
 

Knihy na leden 2022 

Beletrie pro dospělé   
15 roků lásky Hartl, Patrik současná česká próza 

Ano, můj pane Niedl, František historický o bývalém žoldnéři Ondřeji 

Blade Runner Dick, Philip K. sci-fi román o androidech 

Domeček pro panenky Morgan, Phoebe thriller 

Domek u jezera Wilderová, Jasinda román pro ženy 

Do hrobu si to nevemu Šíp Karel kniha glos a vzpomínek 

Do posledních sil Doležal, Miloš dokumentární povídky z konce protektorátu 

Do roka a do dne Blšáková, Mária romantický román 

Dovolená s moderním fotrem Landsman, Dominik humorná česká próza 

Dula Viewegh, Michal česká současná próza 

Ďáblovo zlato Záleský V., Štěrovský  L.  kniha o zločineckých ganzích 

Hoď se do pogody Pogodová, Sandra vtipné autobiografické vyprávění 

Jednou snad Johnsonová, Debbie román pro ženy 

Jizva Chlupová, Danuta román z česko-polského pomezí 

Královražda na Křivoklátě Vondruška, Vlastimil historický román 

Kriminálka na tahu Beran, Ladislav česká původní detektivka 

Lanovka pod Landekem Čichoň, Petr román z blízké budoucnosti z Hlučínska 

Letenka z džungle Brown, Sandra román pro ženy 

Manželka mezi námi Hedricksová Greer psychologický thriller 

Matčin hrob Reganová, Lisa kriminální román 

Miluju tě jak svý boty Tůmová, Anna román pro ženy 

Na Vánoce o den více Laurenová, Christina romantický o zaseknutí v jednom dni 

Nefritová lilie Manningová, Kristy román o rodinném tajemství 

Nemusíš Čechová, Dagmar Digma román pro ženy 

Odložená spravedlnost Čepek, Petr detektivní hra kočky s myší 

Opička na gumě Střihavková, Eva originální český román z rázovitých Beskyd 

O ostatních nic nevím Májová, Kristina dramatický příběh o vyrovnání se sny 

Pomalu hořící oheň Hawkinsová, Paula psychologický thriller 

Poslední důkaz Deaver, Jeffery kriminální román 

Poslední knihkupectví Martinová, Madeline román o válce a lásce a knihkupectví 

Před povodní Bolavá, Anna hororový příběh lásky 

Přes matný sklo Hůlová, Petra česká próza o mezigeneračním vztahu 

Přišel jsi, když venku pršelo Rokosová, Sandra román pro ženy 

Psáno s lítostí Martinezová, Aly román pro ženy 

Republika Padevět, Jiří kratičké povídky o nepodstatných věcech, 
které byly pro aktéry naprosto zásadní 

Sirotčinec slečny Peregrinové 
– Zkáza ďáblova akru 

Riggs, Ransom šesté pokračování strašidelné série 



Sklep Janoušek, Artur česká původní detektivka 

Smrt konvertisty Eidler, Petr česká původní detektivka 

Smrtihlav Thilliez, Franck thriller 

Spasitel Weir, Andy příběh o záchraně života od autora Marťana 

Šalina do stanice touha Hadj Moussa, Iva lehce ironický příběh dvou lidí z Brna 

Šťastná za všech okolností Devátá, Ivanka humoristický český román 

Tajemství osudu Thun-Hohenstein, M. román pro ženy 

Tři kapitoly Hradecký, Daniel tři příběhy s motivy alkoholu, rodinných 
problému a severních Čech 

Tři sestry Morrisová, Heather cesta tří židovských sester z Osvětimi do 
Izraele 

Upálené Tudor, C. J. thriller 

Vánoční anděl Nachtmanová, Petra román pro ženy 

V cizí kůži Eskens, Allen thriller 

Vstupte bez klepání Hubeňáková, Zuzana humoristické fejetony  

Zkrátka mi hráblo Blšáková, Mária román pro ženy 

Zrcadlo Keleová-Vasilková, Táňa román pro ženy 

Žárlivost a jiné povídky Nesbo, Jo povídky o lásce, žárlivosti i nevěře 

Naučná literatura   
Diktáty trochu jinak pro 5. 
třídu ŽS 

Hník O., Hníková R., 
Chloupková M. 

