
Knihy na deštivý konec srpna 

Beletrie pro dospělé   
Byt nad Seinou Bowenová, Kelly dvě časové linie o ženách z válečné  i 

rozkvétající Paříže 

Co když žádné zítra nebude Čechová, Dagmar Digma román o přátelství, dědictví a odpuštění  

Italské léto Probstová, Jennifer román pro ženy  

Nejsem jako džbán Ardone, Viola příběh ze Sicílie 70. let o rodinný vztazích a 
násilí v důsledku společenských rolí 

Nepříliš šťastná rodina Lapena, Shari thriller 

Nesejdeš z cesty Čechová, Dagmar Digma román o tom, zda lze změnit trasu osudu 

Pošli svíci po řece Sacká Vlaďka román pro ženy 

Prasklina Bolton, Sharon J. psychologický thriller z prostředí ledovců 

Příliš tiché lesy Grant, Kimi Cunningham psychologický román 

Říkejte mi Win Coben, Harlan kriminální román 

Sladká pomsta Rothchild, Sascha chytrý thriller ve kterém budete v pokušení 
vražedkyni fandit 

Šedý muž Greaney, Mark thriller o nájemném zabijákovi a tajných 
operacích 

Tři Perrinová, Valérie román o přátelství, vině i trestu 

Vzdělaná Westoverová, Tara strhující pravdivý román o cestě za 
vzděláním 

 Zpřetrhaná pouta Castillo, Linda další román plný napětí z prostředí Amišů 

Naučná literatura   
Izrael mezi třemi kontinenty Böhnisch,  Robin Fotografická publikace o Izraeli 

Legionáři s lipovou ratolestí 
III. 

Stehlík, Eduard Tváře 16 generálů-legionářů československé 
armády 

Modrá krev v protinacistickém 
odboji 

Hazdra, Zdeněk, Plachý 
Jiří, Rajlich Jiří 

Příběhy z okupované vlasti i frontové linie 

Muži z první linie Černý, Karel Příběh osmi hrdinů českoslov. zahraničního 
odboje za 2. světové války 

Umění být zdráv Vojáček, Jan Ozdravný průvodce životem 

Volodymyr Zelenskyj – Muž, 
který píše dějiny 

Rudenko, Serhij Kniha ukrajinského novináře o představuje 
objektivně život a politický vzestup 
ukrajinského prezidenta 

Beletrie pro děti a mládež   

Ela v zemi trollů Fišarová, Michaela Zápisky z pobytu dívky na Islandu 

Gang odvážných: Ztraceni ve 
vlnách 

Březinová, Ivona dobrodružný příběh ze záchranného člunu 

Hraničářův učeň: Útěk z 
Falaise 

Flanagan, John šestnáctý díl fantasy série 

Hubert & Hugo Nikkarin 11 komiksových příběhů hrdinů z Čtyřlístku 

Iron Man: Hrdina ve zbroji Lente, Fred Van komiks pro děti 

Jono a Kíš Roguljič, Hana O sourozencích, co skončí v prostoru 
internetu 

Kamarád pro medvěda Horáček, Petr obrázková kniha o hledání přítele 

Mechová víla Krolupperová, Daniela první čtení nejen o vílách a nepozornosti 

Q je O s ocáskem Březinová, Ivona příběh o písmenkách z edice prvního čtení  



Ranč Jabloňový květ: Saša a 
Fabián 

Youngová, Pippa čtení pro slečny z prostředí ranče s koňmi 

Trpaslíci,prasněhurka, děda a 
já 

Kratochvíl, Miloš Humorná kniha o partičce trpaslíků a 
podivných událostech kolem nich 

Usínací knížka Král, Robin Leporelo říkanek, co navodí spánek 

Velké čištění zubů v zoo Schoenwaldová, Sophie vtipná ilustrovaná kniha pro školkové děti 

Zákon smečky: Mrtvé město Hunterová, Erin Začátek příběhu o statečné smečce psů 

 


