
Dubnové knižní novinky 2021 

Beletrie pro dospělé   
Brutalita Kubát, Luděk původní česká detektivka 

Cudná hříšnice Johnson, Alissa romance 

Čajovna v Tokiu Caplinová, Julie román pro ženy 

Dívky beze jména Reganová, Lisa detektivní román 

Dítě hvězd Engberg, Katrine dánské krimi 

Dům plný temnoty Pulley, D.M. psychologický thriller 

Evvie Drakeová začíná znovu Holmes, Linda román pro ženy 

Jako hvězdy v temné noci Moyesová, Jojo román pro ženy 

Jezero Indridason, Arnaldur islandská krimi 

Kavárna u Anděla: Dcery 
naděje 

Jacobsová, Anne závěrečný díl trilogie  

Krvavé peníze Kubát, Luděk původní česká detektivka 

Křišťálový klíč IV: Hejnické 
pastorále 

Vondruška, Vlastimil závěrečný díl tetralogie z prostředí skláren i 
textilního průmyslu 

Lidská trofej Wattová, Holly thriller z novinářského prostředí 

Listopád Mornštajnová, Alena co kdyby to v listopadu 89 dopadlo jinak? 

Malá lhářka Ballantyneová, Lisa psychologický thriller 

Měli jsme štěstí Hunterová, Georgia román o útěku, lágrech i skrývání identity 

Muž jménem Ove Backman, Frederik humorný román o stárnutí a přátelství 

Nejsem jako vy Picoultová, Jodi psychologický detektivní román 

Nezkrotný horal Enoch, Suzanne historická romance 

Noční oheň Connelly, Michael krimi s dalším případem Harryho Bosche 

Odplata Jacobsen, Steffan politický thriller 

Pod lampou není vždy tma Jakoubková, Alena román pro ženy 

Pohlednice z Itálie Brownová, Alex román pro ženy 

Poslední slova Greenová, Linda psychologický román 

Predátor Fjell, Jan-Erik detektivní román 

Prokurátor Świstová, Paulina polský román pro ženy 

Případ mrtvého krále Češka, Stanislav historická detektivka 

Rodina z podkroví Jewellová, Lisa psychologický thriller 

Sára Dán, Dominik detektivní román 

Setkání v Praze, s vraždou Škvorecký J., Salivarová původní česká detektivka 

Sladká pomsta Jonasson, Jonas humorný román o pomstách na klíč 

Slepé oko Fieber, Michal původní česká detektivka 

Sluha dvou pánů Goldini,  Carlo italská komedie  o třech dějstvích 

Smutný žhář Přibyl, Tomáš původní česká detektivka 

Sněhurčina rakev Voosen, R., Signe 
Danielsson K. 

krimi o vraždě nevěsty staré více než 50 let 

Světla z jihu George, Nina rodinný příběh 

Tichá smrt May, Peter thriller 

Tohle město, tahle řeka Leierová, Martina současná česká próza 



Údolí Minier, Bernard thriller z řady s Martinem Servazem 

Válka vzpomínek Musso, Guillaume psychologický román 

Vánoční pohlednice Court, Dilly romance pro ženy 

Vinařství: V bouřlivých časech Lacrosse, Marie první díl rodinné ságy z Alsaska 19. století 

Vinařství: Nový začátek Lacrosse, Marie druhý díl rodinné ságy  

V temnotě Omer, Mike detektivní thriller 

Zachráněné dopisy Brown, Sandra román pro ženy 

Naučná literatura   
Cesta kolem světa očima dětí Miklós, Malvina ilustrovaná encyklopedie pro mladší školáky 

Od pazourku 
k nanotechnologiím: 449 
křižovatek v dějinách lidstva 

Černotík, Josef monografie českého autora zachycující 
utváření lidské civilizace  

Fi a Flo Zemanová L., 
Bergmannová Z. 

vědecký i fantastický příběh pro školáky o 
skloňování podstatných jmen 

Zázračná příroda: Lesy a 
pralesy 

 interaktivní encyklopedie 

Beletrie pro děti a mládež   

Balada o ptácích a hadech Collinsová, Suzanne příběh ze světa Hladových her 

Barbie: Od pohádky k 
pohádce 

Shaw, Gina první čtení ze světa Barbie 

Co se šeptá v trávě Horáková, Eva první čtení formou genetické metody 

Deníček nudilky Brami, Élisabeth příběh o nudě a o psaní svých postřehů 

Dobrou noc, poníci! Vogel, Michael ilustrovaný příběh ze světa alicornů 

Fi a Flo Zemanová L., 
Bergmannová Z. 

vědecký i fantastický příběh o skloňování 
podstatných jmen 

Harry Potter a Fénixův řád Rowlingová, J. K. nové vydání příběhu kouzelníka Harryho 

Harry Potter a vězeň z 
Azkabanu 

Rowlingová, J. K. nové vydání příběhu kouzelníka Harryho 

Chlupáčovy trampoty Ričlová, Irena příběh pro mladší čtenáře 

Kam se schovali jednorožci? Tůma, Petr počítací leporelo 

Kotrmelce u krmelce Budínová, Blanka rytmické básničky ze světa zvířat 

Kouzlo stříbrného měsíce Strnadová, Klára obrázkový příběh ze světa víl Vinx 

Olinka a kouzelná truhla Šlik, Petr Hugo příběh o prázdninách u dědečka 

Medovníček a jeho nemocnice 
pro zvířátka 

Lebeda, Jan příběh skřítka Medovníčka 

Muřinoh a Krchomilka Valenta, Milan neobyčejný příběh o hřbiťákovi a holčičce 

Noci běsů Šardická, Kateřina mysteriózní thriller pro dospívající 

   

Sesterstvo a nejoblíbenější 
barva na světě 

Hlavinková, Lucie pokračování holčičí party 

Smutno se musí vyšeptat Rožnovská, Lenka dětský příběh dotýkající se deprese 

To je náš hrad! Marešová, Jarmila velké leporelo o zákoutích hradu 

Trampoty kocoura Toma Zimová, Michaela příběh koťátka a dvou koček v rodině 

Velká kniha pohádek kolektiv autorů pohádky podle seriálu My Little Pony 



Zmizení Sáry Lindertové Šardická, Kateřina mysteriózní román pro dospívající 

Ztracený na Nevděku Šlik, Petr Hugo dobrodružný příběh pro kluky 

 