inovativní přístup k fixování pravidel 
pravopisu a psaní diktátů pro děti 

Diktáty trochu jinak pro 6. a 7. 
třídu ZŠ 

Hník O., Hníková R., 
Chloupková M. 

inovativní přístup k fixování pravidel 
pravopisu a psaní diktátů pro děti 

Jezte česky – rok v naší 
kuchyni 

Vašáková, Jana, 
Skokanová, Zdena N. 

kuchařka inspirovaná sezonními surovinami 
a českými tradicemi 

Má cesta za štěstím Gott, Karel autobiografická kniha 

Vesmírné stanice a lodě Svojtka naučná kniha s odklápěcími okénky  

Beletrie pro děti a mládež   

Ada a hrůzostrašná slavnost Riddell, Chris příběh malé upírky z panství Hrůzy 

Anna ze Zeleného domu Montgomeryová, L. M. nesmrtelný příběh rusovlasé Anny 

Avengers: Nová hrozba Manning, Matthew K. komiks pro čtenáře od 10 let 

Deník Dory Grayové Reviláková, Naďa dojemné i humorné pátrání po minulosti 

Emily Pírková a začarované 
dveře 

Webbová, Holly o podivném domě i celé rodině 

Jak pan zelený ztratil zelenou Jones, Eva Martina seznámení s barvami pohádkovou formou 

Honem, ať už jedem Koubová, Evelína humorný příběh z edice Druhého čtení 

Hotel u zvířátek: Vzhůru na 
výstavu 

Finchová, Kate o vodícím miniaturním koníkovi Štístkovi 

Jak pan zelený tratil zelenou Jonesová, Eva Martina ilustrovaná pohádka seznámí s barvami 

Kalle Blomkvist zasahuje Lindgrenová, Astrid detektivní příběh s Kallem potřetí 

Muminek a sníh Janssonová, Tove vyprávění o putování na jih a stesku 

Nejznámější klasické příběhy Svojtka soubor příběhu Heidy, Oliver Twist, Ostrov 
pokladu, Alenka v říši divů a jiných 

O ježečku Jendovi Serna, Ana první čtení s velkými obrázky 



Penzion pro zvířátka: Hledá se 
maminka! 

Bosseová, Sarah příběh o dívce Flo, která s rodiči odchovává 
malého opičáka 

Pohádková maminka Petiška, Martin kniha plná originálních pohádek pro děti 

Polly Zubatá: Zkouška 
Sedmispáčů 

Astnerová, Lucy dobrodružné pro dívky 
 

Polly Zubatá: Sloní nadělení Astnerová, Lucy dobrodružné pro dívky 
 

Prašina  Matocha, Vojtěch dobrodružný román plný napětí  

Prašina 2: Černý merkurit Matocha, Vojtěch napínavé pokračování tří přátel 

Prašina 3: Bílá komnata Matocha, Vojtěch poslední dobrodružství Jirky, Tondy a En 

Rozára a Černý Petr čili O 
větrných mlýnech 

Malý, Radek humorný příběh o hledání sebe sama a o 
pokladu pod vlastním prahem  

Serafína a rozštěpené srdce Beatty, Robert 3. díl fantasy pro mládež 

Smolný den Petz, Moritz jak se chtěl jezevec zbavit smůly 

Sofinka a záhadné zvířátko Vopěnka, Martin příběh o holčičce plný fantazie a zvířat zoo 

Stella a noční skřítkové 1: 
Šmodrchalky 

Hay, Sam o kouzelných brýlích a nočních skřítcích 

Stella a noční skřítkové 2: 
Zoubkové zlodějky 

Hay, Sam pokračování se Stellou a Zoubkovou vílou 

Tajemství kamenného 
království Middlestone 

Horna, Pavel fantasy příběh o tajích skřítčího světa 

Ťapka, kočka stěhovavá Březinová Ivona příběh o střídavé péči a stěhování holčičky i 
kočičky každý týden do jiného domova 

Ukradené housle Peroutková, Ivana další detektivní případ Frantíka a přátel 

Vánoce pro kočku Radoměřská, Terezie adventní pohádky pro děti 

Ve staré cihelně se svítí Šlik, Petr Hugo dobrodružství tří kamarádů 

   

 


