
Knihy za zářijové dny 2021 

Beletrie pro dospělé   
Anděl v podsvětí Červenák, Juraj historická detektivka z rudolfinské doby 

Čekání Š., Alexandra román pro ženy z chorvatského pobřeží 

Díkuvzdání Holanec, Václav milostné drama odehrávající se nedaleko 
místa nalezení Věstonické Venuše 

Dokonalý tah Lowellová, Elizabeth historická romance 

Gabrielův slib: Hříšné odstíny 
vášně 

Reynard, Sylvain pokračování příběhu Gabriela a Julie 

Herní tester: Temný bylinkář Atamanov, Michael fantasy literární RPG (=hra na hrdiny)  

Hotýlek na Islandu Caplinová, Julie román pro ženy 

Inkoust Belshamová, Alison detektivní román 

Její konec  Lapena, Shari thriller 

Její třešňičky Bloom, Penelope román pro ženy 

Kat Mydlář Černá, Jaroslava historická romance 

Karanténa May, Peter krimi z doby celosvětové pandemie 

Klíč Hughesová, Kathryn román pro ženy 

Komisař Świst, Paulina erotická romance křížená krimi zápletkou 

Má mě ráda, nemá mě ráda Mornštajnová, Viewegh, 
Dvořáková, Rudiš, Nellis aj. 

9 povídek z pera českých známých 
autorů 

Muž, který nevrhá stín Cubeca, Karel dobrodružný román o otroctví 

My dva ho nenapsali Hrnčíř D., Hrnčířová Z. nevšední příběh lásky i rozchodů 

Než pomine tvůj hněv Larssonová, Asa detektivní román 

Oběť Molochovi Larssonová, Asa detektivní román 

Panský dům: Návrat Jacobsová, Anne 4. pokračování rodinné ságy 

Pánem svého osudu Bradfordová, Barbora T. historická romance 

Pod karmínovým nebem Haranová, Elizabeth romance z Austrálie 

Pod Palcem Pospíšilová, Jarmila původní česká detektivka 

Poslední lov Meyer, Deon krimithriller 

Poupátka Lehečková, Hana D. zneklidňující česká próza 

První, která zemře Jenkins, Victoria detektivní román 

Statek je rodu ženského Jurmanová J., Lachmanová 
D., Tomšů R., Vágnerová K. 

osudy čtyř žen 

Šikmý kostel Lednická, Karin druhý exemplář nejčtenějšího románu 

Tchyně Hepworthová, Sally napínavý rodinný thriller 

Úkryt Robertsová, Nora román pro ženy 

Úkol přežít (Cesta šamana) Mahaněnko, Vasilij literární RPG (=hra na hrdiny) 

Volání havrana Smith, Wilbur dobrodružný román 

Vrať se pro mě Perksová, Heidi thriller 

V pasti Araba Manáková, Mirka román pro ženy z arabského prostředí 

Výstraha Connelly, Michael detektivní román 

Začít znovu Kasten, Mona romantický román 

Zachraň mě Kasten, Mona romantický román 

Zdislava z Lemberka Whittonová, Hana historická romance 

Život není skákací hrad Hülsmannová, Petra román pro ženy 

Naučná literatura   
Atlas ohrožených živočichů Malý, Radek příběhy kriticky ohrožených živočichů 

doplněný velkoformátovými ilustracemi 

Jóga pro holky ze Západu Simonidesová, Šárka kniha seznamující s cykličností, rolí 
pánevního dna i pohlavních orgánů 



Nevidím ani tmu – rozhovory 
o naději 

Palán Aleš rozhovory s šesti ženami, které našly sílu 
a naději v nejtěžších chvílích 

Povídačky naší Kačky Pávková, Bohdana logopedické povídky 

Radost z nedokonalosti Zahariades, Damon jak se zbavit perfekcionalismu a s tím 
související nerozhodnosti  

Zdravá chůze po celý život Larsen, Chrstian gymnastika nohou, rozpoznávání 
nesprávné zátěže  nohou, návody cvičení 

Beletrie pro děti a mládež   

Auta, jeřáby, bagry, traktory Braun, Christina leporelo s velkými obrázky 

Bajky zblízka i z daleka Hlavatá, Dana jednostránkové příběhy s ponaučením 

Děti z naší vily Rossi, Alice příběhy 4 dětí z jednoho domu 

Holka do nepohody Zadinová, Radka příběh pro holky 

Jeje jeje jeje, něco se mi děje! Král, Robin leporelo plné říkanek pro nejmenší 

Kamarádky od koní Szillat, Antje dívčí román z koňského prostředí 

Kde si Píťa zchladí tlapky Wohllebenovi C. a Peter dětské otevírací leporelo o lese  

Kdo krade dětem čtení Kreč, Jiří detektivní dobrodružství 

Knihožrouti Smolíková, Klára tajemné dobrodružství prvňáků 

Mariana a rozteklý kopeček Košťák, David o dívce, která se přestěhoval do města 

Mezi piráty Válková, Veronika dobrodružné historické vyprávění 

Morgavsa a Morgana: Živelné 
měňavice 

Kopl Petr komiks o  dvou čarodějnicích 

Odvaha je volba kolektiv autorů 8 komiksových příběhů inspirovaných 
skautskou historií 

Pejsek Azor a kamarádi z farmy Večeřová, Eva dětské leporelo 

Pohádky na předpis Míková, Marka 7 pohádek z nemocnice  

Popletený svět Janišová, Ivana příběh plný známých pořekadel 

Písečníci a bludný asteroid Dvořák, Václav zábavná a neotřelá sci-fi kniha pro 
mládež 

Sestry ve zbrani a písni Rossová, Rebeca adult young román 

Stela v zemi tučňáků Pařízková, Tereza příběh Stely na Antarktidě 

Strach má velké uši Šavlíková, Lucie o strachu netopýra a sýčka 

Strakaté uši a sušení padouši Fischerová, Daniela dobrodružná originální kniha 

Strašidelnická Magašvári, Lucia dobrodružná kniha z prostředí metra 

Stropopodní žuchbuchy Verecká, Tereza otáčecí kniha plná fantazie 

Školní štěně Pospíšilová, Zuzana příběh o školním psovi a dětech 

Špinavá školní hra Stevensová, Robin detektivka pro mladé dámy 

Tady straší naši Krolupperová, Daniela o rodině plná strašidel 

To kvůli mně… se máma zlobí Drijverová, Martina náročná kniha o chlapci, kterého doma 
potká násilí a týrání 

Velká dobrodružství medvěda 
Nedvěda a medvídka Mišky 

Černík, Zbyněk veselé medvědí příběhy pro začínající 
čtenáře 

Veverka z Vamberka Pilátová, Markéta příběh o mluvící veverce 

Zvířata a detektivové Vovsová, Anna detektivní příběh pro děti 

 


