Novinky nakoupené během nouzového stavu 2020
Beletrie pro dospělé
451 stupňů Fahrenheita
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Třeštíková, Radka
Fieldsová, Helen
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sci-fi patřící právem do povinné literatury
škol
román z učitelského prostředí
dva deníky popisující tragédii z Třebíče
z konce 1. světové války
další krimi případ inspektora Gamache
romantický román
nová povídková kniha
román o ženách středního věku
pravdivé příběhy o odvaze a statečnosti
gotický thriller
současná česká próza
detektivka
humorný pro ženy
historická detektivka
nový román oblíbené autorky pro ženy
román ze 20. let v New Yorku
román z prostředí reality show
paměti dítěte ze Schindlerova seznamu
historický román
román o ženách tří generací
psychothriller
příběh jedné kavárenské dynastie
příběh deníku, lásky a tajemství
román pro ženy
detektivka s českou slečnou Marplovou
třetí díl thrillerů Hadrový panák a Loutkář
dobrodružný román
historická detektivka za vlády Rudolfa II.
druhý díl historické série

Ave Maria
Bezejmenní – minulost,
která měla zůstat skryta
Břicho nestvůry
Cukrárna v Paříži
Čmelák
Dcery
Děti holocaustu
Deníky cizince
Dobře mi tak
Dokonalé ticho
Dvakrát dole, jednou nahoře
Ďábel v zrcadle
Foukneš do pěny
Gardedáma
Hořkosladký život
Chlapec na dřevěné bedně
Já, rytíř
Je tohle vůbec láska
Jeden z nás
Kavárna u anděla – Nová doba
Kde rostou divoké třešně
Kdo věří na zázraky
Kočka myši nenechá
Konec hry
Král králů
Krev prvorozených
Křišťálový klíč II. Vídeňský
sen
Loutkář z ghetta
Maltézská výměna
Matkovražedkyně
Mlsná huba
Mrazivá noc
Na jedné lodi
Na tenkém ledě
Něco jako láska
Nikdo není doma
Noční host
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Weaver, Tim
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příběh o vláce a přežití, ale i o naději
dobrodružný s agentem Malonem
ironický román o zločinu
český román s prolínáním časových rovin
detektivní román
krimi román
nový thriller
román pro ženy
thriller s Davidem Rakerem
detektivní

Noční mstitel
Nová dívka
Ohnivé znamení
Ochotná zemřít
Okamžik pravdy
Osmý život (pro Brilku)
Plachetnice na vinětách
Pláž v Chorvatsku
Poslední klíč
První padlí
Přeju si … tebe!
Převážně zdvořilý Leopold
Příběhy z olivového ostrova
Rozsudek ráže 9
Sestřička
Schovej mě v dešti
Smrt místostarosty
Slib
Sputnik, má láska

Lutz, John
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Jackson, Lisa
Berry, Steve
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detektivní
špionážní thriller
historický detektivní román z Čech
detektivní thriller
dobrodružný román
gruzínská sága šesti generací
nový román o mezilidských vztazích
román pro ženy
dobrodružný román
další krimi s Gereonem Rathem
román pro ženy
současný český román
příběhy ze zákulisí řeckého ostrova Korfu
detektivní
pronikavý a silný příběh zdravotní sestry
román pro ženy
původní česká detektivka
román pro ženy
kronika neopětované lásky

Šesté dítě
Tak daleko, tak blízko

Barker, J. D.
Zindelovy, Barbora a M.

Tohle jsem měla napsat
v přítomném čase
Tlustá tak akorát
Trochu jiná slečna
Bridgertonová
Ukradený polibek
Valdštejn
Ve víru
Vepsáno krví vlastního srdce
Veselá svině s račicí a
depkou
Vítěz
Vlaštovka v bublině
Volavka
Vražda na blatech
Vražedné úmysly
Všechno, co dáme
Vzpomeň si na lásku
Zapomenuté dívky
Zatímco jsi spala
Zázračný medailon

Helle, Helle

thriller
o matce a dceři rozdělenými vzdáleností i
vztahem
dánský současný román

Jendruchová, Michala
Quinnová, Julia

humorný román o nadváze
historická romance

Shen, L.J.
Černá, Jaroslava
Caine, Rachel
Gabaldon, Diana
Kábelová, Andrea

román pro ženy
historická romance
thriller navazující na Na dně, Proti proudu)
nový díl série Cizinka
autobiografické o životě s rakovinou prsu

