
Novinky na podzimní dny 

Beletrie pro dospělé   
3 vteřiny Roslund, Hellström další ze série knih o Pietu Hoffmannovi 

… a naposled KONVALINKY Pospíšilová, Jarmila psychologický rodinný román 

Archanděl Danielsson, K.S., Voosen severský krimithriller 

Atentátník Cain, Tom thriller plný touhy po pomstě 

Bezdomovec s titulem a jiné 
povídky 

Jirotka, Antonín detektivní zápletky s anglickým humorem 

Blackout Elsberg, Marc napínavé čtení o kolapsu energetických sítí 

Bývalá manželka Ryder, Jess psychologický thriller 

Dáma v ohrožení Laurensová, Stephanie historická romance plná intrik 

Díky daru života Kameš, Vladimír celoživotní vzpomínky lékařky  

Dívka v přestrojení Macallister, Greer příběh první ženy v detektivní agentuře 

Doktor Jesenius Černá, Jaroslava životní příběh geniálního lékaře 

Host do domu, čagan do ruky Fürst, Vlastík krátké příběhy z pastorova blogu 

Chrámová věž Cimický, Jan současná česká próza 

I vrazi mají své dny Kuťák, Jaroslav původní česká detektivka 

Imaginární přítel Chbosky, Stephen mysteriózní thriller 

Izabela Šranková, Eva Ava historická romance z 15. století 

Jak jsem potkal aneb život je 
řada průšvihů mezi životem a 
narozením 

Schuster, Hynek krátké příběhy/úvahy o životě  

Jsem rád Havlík, Libor rozhovor o životě s roztroušenou sklerózou 

Kocovina Beran, Stanislav novela o životě v Sudetech 

Maják na útesech Lamballe, Marie romantický příběh o hledání štěstí 

Matčino tajemství Court, Dilly společenská romance o těžkém rozhodnutí 

Městečko Pines 2 Crouch, Blake druhý díl sci-fi thrilleru 

Mona Bellová, Bianca nároční čtení z imaginárního asijského 

islámského světa plného války 
Na hraně Quick, Amanda romance pro ženy 

Na chvilku zavři oči Brázda, Václav sbírka milostné poezie básníka z Kuřimi 

Naposledy se ohlédni Brown, Janelle thriller o zmizení matky a její minulosti 

Napravený prostopášník Miller,  Rainen romance pro ženy 

Neviděla jsem tě přicházet Doyleová, Hayley moderní love story z anglického Liverpoolu 

Nevinným se neodpouští Dán, Dominik detektivní román 

Než přijde kat Bauer, Jan historická detektivka 

Nevíš dne, nevíš hodiny Dán, Dominik kriminální román 

Než přijde kat Bauer, Jan historická detektivka z doby Rudolfa II. 

Osvětimský orchestr Fénelonová, Fania příběh klavíristky v koncentračním táboře 

Osudný slib Marsonsová, Angela další díl z krimisérie s Kim Stoneovou 

Pětadvacet na holou Provazník, Josef černohumorné povídky z časů korony 

Pomsta bílého jednorožce – 
Hříšní lidé Království českého 

Vondruška, Vlastimil nový historický detektivní román z druhé 
poloviny 13. století 



Pravda a lži Mitchellová, Caroline thriller o ženě, jejíž matka je sériový vrah 

Pravda nebo lež Hooverová, Colleen mrazivý psychothriller 

Přišla třetí blondýna Jakoubková, Alena pokračování románu Zmizení pern. princezny 

Přítel z domova Doskočilová, Veronika psychologický příběh o přátelství dvou seniorů 

Rodový slib Peak, Elizabet historická romance z Anglie 12. století  

Sexy srážka Hunting, Helena román pro ženy 

Síla naděje Walterová Benešová, B. silný román o ženě, která zažila násilí 

Slíbila jsi, že budeš žít i za mě Ponte, Carene román o slibu z velkého přátelství 

Smrt poctivého lichváře Češka, Stanislav původní česká detektivka 

Spala jsem s vrahem, pane 
štábní! 

