
Novinky městské knihovny 

Pro dospělé: 

Kiera Cass: Zrazená – ztratila své srdce, nyní ho musí získat zpět 

Jo Nesbo: Žárlivost a jiné povídky – od lásky k nenávisti vede temná zkratka 

Pavel Moc: Výstřely na šumavské hranici 1949 – 1951 – další doplněné vydání 

Vladimír Novotný, Bohumil Ždichynec: Pozapomenutí Jihočeši – oživování kulturní historie 

Ohlédnutí s múzami – stopy v jihočeské kultuře 

Pavel Moc: Šumavští převaděči – kromě Josefa Hasila další známí i neznámí převaděči 

Peter May: Muž bez tváře – thriller známého autora 

Ivana Peroutková: Ágnes ve skleněném městě – něco je špatně a vypadá to, že Ágnes je 

jediná, kdo si toho všiml 

Michal Sýkora: Nejhorší obavy – Detektivové od Nejsvětější Trojice se vrací 

Ivan Martin Jirous: Magorova krabička – básně známého disidenta 

Zdeněk Ležák: Milada Horáková – život Milady Horákové v komiksovém zpracování 

Renáta Fučíková, Lenka Křížová, Kateřina Tučková: Hrdinky – příběhy významných 

českých žen 

Martin Hilský: Shakespearova Anglie – portrét doby 

Jiří Jánský: Páni z Rýzmberka, Skály a Švihova – dvojdílná publikace vydaná k výročí 300 

let, které uplynuly od smrti posledního člena starobylého rodu Švihovských z Rýzmberka 

Jiří Škabrada: Lidová architektura v jižních Čechách – vývoj lidové architektury v jižních 

Čechách 

Dana Hlavatá: Milenec na úvěr – detektivní román 

Naďa Horáková: Falešná kočička – tři detektivní příběhy známé autorky 

Ivana Ondriová: Vůně nebe – láska, vášeň i nebezpečí 

Jiří Hanibal: Nebezpečné křižovatky – hlavní hrdina se po propuštění z výkonu trestu 

dostává do spirály událostí, jež ho unáší dál a dál od normálního života, který chtěl vést 

Anthony Doerr: Čtvero ročních období v Římě – autorův pobyt v jednom z nejkrásnějších 

měst světa 

Lynne Violová: Stalinistické čistky – na základě nově objevených dokumentů z archívů 

ukrajinské tajné policie 

Norbert Frýd: Krabice živých – o životě v německém koncentračním táboře na sklonku 2. 

světové války 

 

Pro děti: 

Ondřej Neff: Barbora a zlatý robot – sci-fi příběh 

David Košťák: Mariana a rozteklý kopeček – o hledání chladného stínu uprostřed 

rozpáleného města 

Daniela Krolupperová: Bubáček a klobouková víla – příhody Bubáčka a Lukáše 

Petr Chudožilov: Na velrybě – krátké pohádkové příběhy 

Zbyněk Černík: Velká dobrodružství medvěda Nedvěda a medvídka Mišky – veselé 

medvědí příběhy se hodí jako první čtení 

Jan Švrček: Ostrov kormoránů – příběh z vypjaté chvíle, kdy se rozvodní Berounka 

Lucia Magašvári: Strašidelnická – jízda metrem za tajemstvím podzemních strašidel 

František Tichý: Labyrint nedokončených setkání – příběh ze současného i protektorátního 

Terezína 

Martin Petiška: Pohádková maminka – pro děti, kterým se nechce večer spát 

Bohdana Pávková: Povídačky naší Kačky – logopedické povídky 

Irena Hejdová: Nedráždi bráchu bosou nohou – pro všechny bráchy a ségry bez ohledu na 

věk 

Anna Vovsová: Zvířata a detektivové – případ ztraceného kluka 



Martina Drijverová: Pověsti o zámcích – třicet zámků, třicet tajuplných příběhů 

Ivana Janišová: Popletený svět – seznámení s celou řadou známých pořekadel 

Klára Smolíková: Knihožrouti – kdo se zakousl do knih? 

Daniela Krolupperová: Tady straší naši – pro úplné čtenářské začátečníky 

Alice Rossi: Děti z naší vily – příběh jednoho domu a jeho obyvatel 

Vlasta Beránková: Pírko pírko – příběh peříčka, které dokázalo změnit svět 

Martina Drijverová: To kvůli mně – příběh dvanáctiletého Hynka, který je týrán svou 

duševně nemocnou matkou 

Milena Durková: Tyrano Dobrodružství českého upíra – na jednom zámečku v Čechách 

žije podivná rodinka 

Dita Křišťanová: Kouzelná školní taška aneb Ztracený pes – první čtení s většími písmeny 

Zuzana Neubauerová: Kouzelníček a nejkrásnější dárek – v zemi Fantazie a městečku 

Legráckov 

Katarzyna Ziemnicka: Velké dobrodružství piráta Nata – podaří se Natovi a jeho přátelům 

najít poklad? 

Taťjana Lehenová: Je Miška myška? – příhody vcelku skvělé rodiny 

 


