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Delargy, James

Byla jsem doktorkou v Osvětimi
Ďábel nosí kilt
Devatenáct dopisů
Doktore, to bude v cajku
Dračí krev
Helix
Hluboká modř moře
Hodinářova dcera
Hotel u Devíti koček
Katerina
Kdyby to bylo tak snadné, dělal
by to každý
Mstitel z Jenštejna

Perlová, Gisella
Enoch, Suzanne
Perryová, Jodi
Taylor, Patrick
Česal, Aleš, Geisler, Jan
Elsberg, Marc
Lamballe, Marie
Mortonová, Kate
Tomšů, Radmila
Frey, James
Hülsmannová, Petra

Našeptávač
Nezapomeň na mě
Odříkaného manžela největší
krajíc
Osobní asistentka
Patříš mi
Po italsku do hubky

North, Alex
Pearse, Lesley
Jakoubková, Alena

Pššt
Případ uprchlého biskupa
Skryté karty
Stezka v troskách

Sherratt, Mel
Češka, Stanislav
Marsonsová, Angela
Liviero, Gemma

Stín olivovníku
Ta druhá
Ticho ve sněžném městě
Veterinářka
V troskách tornáda
Vrány
Zimní oheň
Zlatá klec
Život plný iluzí

Thomas, Jo
Francesová, Michelle
Sáenz de Urturi, Eva Farcía
Hicková, Gillian
Castillo, Linda
Dvořáková, Petra
De la Motte, Anders
Läckberg, Camilla
Gillerová, Katarína

psychologický thriller
psychothriller
recepty a příběhy z italského
podhůři
detektivní román
historická detektivka
osmý krimi případ Kim Stoneové
román o válce, která nekončí
odjezdem vojsk
román o vysněném domě v Itálii
thriller o smrtících ambicích
detektivní román
příhody neohrožené veterinářky
thriller
současná česká próza
thriller z jižního Švédska
román o pomstě ženy
román pro ženy

Škorpil, Miloš

kniha zakladatele běžecké školy

Vondruška, Vlastimil

Knight, Renée
Tilbury, Mark
Kučíková, Marta

thriller, kdy nikdo neví, jak
rozlišit, kdo je vrah a kdo oběť
vzpomínky porodní lékařky
historické romance
když lásku naruší ztráta paměti
nové příběhy irského doktora
mysteriózní český thriller
thriller o genetickém inženýrství
romantický příběh z Bretaně
kniha o vraždě, lásce i krádeži
příběhy se soužití s kočkami
milostný příběh
román pro ženy
13. pokračování Letopisů
královské komory
thriller
příběh lásky z 18. století
román pro ženy

Naučná literatura
Běhání pro všechny

Moje první opravdová kuchařka Drahokoupilová, Ája
Šifry pro kluky a holky
Vyhořet může každý

Pazourek, Karel
Honzák, Radkin, Cibulka Aleš,
Pilátová, Agáta

vaření pro děti od základu z pera
náctileté kuchařky
teorie šifer a rébusy a šifry
kniha o syndromu vyhoření
s rozhovory s osobnosti, kteří si
tím prošli

Beletrie pro děti
5 minutové Marvel příběhy

Marvel

Čarodějnice Bordelína
Čarovní jednorožci : Kouzelný
les
Čarovní jednorožci: Ukradené
mraky
Jirkův tajný klíč k vesmíru

Dražilová Zlámalová, Sandra
Davidsonová, Zanna

Strážkyně krystalů: Poslední
drak
Tajemství hotelu Winterhouse
Ztřeštěný dům na strome: 26
pater

Blacková, Jess

Davidsonová, Zanna
Hawkingovi, Lucy a Stephen

Guterson, Ben
Griffiths, Andy

Spiderman, Iron Man a další
hrdinové v krátkých příbězích
příběh o nepořádnictví pro děti
příběh pro děti ze země
jednorožců
druhý díl příběh dětí v zemi
jednorožců
dobrodružství spojené
s vědeckými údaji o vesmíru
dobrodružství v čarovných
světech
pokračování o tajemném hotelu
humorné příběhy pro mládež

