
Novinky městské knihovny 

Pro dospělé: 

Dominik Dán – nových jedenáct knih oblíbeného autora – Moucha, Popel všechny zarovná, 

Žiješ jenom dvakrát, Bestie, Cela číslo 17, Nestydaté neviňátko, Něžná fata morgána, Kořeny 

zla, Dopis ze záhrobí, Krev není voda, Mucholapka 

Michal Viewegh: Dula – nový román oblíbeného autora 

Jan Bauer: Ztracený diadém – případy královského soudce Melichara 

Mona Kasten: Zachraň se – zrada a odpouštění 

Sarina Bowen: Když jsme se poznali – romantický příběh dvou studentů 

Dagmar Digma Čechová: Okno s dívkou a ptáčkem – román s kriminální zápletkou 

Jana Bernášková:Jak přežít svého muže – román z atraktivního hereckého světa 

Iva Procházková: Doteky zabitých – detektivka od autorky série Vraždy v kruhu 

Markéta Lukášková: Majonéza k snídani – láska není příčinou vztahů, ale jejich důsledkem 

Táňa Keleová – Vasilková: Zrcadlo – román pro ženy 

Marie Lacrosse: Vinařství Osudové dny – závěr rodinné ságy 

C. J. Tudor: Upálené – vědět je někdy stejně zlé jako nevědět 

Vlastimil Vondruška: Královražda na Křivoklátě – Hříšní lidé Království českého 

Eva Dolejšová: Babičkou proti své vůli – humoristicky laděný příběh ženy, která se stala 

babičku příliš brzy 

Jan Vojáček: Rozhodni se být zdráv – nehaste příznaky nemoci, pochopte příčiny 

Vladimír Šindelář: Zmizelé a mizející Písecko – pohledy do minulosti jsou vždy zajímavé 

Tomáš Etzler: Novinářem v Číně – autobiografická kniha mapuje dekádu autorova života 

v Asii 

Ladislav Zibura: Prázdniny v Česku – na výletě po českých luzích a hájích 

Pavla Horáková: Srdce Evropy – dialog dvou postav, které dělí dlouhá desetiletí 

Ransom Riggs: Sirotčinec slečny Peregrinové Ptačí sněm – kniha pátá 

Ransom Riggs: Sirotčinec slečny Peregrinové Zkáza Ďáblova akru – kniha šestá 

Dominik Landsman: Karanténa s moderním fotrem – moderní fotr, Nataša a Čeněk 

v karanténě 

Ladislav Beran: Slzy galerky – nové zajímavé případy 

Jitka Ludvíková: Vánoční případ – detektivní román 

Markéta Harasimová: Jak chutná strach – česká detektivka 

Robert Bryndza: Propast smrti – třetí případ Kate Marshallové 

Barbara Erskinová: Údolí havranů – příběh dneška, který se prolíná s historií 

Ivanka Devátá: Šťastná za všech okolností – autobiografie známé autorky 

Patrik Hartl: 15 roků lásky – realita umí být neuvěřitelná a skutečné události působí někdy 

nepravděpodobně 

Vlastimil Vondruška: Úvahy a komentáře – výběr článků z let 2015 až 2020 

Martina Viktorie Kopecká: Deník farářky – o životě někde mezi nebem a zemí 

Jana Bernášková: Coura – příběh citových zmatků mladé herečky 

Adéle Bréau: Moje neuvěřitelné sestry – letní setkání v Provence 

Katarína Gillerová: Příliš mnoho tajemství – ti, kdo mlčí, možná jen nechtějí lhát 

František Niedl: Štvanice – krimithriller 

Julie Caplinová: Chata ve Švýcarsku – oheň v krbu a zasněžené vrcholky hor za oknem 

Paula Hawkins: Pomalu hořící oheň – od autorky bestselleru Dívka ve vlaku 

Heather Morrisová: Tři sestry – román podle skutečného příběhu o naději a přežití 

Pavel Tomeš: Tohle lidi hodně berou – je možné domluvit se s cizinci, řemeslníky, 

mimozemšťany, ženami, dětmi nebo s Davidem Copperfieldem? 

Miroslav Macek: Saturnin se představuje – oficiální pokračování 



Mary Ellen Taylor: Staré sídlo – o krásném starém domě a zarostlém skleníku plném 

tajemství 

Anna Novotná, Kateřina Sýsová: Aby po nás něco zůstalo -  zpověď novodobých zámeckých 

pánů 

Jiřka a Rosťa Gregorovi: Nespoutaný Balkán a okolí – cestopis s příběhy ze sedel kol 

Michael Třeštík: Hodně jsem nikde – spousta malých proher, spousta malých vítězství a 

pořád se hraje dál 

 

 

Pro děti: 

Encyklopedie pro předškoláky – interaktivní mluvící kniha 

Vánoční koledy – interaktivní mluvící kniha 

Jennifer L. Armentroutová: Z krve a popela – fantasy ve stylu Sarah J. Maas 

John Flanagan: Hraničářův učeň Útěk z Falaise – kniha šestnáctá 

Wilbur Smith: Průtrž – čtrnáctiletý Jack odlétá s rodiči do afrického Konga 
Petra Hůlová: Liščí oči – fantasy příběh 

 


