
Knihy na Dušičky 2021 

Beletrie pro dospělé   
Arcižár: Poslední drak na Zemi Colfer, Eion svérázný a humorný fantasy román 

Básník smrti Connelly, Michael thriller 

Bez viny Linková, Charlotte kriminální román s Kate Linvillovou 

Běsa Táborská, Dita psychologický román 

Boží hrob Kristoff, Jay druhý díl fantasy série Nikdynoc 

Cirkus svobody Smethurstová, Sue příběh manželů, kteří utekli před nacismem 
z Polska přes celý svět 

Coura Bernášková, Jana humorný román pro ženy  

Dámský gambit Tevis, Walter strhující příběh nejen o šachách, ale i 
feminismu i nebezpečných návycích 

Domeček pro panenky Morganová, Phoebe psychologický thriller 

Hřích náš každodenní Dán, Dominik kriminální román 

Chaloupky Javůrek, Štěpán příběh z pohraničních Krušných hor 

Chata ve Švýcarsku Caplinová, Julie román pro ženy 

Imitátor Cole, Daniel detektivní thriller 

Jak se dědí tajemství O´Nealová, Barbara román o nečekaném šlechtickém titulu 

Katova dcera a prokletí moru Pötzsch, Oliver nové pokračování historické ságy  

Kdo se postará o Annu Pantovič, Kateřina neotřelý román o reinkarnaci v rybku 

Když ptáčka lapají, manželé 
mu zpívají 

Jakoubková, Alena román pro ženy 

Komu to prospívá? Hrdlička, Pavel historický román o pražském podrychtáři 

Když ptáčka lapají, manželé 
mu zpívají 

Jakoubková, Alena román pro ženy 

Lenka Fodorová, Anna příběh o nelehkém vztahu matky a dcery 

Levá strana světa Genova, Lisa román o ženě se syndromem opomíjení 

Majonéza k snídani Lukášková, Markéta román o podobách lásky 

Městečko Pines 3 Crouch, Blake zakončení trilogie z městečka Pines 

Mindhunter: Lovci myšlenek Douglas, John. E autentická výpověď profilovače z FBI 

Mrazivá odplata Hrašková, Eva  česká krimi o sériovém vrahovi 

Myšlenky za volantem Eben, Marek český současná próza 

Namazaným dolů Valová, Nikola humoristický román 

Narodili se, aby přežili Holdenová, Wendy příběh žen těhotných v Osvětimi 

Návrat do Borga Sud di Pietrantonio, 
Donatella 

psychologický román 

Nebezpečná místa Gibneyová, Patricia kriminální román 

Něžný měsíc nad Usambarou Jacobsová, Anne druhý díl zasazený do Afriky i Německa 

Opuštěné nádraží Cimický Jan česká detektivka 

Padlí andělé Fojtová, Věra původní česká detektivka 

Páni času García, Eva, de Urturi 
Sáenz 

krimi s inspektorem Ayalem 

Pohled šelmy Niedl, František kriminální román 



Poslušná manželka Zafarová, Samra román o cestě za svobodou 

Poslední dopis od milence Moyesová, Jojo romantický román 

Prokletý kraj Klevisová, Michaela psychologický román z Pošumaví 

První chyba Jonesová, Sandie psychothriller 

Přestaň se bát Svobodová, Iveta tři české novely s inspektorem Neumannem 

Případ rozvaděných bratrů Češka, Stanislav český historický román 

Psáno s lítostí Martinezová, Aly román pro ženy 

Rituály vody García, Eva, de Urturi 
Sáenz 

krimi román s inspektorem Ayalem 

Rozednění Kristoff, Jay 3 díl. fantasy série Nikdynoc 

Saudade Žáková, Helena román pro ženy z prostředí Portugalska 

Skleněné domy Pennyová, Louise detektivní román 

Slušní lidé Delaneyová, J. P. psychologický román 

Smrtholka Faulerová, Lucie současná česká próza 

Snít znovu Kasten, Mona román pro ženy 

Učitelskej Konvička, Jaroslav sarkastický román o školství i společnosti 

Unesená Manuro komiksový gamebook 

V jabloňovém sadu Wiggsová. Susan rodinný příběh 

Ve tmě jsme všichni stejní Heaberlin, Julia thriller 

Věnování Slee, Katharine román pro ženy 

Věřit znovu Kasten, Mona román pro ženy  

Vražda v ledu Shepardová, Catherine detektivní román 

Výměna O´Leary, Beth babička a vnučka si vymění dům i život 

Zmizení Linková, Charlotte další krimi případ s Calebem Haleem 

Naučná literatura   
Čeština pro všechny Hanáčková, Erika kniha jednoduše vysvětlující jevy, ve který 

se velmi často chybuje 

Devět malých zahradníků Smolíková, Klára rok ve školní zahradě 

Promrhané dny Kosačík, Tomáš o změně v životě a posunutí k lepšímu 

Vesmírné stanice a lodě Dickins, Rosie leporelo s otevíracími okénky pro děti 

Zapomenuté příběhy 5 Kechlibar, Marian páté pokračování příběhů z historie 

Beletrie pro děti a mládež   

Australské pohádky Kottová, Alena příběhy o zvířatech a dětech Austrálie 

Bílá past Johnsonová,Maureen třetí díl detektivní série Křiváci 

Dobrodružství pavouka Čendy 
2 

Čech, Pavel pokračování dobrodružství pavoučka, ze 
kterého se stane obyvatel lesa 

Dobrodružství pavouka Čendy 
3 

Čech, Pavel jak se Čenda vydal na záchrannou výpravou 
pro pavoučici Janu 

Justýnka a asistenční 
jednorožec 

Maďarková, Kateřina kniha o fantazii a jednorožcích 

Labyrint nedokončených 
setkání 

Tichý, František napínavé prolnutí života kluka z děcáku, 
gymnazisty a židovského chlapce z Terezína 

O klíči Čech, Pavel ilustrované dobrodružství pro děti 

Pokřivená zrcadla Urbanová, Diana krimi variace na Deset malých černoušků 



Příběhy se šťastným koncem – 
Zachráněná sovička 

Mongredien, Sue příběh o zachraňování zvířátek 

Rufus zálesák Dolenský, David zálesácká kniha pro děti 

Schovej se, kdo můžeš Brycz, Pavel pokračování knihy Emil a upíři 

Tajná dvojka A+B – Zbloudilá 
střela 

Smolíková, Klára, 
Procházka J.W. 

detektivní zápletka pro mládež 

Ukradené housle Peroutková, Ivana další příběh malého detektiva Frantíka 

Všelijaká koukátka Mikulka, Alois říkanky pro malé děti 

Zuzka a ztracené kotě Hudáčková Barochová, V. jak dívka utajila nalezené kotě 

ALBI Kouzelné čtení s elektronickou tužkou  

Česká republika Albi mluvící kniha pro děti věku 6 – 12 let 

Člověk a příroda Albi mluvící kniha pro děti věku 6 – 12 let 

Doprava Albi mluvící kniha pro děti věku 3 – 10 let 

Hravé české dějiny Albi mluvící kniha pro děti věku 8 – 12 let 

Hravé učení Albi mluvící kniha pro děti věku 3 – 7 let 

Když roboti brebentí Albi mluvící kniha pro děti věku 3 – 7 let 

Lékař Albi mluvící kniha pro děti věku 5 – 12 let 

Vesmír Albi mluvící kniha pro děti věku 6 – 12 let 

Zvířátka v ZOO Albi mluvící kniha pro děti věku 2 – 6 let 

 


