Předvánoční knižní novinky 2020
Beletrie pro dospělé
Alžběta a Nina
Anna z Hollywoodu
Apatykář
Aplikace lásky
Aristokratka u královského
dvora
A v srdci láska
Betonová blondýna
Byt v Paříži
Černé léto
Díky beze jména
Dlouhá trať
Dopisy od mrtvého
Drak spí
Dubnové slunce
Hezčí svět
Hvězdy na cestě
Humoresky
Chci tvou smrt
Jedenáct smrtelných hříchů
Kéž bych ti to dokázala říct
Komunita truchlících
Korálky z klokočí
Klubko zmijí
Králova třetí žena
Království
Krvavý Bronx
Křižovatka života
Kyselé třešně
Křišťálový klíč III - Jarmarečník
Létající jaguár
Metro 2035
Miluj mě vším
Mizející dívky
Mlha nad Shadow Sands
Můj grónský rok
Na pokraji sil
Na špatném místě
Našeptávač
Návrat na ostrov lží

Poncarová, Jana
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Connely, Michael
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Craven, M. W.
Kelly, Martha Hall
Hanišová, Viktorie
Robinson, Steve
Klevisová, Michaela
Gillerová, Katarína
Šťastná, Barbora
Krajčo Babinská, Karin
Vaněček, Jan
James, Peter
Cílek, Roman
Beckmanová, Hannah
Deaver, Jeffery
Horáková, Naďa
Dán, Dominik
Kracíková, Jindřiška
Nesbo, Jo
kolektiv autorů
MacLean, Julianne
Chalupová, Lenka
Vondruška, Vlastimil
Formánek, Josef
Glukhovsky, Dmitry
Probstová, Jennifer
Regan, Lisa
Bryndza, Robert
Střihavková, Eva
Bailey, Samantha M.
Fieldingová, Joy
Carrisi, Donato
Bussi, Michel

román o odhalení rodinného tajemství
jak se hodná holka z Moravy dostala do L.A.
historická detektivka ze Štramberku
romantická komedie
čtvrté pokračování humorného příběhu
Marie Kostkové a její rodiny
rodinný příběh o překonání překážek
třetí krimi případ Harryho Bosche
román pro ženy
krimi
osudy tří žen během světové války
povídková kniha české autorky
genealogický thriller
česká krimi
román pro ženy
román pro ženy
psychologický český román
deset humorných povídek
detektivní thriller
česká původní detektivka
román pro ženy o celoživotním přátelství
druhý případ Coltera Shawa
současná česká próza
slovenská detektivka
historický román z časů Mezopotámie
nové krimi známého norského autora
povídky „černé kroniky“ českých autorů
román pro ženy
román o dětském světě ve válečné době
historická
kniha napsaná za 12 hodin ve výloze Luxoru
kultovní apokalyptický román
román pro ženy
thriller
thriller
neobyčejné dobrodružství o lásce bez lásky
psychothriller
romantický thriller
italský thriller
thriller

Nejsem z ledu
Nevěra na zakázku
Nezvratné alibi
Obětavý lord Bened
Oko za oko, manžel za
manžela
Oprávněná vražda
Osvětimský proces
Osudný pád
Počkej na mě v Paříži
Pohlednice (z) minulosti

Frasier, Anne
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Howell, Hannah
Jakoubková, Alena

thriller
psychologický román z Tokia
detektivní román ze série Akta Enzo
historická romance
román pro ženy

Deveraux, Jude
Hessová, Annette
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Harmel, Kristin
Kousková, Petra

Pochovejte mě pod podlahu
Pomsta a Rozbřesk
První padlí
Případ mrtvého krále
Ptačí sněm
Rodina a jiné regály
Říše divů
Sama sebou
Saturnin zasahuje
Sny o pádu
Spravedlnost
Starosti z radosti
Stařec a moře
Strach moudrého muže
Stříbrná křídla
Tatérka
Travič
Třetí svatba
Úzkosti a jejich lidé
V hlavní roli
Vězňova žena
Volání hvězd
Vražda v nemocnici
Vraždící golem
Všechny barvy noci
Začátek
Zamkni poslední dveře
Zápisník alkoholičky
Zrcadlový muž

