
Novinky na letní dovolenou 2021 

Beletrie pro dospělé   
Ať se rozhodneš jakkoli Szamalek, Jakub kyberthriller o hrozbách internetu 

Až na kost Cooperová, Ellison thriller 

Babičky na tahu Leigh, Judy román o pobytu 5 dam v letech v Paříži 

Cyklistka Poncarová, Jana životní příběh zcestovalé ženy 

Čas změn Steelová, Daniela román pro ženy 

Černá komnata Child Linconl, Preston D. thriller 

Dar osudu Bradford, Barbora Taylor romance pro ženy 

Dětské duše Marsonsová, Angela další díl krimisérie s Kim Stoneovou 

Dieta krajkového prádla Nachtmanová, Petra román pro ženy 

Dívka pod hladinou Mayne, Andrew thriller o potápečce Sloan 

Dokonalý zločin Fieldsová, Helen detektivní román 

Dokud nás láska nerozdělí Hein, Mirja román pro ženy 

Dopisy, které nikdo nečetl Greyová, Iona příběh lásky ve dvou časových rovinách 

Francouzský manžel Janečková, Klára psychologický román 

Henryho tajemství Ohlssonová, Kristina detektivní román z prostředí starožitnictví 

Hezký, ale narovnej se Fundová, Johaha generační román o snech z mládí 

Hodinky Janešová, Veronika společenský český román 

Hrob v horách Hjorth, M., Rosenfeldt H. švédský krimi psychologický román  

Kočovná nevěstka a jeptiška Lorentzová, Iny historická romance 

Koniášův klíč Koubková, Zuzana historický román o příhodách misionáře  

Labyrint tajností McGowanová, Claire psychologický thriller 

Láska přes oceán Ivie, Jackie historická romance 

Láska v bačkorách Dubcová, Naďa povídková kniha 

Leonard a hladový Paul Hession, Rónan odzbrojující román o přátelství a hrdinství 

Letní sázka Henryová, Emily romantická komedie 

Nasterea Stehlíková, Petra třetí díl série fantasy (Naslouchač a Faja) 

Námi to končí Hooverová, Colleen román pro ženy 

Paní ze Severu: Solvejžin slib Bomannová, Corina zakončení trilogie 

Pod hladinou Caine, Rachel další thriller s Gwen Proctorovou  

Pomsta McDermidová, Val thriller 

Poslední kojot Connelly, Michael čtvrtý krimi případ Harryho Bosche 

První šifra Rudbergová, Denise dobový příběh tří žen luštících šifru nacistů 

Rod země a krve: Půlnoční 
město 

Maasová, Sarah J. fantasy detektivní s postavou padlého 
anděla 

Řekni vlkům, že jsem doma Bruntová, Carol Rifka román o smutku ale i lásce 

Sestry Hladká, Kamila a řeholní 
sestry 

kniha o řeholních sestrách čtyř generací, 
která boří veškeré stereotypy a mýty 

Stínohra North, Alex thriller řešící vraždu starou 25 let 

Syndrom odumřelé duše Cílek, Roman původní česká detektivka 

Tiché dítě Denzil, Sarah A. psychologický thriller 

Varšavský protokol Berry, Steve dobrodružný román 



Ve stínu Dán, Dominik detektivní román 

Volný pád Finder, Joseph krimi thriller 

Záhada sfingy Bancroft, Josiah pokračování knihy Cesta do Babylonu 

Zrušené zásnuby Scottová, Amanda historická romance 

Ztracené střípky Weaver, Tim thriller o ženě odříznuté na ostrově  

Žena číslo 99 Macallister, Greer historický thriller o životě v ústavu pro 
chorobomyslné dívky 

Naučná literatura   
Co vám výživoví poradci 
neříkají? (Protože to nevědí) 

Walek, Pavel, Tóth, Josef objektivní informace ze světa výživy, diet a 
rad ohledně jídla 

Evoluce není revoluce Winston, Robert encyklopedie od Darwina až po DNA 

Krkavčí matka? Hurdová, Veronika kniha známé blogerky 

Sídla novokřtěnců na Moravě Pajer, Jiří historie novokřtěnů v našem okolí 

Velká kniha vědy a techniky 
pro školáky 

Bergamino, Giorgio obrazová encyklopedie  

Beletrie pro děti a mládež   

Bonifác zase řádí v psí školce Gecková, Iva vtipné neplechy psího hromotluka 

Čarodějky z jezdecké školy: 
Záhadný přízrak 

Kessel, Carola čtení pro holky o koních a kouzlech 

Dusty: Kamarádi navždy Andersen, Jan o přátelství chlapce a psa 

Dusty: Zázrak o Vánocích Andersen, Jan o přátelství chlapce a psa 

Hvězdní rytíři: Pevnost ve 
vesmíru 

Peinkofer, Michael vesmírné dobrodružství 

Kubík na nočníku Banser, Nele leporelo pro nejmenší 

Kubíkova cesta Špičák, Jakub prázdninové dobrodružství u prarodičů 

Lízinka hledá poklad Steffensmeier, Alexander obrázkový příběh pro malé děti 

   

Pán čarodějů Slováková, Petra pokračování young adult Střípky času 

Případy detektiva Kláska a 
opičáka Jojíka 

Rožnovská Lenka čtení pro prvňáčky 

Velikonoční záhada Hagerupová, Hilde detektivní příběh 

Vesmírné kameny Pospíšilová, Zuzana o prázdninovém tajemství, jež spadlo z 
nebe 

Violka a ukrytý poklad Whitehornová, Harriet dobrodružný holčičí s odhalení pachatele 

Vlk a tma Rušar, Daniel kniha o strachu ze tmy 

Výlet do Pekla Pospíšilová Zuzana čtení pro prvňáčky 

Země příběhů: Za hranice 
království 

Colfer Chris další díl ze světa Země příběhů 

 


