

Robert Bryndza: Coco Pinchardová Moje tlustá opilá svatba – nikdy není tak špatně, aby 

nemohlo být ještě hůř 

Jussi Adler Olsen: Chlorid sodný – další případ z oddělení Q 

Petra Klabouchová: Prameny Vltavy – detektivní příběh ze současnosti, který se odehrává 

na pozadí historických událostí spojených s přísně tajným koncentračním táborem Prameny 

Vltavy 

Robert Galbraith: Neklidná krev – pravé zlo nezničí ani čas 

Camilla Läckberg, Henrik Fexeus: Iluze – jediný způsob, jak ho dopadnout, je být o krok 

před ním 

Anders De La Motte: Smrt přichází na prohlídku – detektivka ve stylu Agathy Christie 

Angela Marsons: Vražedná mysl – případy Kim Stoneové 

Andrew Mayne: Černý korál – když začne floridská policejní potápěčka rozplétat dávno 

odložený případ, netuší, že tím vypudí z úkrytu mnohonásobného vraha 

Gill Paulová: Jackie a Maria – Jackie Kennedy a Maria Callas 



Danielle Steel: Štěstí v neštěstí – krásy a úskalí života matky tří velmi odlišných dcer 

Tim Sullivan: Zubař – případy detektiva Crosse 

Shari Lapena: Nepříliš šťastná rodina – každý v téhle rodině skrývá tajemství 

Tim Weaver: Stín ve dveřích – thriller 

Jeanne Mackinová: Poslední rivalka Coco Chanel – rivalita Coco Chanel a Elsy Schiaparelli 

Veronika Kyčera Kučerová: Sláma v botách – když blondýna začne biofarmařit 

Veronika Kyčera Kučerová: Nejdůležitejší v životě je láska. A hlína za nehty! – skutečný 

příběh 

Jaroslava Pixová: Když Vltava zpívala – Od Lipovska po Zvíkov 

Jaroslava Pixová: Když Vltava zpívala – Od Týna po Rejsíkov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro děti: 

Tanya Stewnerová: Alea, dívka moře V zajetí přísahy – dobrodružství, výjimečné prátelství 

a tajemství 

Zuzana Pospíšilová: Popelářské pohádky – dvacet pohádkových příběhů 

Lukáš Pavlásek: Bláznivá škola – v téhle škole se nudit nebudete 

Alena Mornštajnová: Kapka Ája – jak to chodí ve škole pro vodní kapky? 

Vojtěch Matoha: Prašina Křídový panáček 2 – druhý díl komiksové série 

Vojtěch Matoha: Prašina Křídový panáček 3 – třetí díl komiksové série 