Sanajev, Pavel V.
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Sojka, Jan
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Svátková, Vlastina
Macek, Miroslav
Whiteová, Karen
Child, Lee
Blanářová, Alena
Hemingway, Ernest
Rothfuss, Patrick
Läckbberg, Camilla
Beshamová, Alison
Bolton, Sharon J.
Lanoye, Tom
Backman, Fredrik
Steelová, Danielle
Brookesová, Maggie
Donoghue, Emma
Bým, Pavel
Bauer, Jan
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Chalupová, Lenka
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romantická detektivka
skutečný válečný příběh
román o životě plném lží
romance z druhé světové války
co se stane, když se pokusíte prodat svůj
život
ruský román o mezigeneračním soužití
novodobý příběh Šeherezády
nejnovější díl s Gereoden Rathem
historická detektivka
pátá kniha Sirotčince sl. Peregrinové
povídky z koronavirové karantény
román z poválečného období
autobiografické příběhy o ženách
humorné pokračování Saturnina
román pro ženy
thriller
román pro ženy
světová klasika
pokračování fantasy románu
volné pokračování knihy Zlatá klec
drsný thriller
thriller
román o fingované svatbě s černoškou
komediální zápletka o rukojmích a únosci
román pro ženy
příběh ze zajateckého tábora
příběh tří žen z Dublinu
původní česká detektivka
historická detektivka
romantický příběh
povídky z psychologické ordinace
thriller
knižní zpracování blogu roku 2019
nový thriller s Joonnou Linnou

Tullet, Hervé

hravá a interaktivní knížka pro nejmenší

Naučná literatura
Barvy

Děti a emoce. Učíme děti
vnímat, poznávat a pracovat
se svými emocemi
Historie v kostce
Hrdinové zámořských objevů
Jak funguje lidské tělo
Moje první zahrádka
Originální výrobky z přírodnin
a odpadu
Příběhostroj
Sametová revoluce
Slovo, obraz, rokenrol
Třicet let pod přísahou

Černý, V., Grofová K.

Ty jsi holka, ty jsi kluk
V bříšku
Zábavné tvoření
Beletrie pro děti a mládež
Báječná škola pana Scotta
Bratrstvo. Kniha první:
Vyděděnci
Den za dnem s Janou a Danem
Deník malého Minecrafťáka 4
Dobrodružství začíná pod
hvězdami
Dům na Hrabivém vrchu
Emma, faun a zapomenutá
kniha
Hilda a Sofie
I hračky si chtějí hrát
Kamarádi auta
Kamínek
Krtek a zelená hvězda
Lili Větroplaška: Se slony se
nemluví!
Lili Větroplaška: Tygřice se do
lvů nezamilovávají!
Magický expres
Mimi a Líza 2

Štěrbová, Dana
Fišarová, Michaela
Grimmichová, A.I.

Mira
Moje nejmilejší příběhy

Lemireová, Sabine

Holeček, Milan
Peraboni, Cristina
Drijverová, Martina
Dvořáková-Liberdová,
Lucie
Nekuda, René
Ležák, Zdeněk
Hrbek, David
Šlachta, Robert