Janečková, Klára
Lukášková, Markéta
Patterson, James
Shepherd, Catherine
Cameron, Marc
Lonsdaleová, Kerry
Jio, Sarah
Blaedel, Sara
Croftová, Kathryn
Koubková, Zuzana

současná česká próza
český román o vztazích a rodině
thriller
kriminální román
zločin na Aljašce
světový bestseller
romance pro ženy
detektivní thriller
psychologický thriller
historický román

Zážitky rozvedeného muže
Zmizení perníkové princezny
Žaloba
Ženy bez slitování
Židovský policejní klub
X způsobů smrti

Galambica, Ivan
Jakoubková, Alena
Bandi
Läckberg, Camilla
Chabon, Michael
Ahnhem, Stefan

humorné povídky z pera muže po rozvodu
detektivní román pro ženy
protirežimní povídky korejského autora
severský krimi thriller
román o alternativní historii Židů
závěr krimi titulu Motiv X

Naučná literatura
Bagry, traktory a náklaďáky
Barbora Špotáková: Zlatá
královna
Česká zima. Sport v obrazech
Čtvrt století střední Evropy
Harry Potter: Cesta dějinami
čar a kouzel
Jak lépe zvládat nepříjemné
situace a konflikty
Jak se dříve žilo ve městě
Jak se stát akčním hrdinou
Jak zvířata spí
Kapitoly z muzikoterapie
Kouzelná čtvrthodinka
Pěšky mezi buddhisty a
komunisty
Příběh letadla
Sapiens: Stručné dějiny
lidstva
Umíš se chovat bezpečně?
Příručka pro malé zbrklíky
Velké kniha podzemí
Velká kniha sněhu a ledu
Víš, jak se co dělá?
Zapomenuté příběhy 3
Zlodějské ticho
Ztraceni v rudolfinské Praze
40 dní pěšky do Jeruzaléma
Beletrie pro děti a mládež
Černobílé prázdniny
Čím budu, poraď strýčku
Dcera
Deník mimoňky
Detektiv Šikula
Detektivové: Případ
ukradených diamantů

otvírací kniha z edice Už vím proč?
Kozohorský, Richard

o životě a sportu úspěšné oštěpařky

Fučíková, Renáta
Křen, Jan
Stupková, Kateřina

Růžička, Oldřich
Harari, Yuval Noha

osobnosti a příběhy zimních sportů v ČR
visegradské země v globálním příběhu
kniha nepostradatelná pro milovníky
světa H. Pottera
příručka proti stresu a ke zlepšení
pozitivního myšlení
odklápěcí leporelo o životě v minulosti
pátrej, řeš úkoly a hrej si na hrdinu
dětská - poznej největší spáče
o využití hudby v lékařství
jak si najít čas na důležité věci
další putování Zibury, tentokrát Nepálem a
Čínou, opět pěšky a s humorem
publikace pro děti o letectví
kniha o minulosti ale i budoucnosti lidstva

Hanáčková, Pavla

obrázková kniha plná kvízů a úkolů

Sekaninová, Štěpánka
Sekaninová, Štěpánka
Růžička, Oldřich
Kechlibar, Marian
Nachtmanová Petra
Šindelářová, Renata
Zibura, Ladislav

ilustrovaná publikace o životě v hlíně
ilustrovaná kniha plná informací o zimě
postup výroby věcí pro nejmladší čtenáře
udivující kapitoly z historie
česká próza s tématem kleptomanie
game book pro mládež s tématem Prahy
humorný příběh o putování pěšky

Šavlíková, Lucie
Vičar, Ivan R.
Cassová, Kiera
Russellová, Rachel R.
Kasdepke, Grzegorz
Kenney, Daniel, Boever,
Emily

dobrodružství Honzíka u tety na chalupě
příběhy o povoláních
čtvrté pokračování série Selekce
11. díl deníkové série pro dívky
detektivní příběh s luštěním
slovní úlohy s detektivní zápletkou

Greenberg, Melanie
Hetmerová, Alexandra
Brázdová, Andrea
Bartíková, Petra
Linka, Arne
Greyová, Emma
Zibura, Ladislav

