
Čtení pro pošmourné dny – listopad 2019 

Beletrie pro dospělé   
Autismus & chardonnay 2 
Pozdní sběr 

Selner, Martin pokračování příběhů o životě s 
autistickými svěřenci  

Beznadějný osud Kearsleyová, Susanna historická romance 

Bohemia Svěrák, Jan román o snu natočit film 

Bukůvky Kubátová, Táňa román v dopisech 

Cesta do Babylonu Bancroft, Josiah fantasy román o hrdinské pouti 

Cilčina cesta Morrisová, Heather pokračování Tatéru z Osvětimi 

Dívka a noc Musso, Guillaume francouzský thriller 

Do vnitrozemí Valová, Vladimíra české povídky ze života 

Dva proti říši Šulc, Jiří kniha o atentátu na Heydricha 

Džungle v kuchyni Devátá, Ivanka vzpomínky herečky s recepty 

Eugenie Poncarová, Jana příběh české hoteliérky 

Fotografie Rixová, Debbie příběh lásky a rodin. tajemství 

Hra na nikdy Deaver, Jeffery první případ Coltera Shawa 

Hračkář Mayne, Andrew thriller s postavou Theo Craye 

Chci tě mít ve skříni Votyová, Simona český román o krizi manželství 

Chirurg Dvořáková, Petra český román o lékaři 

Jáma Tudor, C. J. thriller od autora Kříďáka 

Kamarádi Cimický, Jan kniha o přátelství chirurga a 
kriminalisty 

Kanibal z Nine Elms Bryndza, Robert thriller z nové série 

Kdoule Chřibková, Ivana česká próza 

Lehké povídání o nelehkých 
věcech 

Hlavička, Josef české povídky 

Lháři, lháři Flint, Sarah další krimi s Charlie Staffordem 

Loutkové divadlo Craven, M. W. thriller o sériovém vrahovi 

Malé pikantní vraždy Adler-Olsen, Jusi krimi povídka  

Matčino vyznání Rimmerová, Kelly psychologický román pro ženy 

Mám tě v hrsti Robb, J. D. detektivní 

Milovala jsem život Fabiaschi, Abby psychologický román 

Mlýn Vaněček, Michal silný životní příběh z jižních Čech 

Motiv X Ahnhem, Stefan severské krimi 

Možnosti milostného románu Němec, Jan český román o lásce a psaní 

Naboso Jirková, Kateřina české povídky na téma rodina 

Nejlepší české básně 2018  antologie poezie 

Nůž Nesbo, Jo nový krimi díl s Harry Holem 

Oběť 2117 Adler-Olsen, Jussi osmý případ oddělení Q 

Ocejchovaná Ekbergová, Anna thriller o nespravedlivosti 

Ona, oni a já aneb 
Vychovatelem snadno a rychle 

Macek, Miroslav úsměvné příhody ze života 
mladého gentlemana z venkova 



Pařížská švadlenka Lesterová, Natasha láska a móda za 2. svět. války a v 
současnosti 