Salajková, Miroslava
Flanagan, John
Drijverová, Martina
Kid, Cube
Šianská, Dana
Lish, Mikki, Ngai, Kelly
Gläserová, Mechthild
Knopfová, Hana
Březinová, Ivona
Thilo
Fišarová, Michaela
Doskočilová Hana
Stewnerová, Tanya
Stewnerová, Tanya
Sturmová, Anca
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inspirativní příběhy, náměty na hry a
aktivity, písničky a říkanky
historická encyklopedie pro straší děti
ilustrované dějiny objevitelských cest
infografická publikace pro starší děti
rady a nápady pro malé zahradníky
kniha plná postupů a fotek, jak tvořit
z nepotřebných věci a odpadu
kniha plná fantazie, her a úkolů
pád Železné opony zpracovaný v komiksu
kniha inspirativních rozhovoru s umělci
rozhovor J. Klímy s bývalým ředitelem
Útvaru pro odhalování organizovaného
zločinu
jak si povídat s dětmi o sexualitě a lásce
naučná publikace pro nejmenší
výtvarné inspirace na celý rok
o prvňákovi, co jde do školy v Portugalsku
nová fantasy série z pera autora
Hraničářova učně
krátké příběhy pro začínající čtenáře
čtvrtý pokračování o Minusovi
snový příběh o nemoci, naději a snech
příběh tajemného domu a zmizelé babičky
fantasy román o tom, že se stane to, co
napíšete do kouzelné knihy
knihy pro dívky ze světa baletek
co dělají hračky bez dětí
obrázkové čtení pro kluky
o putování kamínku po světě
příběh o tom, jak Krteček našel poklad
vyprávění o holčičce s podivuhodnými
schopnostmi
vyprávění o holčičce s podivuhodnými
schopnostmi
pokračování fantasy o škole na kolejích
pokračování příběhu o slepé holčičce a její
kamarádce
komiks o jednom roku mladé teenagerky
příběhy o vílách a dětech

Můj anděl strážný: Druhá
šance
Myší knížka
Na Seně
Němý viník
Nikdyuš
Nový domek pro myšku
O čem si šeptají souhvězdí?
Můj krutě hustý astrodeník
Ostrov kormoránů
Osvětimský proces
Pavel: Kapela
Proč má kos žlutý nos?
Proč nekveteš?
Přátelství plné koláčků
Příběhostroj
Srdce na prodej
Strakáč a Tioni
Strážci Sovího vrchu
Superkluk a další
dobrodružství
Táta za tři skleněnky
Terezka a ušáček
Shakespeare: 12
převyprávěných her
v historických souvislostech
Vánoční tramvaj
Vilma běží o život
Země příběhů: Varování bratří
Grimmů
Zmizení Edwina Lindy
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Chudožilov, Petr
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Johnsonová, Maureen
Townsendová, Jessica
Horáček, Petr
Koval, David
Švrček, Jan
Hessová, Annette
Fišarová, Michaela
Šoltys, Vladimír
Macurová, Katarína
Chapmanová, Linda
Nekuda, René
Zadinová, Radka
Rušar, Zdeněk
Švrček, Jan

hravá kniha o myšce a panu spisovateli
příběh o strážném andělovi
pokračování detektivních Křiváků
fantasy příběh
putování myšky za novým obydlím
deník 13leté dívky, která se začne zajímat o
astronomii
dobrodružný příběh o hledání odvahy
o čtvrťácích, co si založili třídní kapelu
příběhy doplněné o ornitologické základy
vtipná obrázková kniha pro nejmenší
holčičí příběh z prostředí pekárny
kniha plná fantazie, her a úkolů
román pro dívky
o tom, jak udělat z nedostatku přednost
dobrodružný román pro starší děti
pohádkové příběhy hlavně pro kluky

Rožnovská, Lenka
vtipný příběh o tom, jak si opatřit tátu
Hudáčková Barochová, V. první čtení o dětech a zvířátkách
Fučíková, Renáta
převyprávění slavných dramat včetně reálií
a historických souvislostí
Krolupperová, Daniela
Pažoutová, Naďa
Colfer, Chris

první čtení o vánočních tajemstvích
příběh o sportu a životě v džungli
třetí pokračování fantasy příběhu

Žák, David Jan

dobrodružná série pro starší děti