Do třetice
Dorotka na táboře: Záhada
ztraceného poháru
Druhé housle
Frankův kouzelný fotbal:
Frankie a světový pohár.
Frankův kouzelný fotbal:
Frankie v New Yorku
Hvězdný prach: Jen uvěřit
Hvězdný prach: Kouzlo
měsíční záře
Chechtavé pohádky
Jezevec Chrujda vyhání
koronavirus
Kapitán Adorabl a bambitka
černokněžníka Vorána
Katka Krátkozraká
Každý dům má doma
Kde bydlí zvířátka na naší
zahradě
Kitty a první noční
dobrodružství
Klementýnka a třídní služba
Klementýnka a naprostý
blázinec
Kroniky prachu
Malostranská psí zima
Mít moře na dvoře
Morgavsa & Morgana
Mrazivý oheň
Nechci být princezna
Noční můry: Ztracená
ukolébavka
O velikonočním zajíčkovi,
Jůlince a měsíčku za nehtem
Oheň a plamen
O robůtkovi
Od pohádky k pohádce
Percy Jakson: Zloděj blesku
Princezny a zvířátka: Tajný
slib
Proč tygr nenosí kravatu
První
Příběh vody

Pospíšilová, Zuzana
Martišková, Petra

pohádky o třech generacích rodiny
letní táborové dobrodružství

Fišerová, Ilona
Lampard, Frank

kniha o přátelství a hudbě
kniha pro kluky z prostředí fotbalu

Lampard, Frank

kniha pro kluky z prostředí fotbalu

Chapmanová, Linda
Chapmanová, Linda

o dívce s magickými schopnostmi
pokračování příběhu o dívce Lucce

Pospíšilová, Zuzana
Stančík, Petr

pohádky u kterých se zasmějete
komiksový příběh pro nejmenší děti

Landsman, Dominik

další dobrodružství chlapce Čeňka
v Sedmimoří s piráty
nezvyklý příběh pařížské dívky s brýlemi
leporelo pro nejmenší
3D leporelo pro nejmenší čtenáře

Modiano, Patrick
Černík, Michal
Hanáčková, Pavla
Harrisová, Paula
Pennypackerová, Sarah
Pennypackerová, Sarah
Lina, Rin
Skálová, Pavla
Balík, Jindřich
Kopl, Petr
Hockingová, Amanda
Kasdepke, Grzegorz
Segel, Jason

dobrodružství o dívce, která je v noci
kočkou
další příběhy a starosti Klementýnky
další dobrodružství třeťačky Klementýny

Špůrová, Zuzana

román pro dívky
o přátelství dvou psů a dvou koček
leporelo s rýmy
komiks o dvou čarodějkách
fantasy příběh pro mládež
o tom jak být sám sebou
třetí pokračování dobrodružného a trochu
strašidelného příběhu pro mládež
pohádka o dětském strachu z nemocnice

Hanová, Jenny
Hatke, Ben
Disney
Riordan, Rick
Harrisonová, Paula

román pro dívky
komiks pro děti
pohádky o vílách
o chlapci, co zjistí, že otec je bůh z Olympu
jak princezny zachraňují jeleny

Hník, Ondřej
Cassová, Kiera
Gančarčíková, Kateřina

hravé verše s angličtinou
třetí díl série Selekce
jak se dostane voda do kohoutku

Rodrigo Raubíř a neohrožený
špunt
Serafina a černý plášť
Serafina a čarodějná hůl
Sloni v domě

Ende, Michael

Smrtonoš
Strážkyně krystalů:
Nezbedné víly
Škola jednorožců: Přehlídka
mazlíčků
Ukradený prsten
Ustrašená veverka Barborka
Valentýnka a veterinární
ordinace
Viktor a záhadná teta Bobina
Vincent a Bóďa:
Dobrodružství v Benátkách
Věčný je jen Bůh
Všelijaké řečičky pro kluky a
holčičky
Vyhrávat potichu

McDonald, Andrew
Blacková, Jess

dobrodružný příběh o tom, že nic nemusí
být takové, jak se na první pohled zdá
fantasy příběh
pokračování fantasy příběhu
příběhy sloní rodiny a holčičky, co se slonů
bojí
o smrťákovi, co chodí na střední školu
fantasy příběh pro dívky

Chapmanová, Linda

fantasy příběh s jednorožci

Peroutková, Ivana
Reitmeyerová, Andrea
Peroutková, Ivana

detektivní příběh s Frantíkem
vyprávění o odvaze
další příběhy Valentýnka a přátel

Jurková, Pavlína
Šinkovský, Martin

dobrodružný a humorný příběh Viktora
klučičí dobrodružství s vinným skřítkem

Bauer, Jan
Malý, Radek

historický román o tajném agentovi
básničky a říkadla pro předškoláky

Krůta, Jan

kniha o fotbalu i partě s bunkrem

Beatty, Robert
Beatty, Robert
Schneiderová, Stephanie