Beran, Ladislav původní česká detektivka 

Srdce včely má pět komor Jukes, Helen román o včelařství a objevování sama sebe 

Stopy minulosti Taylor, Kathryn román pro ženy z prostředí severu Irska 

Svatební plán Farago, Sophia historická romance 

Šikmý kostel Lednická, Karin románová kronika o vesnici poznamenané 
těžbou uhlí a důlním neštěstím 

Štěstí napodruhé Stránský, Jiří povídky napsané před 60 lety 

Tanec skalpelů Milewski, Jenny hororový thriller o spisovateli  

Temná cesta Castillo, Linda detektivní příběh z amišského světa 

Tisíc a jedna noc s Arabem Názlerová, Renáta román pro ženy z arabského prostředí 

Trnitá sklizeň Addison, Corban román o vykořisťování lidí a práci 
v továrnách v rozvojových zemích 

Útočiště Loubry, Jérome thriller z ostrova, kde nic není jak má být 

V jiné době Cantor, Jillian milostný román z válečných let 

Velká chyba Adolfssonová, Maria švédský detektivní román 

Venkovské sídlo: Časy se mění Jacobsová, Anne závěrečný díl rodinné ságy 

Vůně Francie Hampson, Amanda romance s přídechem vůně parfémů 

Vyjednavač Finder, Joseph krimi thriller 

Vzestup a pád agentury DODO Stephenson, Neal, 
Gallandová, Nicole 

spekulativní thriller s prvky magie, špionáže 
a dobrodružství  

Zapomenuté dívky Blaedel, Sara kriminální román 

Zbytečná oběť Pulley, D. M. krimi o 60 let nevyřešené vraždě 

Zločin v abštajku Beran, Ladislav původní česká detektivka 

Zlodějka Watersová, Sarah anglická historická detektivka 

Ztracená v Galábii Chihaoui, Sonja příběh Češky, které unesli děti 

Zrada Janečková, Klára životní příběhy sourozenců co emigrovali 

Žebrákova pomsta Hrdlička, Pavel historický román ze středověké Prahy 

Žena, kterou jsem byla Fisherová, Kerry napínavý příběh tajemství tří žen 

Naučná literatura   
Dítě v síti kolektiv autorů manuál pro rodiče a učitele, kteří chtějí 

rozumět digit. světu mladé generace 

Domácnosti našich babiček I:  
Kuchyně, ošatka, spíž 

Gajdušková, Alena A. kniha plná zapomenutých receptů a metod 
uchovávání potravin 

Hrdina Byrne, Rhonda kniha o sebepoznání a jedinečnosti 



Jiná Koukalová, Gabriela vlastní výpověď o životě známé biatlonistky 

Jsem rád Havlík, Libor rozhovor muže s roztroušenou sklerózou 

Luba Skořepová: Nejsem už 
holka 

Formáčková, Marie životopis nepřehlédnutelné 91leté herečky 

S Bílým rytířem za sv. 
Jakubem 

Zelinková, Martina cestopis o svatojakubské cestě na koloběžce 
mladé sportovkyně 

Tři útěky domů Michl, Jan, Styblík, Josef o třech útěcích z prac. nasazení v třetí říši 

Velká kniha techniky Wollny, Volker kniha osvětlující vynálezy a experimenty 

Beletrie pro děti a mládež   

1. A Fiala, Katarína o prvňačce Káťi, která si přeje sourozence 

Adélka Fischerová, Daniela příběh o holčičce, která nastoupí do školky 

Aristoteles a Dante odhalují 
záhady vesmíru 

Sáenz, Benjamin, Alire adult young příběh o přátelství dvou 
teenagerů  

Ať žijí auta! Pohádky z Brzdína Čepek, Petr pohádky z světa aut 

Balada o zlomeném nosu Svingen, Arne román pro kluky o tom, jaké je to být jiný 

Bylo nás pět Poláček, Karel doporučená literatura 

Cesta z  Ošemetna Končinský,Tomáš fantastické o podivuhodných bytostech 

Cítit znovu Kastenová, Mona milostný příběh – young adult 

Cirkus jede! Šulc, Petr obrázkové čtení 

Co věděla moudrá želva Gecková, Iva jak chlapci přibyl do rodiny nevlastní otec 

Dvojčata aneb chaos na 
druhou 

Margilová, Irene oboustranná kniha, kdy z každé strany píše 
jedno z 10letých dvojčat- dívka a chlapec 

Frankův kouzelný fotbal: 
Frankie zachraňuje Vánoce 

Lampard, Frank o partě fotbalistů, kteří pomohou zachránit 
v Laponsku Santovi Vánoce 