Pekingský rozparovač May, Peter závěrečný díl série čínských 
thrillerů 

Pohřbeni zaživa Dán, Dominik krimi 

Pokoj stínů Fjell, Jan-Erik severská detektivka 

Povídky ke kávě V. Hrabáková, Hana jak přežít první lásky 

Poslední extáze Monyová, Simona román pro ženy 

Poslední vdova Slaughter, Karin thriller z lékařského prostředí 

Pravěk a jiné časy Tokarczuková, Olga román inspirovaný magickým 
realismem 

Prázdniny v Evropě Zibura, Ladislav humorný stop napříč Evropou 

Rakvář Bolton, Sharon J. thriller – první díl nové série 

Rodinné povídky Mornštajnová, Soukupová, 
Dvořáková, Urban a další 

osm povídek českých autorů 

Rodinné pouto Malleryová, Susan rodinný psychologický 

Sága rodu Reissových Whittonová, Hana česká historická romance 

Sametové iluze Čepek, Petr český psychologický román 

Sen, který se naplnil Di Fulvio, Luca historický román 

Sestřičky na příjmů Douglasová, Donna příběh z nemocnice 30. let 

Skok sem, skok tam Čepelka, Miloň kniha příběhů, glos a polemik 

Stará bolest Sviták, Jan psychothriller s prvky hororu 

Staré pražské vraždy 3 Jedlička, I. M. nový sešit krimi povídek 

Startky bez filtru a pivo do 
džbánu 

Klimešová, Jana česká dvougenerační retrokniha 

Stříbrná cesta Jackson, Stina thriller o zmizení mladé dívky 

Srdce v bouři Robertsová, Nora román pro ženy 

Sůl moře Sepetysová, Ruta útěk na moře před Sověty 

Ta lepší z nás Burke, Alafair thriller o dvou sestrách 

Tak hodně štěstí Higginsová, Kristan romantická komedie 

Temná svatá noc Connely, Michael kriminální román 

Temné sosny Dean, Will švédský krimi thriller 

Teorie vraždy Mayne, Andrew třetí díl s profesorem Craymem 

To nejlepší v nás Hoover, Collen román o krizi manželství 

Toskánské dítě Bowen, Rhys příběh nenaplněné lásky 

Tři ženy Abbott, Jeff psychologický thriller 

Vánoce v New Yorku Baggotová, Mandy romance s vánoční atmosférou 

V temnu Bengtsdotterová, Lina severský krimi román 

Verše pro mrtvé Preston, D., Child, Lincoln thriller 

Ve skříni Semotamová, Tereza psychologická česká próza 

Vyměřený čas Cubeca, Karel dobrodružný apokalyptický 

Vyšši spravedlnost Hjorth, Michael severské krimi 

Vyzvědačka jeho veličenstva Whittonová, Hana historická romance 

Zpáteční letenky Šárková Danka román pro ženy s erotikou 



Zkouška ohněm Rollins, James dobrodružný román 

Zuřivost Brownová, Sandra detektivní 

Životní terno Backman, Fredrik malá kniha plná emocí 

Naučná literatura   
Angličtina pro každý den Maixnerová, Zdenka česko-anglické texty se slovíčky 

Co má poznat správný Čech Vaněčková, Jana pro děti o slavných místech ČR 

Fit moučníky a dezerty Doležalová, Alena recepty na zdravé mlsání 

Háčkované motivy Dovcová, Jaroslava techniky háčkování se vzory 

Historie Čechů v USA Fučíková, Renáta dětská publikace o emigrantech 

Krásy orchidejí Jihomor. kraje Martiško, Vlastimil ilustrovaná publikace 

Mluv jako TED: 9 tajemství 
veřejné prezentace … 

Gallo, Carmine jak na veřejné prezentace 

Retrohraní: přes 200 her 
z doby, kdy nebyly mobily 

Kavková, Alice špalíček polozapomenutých her 
„Husákových dětí“ 

To je San Francisco Šašek, Miroslav cestopisná pro děti 

Zahrada a květiny - výšivky Diazová, Maria motivy pro křížkové vyšívání 

Zprávy z nitra Pohlreich, Zdeňka příběh o nemoci, která se 
proměnila v moc 

Žijte ve své zahradě Leffler, Ferdinand ilustrovaná kniha autora pořadu 
Ferdinandovy zahrady 

Žít s radostí Kondo, Marie průvodce uměním třídění a 
úklidu 

Knihy pro děti a mládež   
Biblické příběhy pro nevěřící 
děti 

Vopěnka, Martin moderně pojaté příběhy pro 
současné děti 

Bydlíme Dvořák, Jiří interaktivní kniha 

Cukrárna U Šilhavého Jima Toman, Marek humorná parodie o kovbojích 

Deník malého poseroutky: Na 
spadnutí 

Kinney, Jeff 14. díl deníku Grega 

Deník mimoňky (6.-9. dil) Russell,  Rachel Renée pokračování deníků pro dívky 

Harry Potter a Ohnivý pohár Rowlingová, J. K. čtvrtý díl ilustrovaného vydání  

Julie mezi slovy Dvořáková, Petra kniha s tématem rozpadu rodiny 

Kam se draci rádi vrací Dandová, Olga krátké i dojemné příhody dráčků 

Kdo hledá, najde Sunková, Lucie dobrodružná cesta plyšáka 

Kočkopes Kvído Kratochvíl, Miloš rozpustilý příběh o přátelství 

Lenčiny katastrofy 1.-5. díl Pantermüllerová, Alice vtipná kniha pro dívky 

Magický expres Sturmová, Anca magická škola na kolejích 

Ohou! Kolik má kdo nohou Stančík, Petr veršované leporelo o číslech 

Požár. Sedm statečných Kubíček, Jiří hasičské leporelo 

Průšvihy drzého (zá)školáka Hruška, Ladislav příběhy a rady šesťáka Mikyho 

Psi, psi, psi! Březinová, Ivona leporelo básní pro nejmenší 

Pytlík a  Flaška: Co se děje 
s plasty na Zemi 

Novotná, Anna ilustrovaný příběh 

Slon a mravenec Mrázková, Daisy příběh o přátelství zvířat 



Sněhová víla Krolupperová, Daniela vánoční příběh se zápletkou 

S tatrou do pohádky Ričlová Lachoutová, Irena pohádky pro milovníky aut; 

Štěpán Kobliha není žádná 
bábovka 

Gecková, Iva příběh o rošťákovi a taky 
vynálezci Štěpánovi 

Taje olivového háje Krolupperová, Daniela příběh víly v Provance 

Táta to motá Březinová, Ivona druhé čtení 

Temný dům v temném lese Sviták, Jan hororový příběh pro dospívající 

Tomova půlnoční zahrada Pearceová, Philippa fantasy o chlapci a zahradě 

Ukradený poklad Valach, Pavel pirátské dobrodružství dívky 

Vánoční pohádka Krolupperová, Daniela pohádka o přechytračení pekla 

Velká kniha komiksů Novák, Miloš výbor českých komiksů 20. stol. 

Viktor a případ zmizelého psa Jurková, Pavlína dobrodružné s tématem šikany 

Vtipy pro děti  anekdoty pro děti 

Zahrada zapomnění Zadinová, Radka román pro dívky 

Osudoví kamarádi: Začarované 
zrcátko 

Chapmanová, Linda dobrodružná s kouzelnými 
zvířaty 

 


