
 

Knihy na měsíc říjen 

Beletrie pro dospělé   
A zabij ho potichu! Beran, Ladislav povídky z edice Původní česká detektivka 

Ani slovo Gibneyová, Patricia irský kriminální román 

Až na ten konec dobrý Tomeš, Pavel humorný román o smrti oceněný Magnesia 
Litera 2021 

Čekání na spoušť Kábrtová, Lidmila osm povídek o špatných rozhodnutích 

Domek v Irsku Caplinová, Julie román pro ženy plný kulinářství a venkova 

Domluvený sňatek Cartlandová, Barbara romance pro ženy  

Drahá ženo Belleová, Kimberly psychologický román 

Její ozvěna Gaileyová, Sarah thriller s tématem pokroku klonování  

Kód růže Quinnová, Kate historický román 

Koruna věčného soumraku Rollins, James fantasy román 

Krev andělů Černá, Jaroslava historické české krimi 

Lhář Santiago, Mikel thriller o zločinu a amnézii 

Malý život Yanagihara, Hanya román o sexuální orientaci, zneužívání i 
sebepoškozování, ale i lásce a obětavosti 

Maminka vaří líp, miláčku Jakoubková, Alena román pro ženy 

Neopouštěj mě Kneidlová, Laura pokračování románu Nedotýkej se mě 

Otec na útěku Jadlovský, Tomáš autobiografický román o únosu vlastního 
syna  

Palec a selská pýcha Pospíšilová, Jarmila původní česká detektivka 

Panský dům: Bouře Jacobsová, Anne pátý díl ságy 

Pro hrst dukátů Červenák, Juraj historická detektivka  

Rodinný hotel: Bouřlivá doba Grünigová, Michaela druhý díl historické ságy 

Stín ve dveřích Weaver, Tim thriller s Davidem Rakerem 

Studna Dán, Dominik detektivní román 

Sudetský dům Javůrek, Štěpán román o rodině v poválečných Sudetech 

Temné vábení Whiteová, Loreth Anne thriller 

Třetí hlas Börjlindovi Cilla a Rolf severská krimi 

Za časů odvahy Kelmanová, Suzanne román pro ženy 

Zlý pes Smith, Alex kriminální thriller 

Beletrie pro děti a mládež   

Co musejí morčata Pondělíčková, Klára dobrodružná výprava tří morčat 

Dole Magašvári, Lucia dobrodružství z důlních štol plné strašidel 

Gilgameš Zamarovský, Vojtěch prozaické převyprávění Eposu o Gilgameši 

Holky a kluci pořád zlobí Drijverová, Martina příběhy o zlobivcích, na které jednou dojde 

Kabát a kabelka Míková, Marka láska kabelky a kabátu za nouzového stavu 

Kapka Ája Mornštajnová Alena neotřelý příběh o putování kapky vody 

   



Labutí dům Krolupperová, Daniela příběh z doby první republiky plný módy 

Mimi a Líza – Záhada 
vánočního světla 

Kerekesová K., Moláková 
K., Šebestová I., Vášová A. 

třetí pokračování o přátelství slepé dívky 
Mimi s Lízou tentokrát vánočně laděné 

Pohádky skřítka Medovníčka Lebeda, Jan o malém skřítkovi a poznávání přírody 

Pohádky ze skládky Baroš, Marek Pohádky o tom, co se stane s vyhozenými 
hračkami 

Prašina: Křídový panáček 2 Matocha, Václav komiks z prostředí Prašiny 

Prázdniny blbce číslo 13 Kratochvíl, Miloš humorná kniha pro mládež 

Skutek utek! Hejdová, Irena příběh o detektivní výprava po bytě 

Sliz Walliams, David humorný román pro mládež 

 