Frankův kouzelný fotbal: 
Frankie v Austrálii 

Lampard, Frank o Frankovi a partě fotbalistů, kteří 
zachraňují klokaní mládě 

Frankův kouzelný fotbal: 
Frankie a dračí kletba 

Lampard, Frank o partě kluků, která má kouzelný fotbalový 
míč a příběh je zanese do Číny 

Chmatákovi a velká 
narozeninová loupež 

Sparring, Anders vtipný příběh o rodině zlodějů 

Jak se zbavit Mstivý Soni Holub, Jiří o válce páťáků proti přísné učitelce 

Kája super frája: Bratránek za 
všechny peníze 

Greenová, D.L. vtipné vyprávění pro kluky 

Kája super frája: Holky jsou 
nemožný 

Greenová, D.L. další vtipný příběh Káji a tentokrát o tom, 
jak jsou dívky odlišné 

Kája super frája: To je věda! Greenová, D.L. vtipný  příběh o vítězství ve vědecké soutěži 

Klementýnka a jarní výlet Pennypackerová, Sara další dobrodružství třeťačky co přitahuje 
průšvihy 

Klementýnka a rodinná 
porada 

Pennypackerová, Sara Klementýnka se bojí, co znamená ohlášená 
rodinná porada u nich doma 

Klub Amazonek Holanová, Pavla o prázdninách tří nerozlučných kamarádek 

Kůstek: Útěk z Kůstkova Smith, Jeff fantasy komiks plný prapodivných bytostí 

Malý cestovatel Adamec, Radek velké obrázkové leporelo beze slov 

Medvídek POPO Kahoun, Jiří vyprávění o pandím medvídkovi a babičce 



Mimi a Líza Kerekesová. K, Moláková 
K., Salmela A. 

o holčičce Líze, která se spřátelí s Lízou, 
která je slepá 

Moje první čtení: Příběhy pro 
holky 

Barden, Gemma kratičké příběhy s velkými písmeny  

Modrá hodina Dvořáková, Alžběta pohádka o netopýrech, dráčku a dětech 

Můj anděl strážný Schwabová, Vicotria o dívce, která je strážný anděl 

Největší zázrak Leschinger, Martin příběhy k prvnímu svatému přijímání 

Objevujeme svět! Farma Choux, Nathalie leporelo pro nejmenší z řady MiniPEDIE 

Objevujeme svět! 5 smyslů Choux, Nathalie leporelo pro nejmenší z řady MiniPEDIE 

Objevujeme svět hrou! ZOO Choux, Nathalie leporelo pro nejmenší z řady MiniPEDIE 

Ostrovní přátelé Čapková, Blanka jak dvě děti naleznou u moře starý deník 

OZ Green, Jonathan gamebook ze světa Čarodeje ze země Oz 

Páteční cesta za Kočkoládou Gecková, Iva z babiččiny půdy do hustého pralesa 

Poník Pepíno: Dobrodružství 
za plotem 

přeložila Brožová,  Eva první čtení pro dívky o ponících 

Příběhy z půdy Schuster, Hynek dobrodružné pohádky z jedné staré půdy 

   

Punč přání Ende, Michael dobrodružství kocoura a havrana v boji 
proti zlým magickým silám 

Skřítek Permoníček Nikodemová, Monika pohádkové příběhy ze života skřítka 

Srabáček Epstein, Marek jak se ze strašpytle stal neohrožený hrdina 

Stín malého geparda Dubuc, Marianne pro nejmenší o přátelství 

Škola jednorožců: Honba za 
pokladem 

Chapmanová, Linda třetí pokračování ze světa jednorožců 

Útočiště Loubry, Jérome psychologický thriller z prostředí ostrova 

Vánoční nadílka pohádek Procházková, Monika pohádková kniha velkopavlovické autorky 

Věci, který ztrácíme Borkovec, Petr leporelo o deštníku, šále, sponce a dalších 

Všechny čtyři hvězdičky Dairmanová, Tara o dívce, která sní být restaurační kritička 

Vytáhllík a Bachourek Čechová, Renata dobrodružství lesních človíčků 

Zuzka a závodní kůň Williamsová, Jessie dívčí příběh z prostřední městské farmy 

 


