
Knihy na horké léto 

Beletrie pro dospělé   
Až uvidíš moře Wilková, Scarlett o minulosti řeckých uprchlíku v Česku 

Co když zůstaneme Sprinz, Sarah román pro ženy 

Černá smrt Thilliez, Franck mysteriózní thriller 

Černý korál Mayne, Andrew thriller 

Ďáblova čísla Vondruška, Vlastimil 15. díl letopisů královské komory 

Dívka u mostu Indridason, Arnaldur islandská krimi 

Falešná svědkyně Slaughter, Karin psychologický thriller 

Frišta Procházková, Petra o afgánské rodině i společnosti po pádu 
Tálibánů pohledem hrdinky Herry 

Hájovna Kubíková, Karla český román o životě v ruském vojenském 
prostoru za okupace 

Chlorid sodný Adler-Olsen, Jussi další případ Oddělení Q 

Iluze Läckberg C., Feseus H. detektivka z prostředí triků a mentalistů 

Kočičí stopa Dán, Dominik slovenská krimi 

Kořist Coates, Darcy australský horor o zmizení ženy v lese 

Království slepých Penny, Louise kriminální román 

Lékařem v africkém pekle Mukwege, Denis dobrodružný román 

Manžel a záhadná blondýna Jakoubková, Alena román pro ženy 

Metro 2033 Glukhovsky, Dmitry světový apokalyptický bestseller 

Mexické zlato L´Amour, Louis dobrodružný román o útěku se zlatem 

Najdi mě Frasier, Anne thriller 

Nečekané přiznání Reganová, Lisa detektivní román 

Neklidná krev Galbraith, Robert pátý případ s Cormoranem Strikem 

Neústupný horal Jarecki, Amy historická romance 

Ostrov tisíce hvězd Jacobsová, Anne třetí díl africké ságy  

Poslední slib Hughesová, Kathryn román pro ženy 

Pravda nebyla k dostání Hlavinková, Lucie Silný příběh z 80. let v totalitním bezčasí 

První krev Marsons, Angela kriminální román 

Rebelky z Oxfordu Dunmore, Evie román o lásce i volebním právu pro ženy 

Sametový domov Evans, Vesna o 11leté dívce prchající s rodinou 
z válečného Sarajeva do České republiky  

Skleněné ztráty Doskočilová, Veronika román o vztazích a opakujících se dějích 

Slovácko se nenudí Šalanda Marek veselé historky ze Slovácka 

Smrtící byznys Hindráková, Hana napínavý příběh o chamtivosti, 
nespravedlnosti a páchání zla 

Smrt přichází na prohlídku Motte, Anders de la detektivka ve stylu Agathy Christie 

Šikmý kostel 2 Lednická, Karin pokračování románové kroniky ztraceného 
města 

Temné hodiny Connelly, Michael krimi román 



Tenkrát o Vánocích Soukupová, 
Mornštajnová, 
Dvořáková, Nellis aj. 

povídky z pera nejznámějších českých 
autorů  

Třetí polovička Loveringová, Carola milostný příběh o dvou manželství a lžích 

Václav IV.: Sám sobě 
nepřítelem 

Černá, Jaroslava historický román 
 

Vražedná mysl Marsons, Angela dvanáctý díl krimi s Kim Stoneovou 

Vražedné sklony Greenová, Cass psychologický thriller 

Zachránce z Vysočiny Howel, Hannah historická romance 

Zkrocená královna Gregory, Philippa historická romance 

Zloděj stínů Hoyt, Elizabeth historická romance 

Železná rukavice Niedl, František historický román 

Naučná literatura   
Jak si zařídit domov Pěkná Jana průvodce k vysněnému interiéru 

Kuchařka pro dceru Zatloukalová, Jana Kuchařka pro začátečníky, i ty věčné 

Přepište dějiny Stehlík Michal, Groman 
Martin 

Podle stejnojmenného podcastu o českých 
dějinách ve veřejném prostoru, médiích ale 
i např. o výrocích politiků a dalších 

Beletrie pro děti a mládež   

Dobrodružky Peroutková, Ivana o útěku dvou dívek z domova 

Kamarádi z Medového lesa: 
Jak zahnat stesk  

Schütze, Andrea příběh čtyř laskavých zvířátek, které 
pomáhají Davídkovi první den ve školce 

Lízinka roznáší poštu Steffensmeier, Alexander další dobrodružství kravičky Lízinky 

Madlenka a jednorožec Smithová, Briony May obrázková kniha o přátelství s jednorožcem 

Percy Jackson: Moře nestvůr Riordan, Rick pokračování fantasy příběhu 

Prašina: Křídový panáček 1 Matocha, Vojtěch první díl komiksové série z Prašiny 

Speedy, závodní autíčko: 
Napínavý závod 

Fendrichová, Nadja Závodní příběh pro kluky 

Škola jednorožců – Kouzelný 
tým 

Chapmanová, Linda šestý díl knihy o jednorožcích 

Zlodějská přísaha Pearson, Mary E. druhý díl fantasy ságy 

 


