
Knihy na první adventní víkend 

Beletrie pro dospělé   
Anděl smrti Vondruška, Vlastimil historický český román 

Aristokratka pod palbou lásky Boček, Evžen humoristické zakončení série Kostkových 

Co oči nevidí, to manžela 
nebolí 

Jakoubková, Alena román pro ženy 

Co vás v dějáku nenaučili Lukášková, Markéta příběhy z doby komunismu 

Černá a purpurová Dutka, Wojciech příběh lásky židovky a nacisty z Osvětimi 

Češtinářky Valíková, Veronika český román z prostředí elitního gymnázia 

Činy mrtvých Voosen, Roman krimithriller 

Dcery hněvu Bellmar, Elena krimi román z prostředí Mallorcy 

Dvakrát královnou Greenová, Hilary historická romance 

Dvě císařovny Purdyová, Brandy historická romance 

Emilka Fajnorová, Ivana český román nejen o opravdové lidskosti 

Eiffel D´Orves, Nicolas 
D´Estienne 

román o životní lásce slavného stavitele 

Hříchy otců Stručovský, Martin česká detektivka  

Hudba z vedlejšího kupé Hardy, M. K. romance 

InTyMně Lukášková, Markéta román nejen o vzpomínání na dospívání v 
devadesátkách 

Když zpívají labutě Cílek, Roman původní česká detektivka 

Království kostí Rollins, James dobrodružný román 

Krysí ostrov a jiné povídky Nesbo, Jo povídková kniha 

Mlha mezi námi Gillerová, Katarína román pro ženy 

Můj syn feťák Hacalovoi, Eva, Petr a 
Luboš 

skutečný příběh o rodině, kterou zasáhly 
drogy 

Naděje v oblacích Appleyardová, Meredith dobrodružný román pro ženy 

Nalezení Březina, Jiří kriminální román z českého prostředí 

Nefritové slzy Waldenová, Laura román pro ženy o amuletu a osudu 

Nenechám tě odejít Kačírková, Eva původní česká detektivka 

Okno s dívkou a ptáčkem Čechová, Dagmar Digma román pro ženy  

Oprávněná vražda Češka, Stanislav původní česká detektivka 

Pád do tmy Dranfieldová, Wendy krimi román 

Paprsek slunce Cartlandová, Barbara historická romance  

Pod australským sluncem Proctorová, Candice dobrodružný román pro ženy z Austrálie 

Pomsta hraběte Lyndona Cartlandová, Barbara historická romance  

Poslední hřebík Ahnhem, Stefan poslední krimi díl s Fabianem Riskem 

Příliš mnoho pokladů Hardenová, Helena původní česká detektivka 

Případ Aleny Struskové Eidler, Petr původní česká detektivka 

Rozplétání Hrochová, Lucie humorný fantasy příběh 

Sestry z vinice Rossová, Joann román pro třech nevlastních sestrách 

Slzy anděla Hamarová, Darina román pro ženy 

Spřádači snů Erskinová, Barbara dramatický příběh o lásce i pomstě 



Šlechetný darebák Enochová, Suzanne historická romance 

Tichá noc Steelová, Danielle román pro ženy 

Uprostřed Selner, Martin Humoristický český román 

Vánoční zpověď Goffa, Martin česká detektivka 

Velká vlaková loupež Crichton, Michael román o loupeži zlata z jedoucího vlaku 

Vlk Björk, Samuel detektivní román 

Vratislav Whittonová, Hana historický román 

Zahrada Dvořáková, Petra český psychologický román 

Naučná literatura   
Antikrist Nietzsche, Friedrich kultovní dílo o kritice křesťanství 

Kabrňáci Konečná, Sabina naučná kniha pro děti o zvířecích nej… 

Příběhy velkých a malých 
měst 

Sekaninová, Štěpánka ilustrovaná kniha pro děti nejen o 
metropolích světa 

Velká kniha mytologie Accatinová, Marzia dětská ilustrovaná kniha o bozích z celého 
světa 

Rakovina – šance na uzdravení Kroiss, Thomas nejen rádce pro onkologické pacienty 

Ruka – kompletní průvodce Mecner, Vítězslav populárně naučná publikace pro děti 

Zdravé držení těla dětí a 
batolat 

Porterová, Kathleen kniha, která vás naučí nejen vaše děti 
přirozeně chodit, sedět i stát 

Život bez plastů Plamodonová, Chantal jak se vyhnout plastům v každodenním 
životě 

Beletrie pro děti a mládež   

222 dopravních prostředků  obrázkové leporelo 

Čoko a Keks: Vlaj, hřívo, vlaj Kolbová, Suza příběh poníků z jezdecké školičky 

Detektivové a narozeninový 
případ 

Pospíšilová, Zuzana další detektivní příběh pětice kluků 

Emy a Drak Vokůrka, Richard Kouzelný příběh o Praze plné neradosti 

Karlíček a vosy Cupalová, Noemi o tom, že je v pořádku nemít někoho rád 

   

Na lovu Spoonerová, Meagan Adult young krásce, co se vydá na lov 
zvířete 

O výru Václavovi Serna, Ana první čtení o učení se ovládat hněvu 

Polča Kuijer, Guus kniha o dívce a jejím příteli, jehož víra a 
kultura je rozdílná 

Prokletý sníh Žampachová, Barbora česká adult young fantasy 

Klárka a vodící pes Daisy Burdová, Anna příběh o dívce a asistenčním psovi 

Ruka – kompletní průvodce Navrátilová Garguláková, 
M. 

populárně naučná kniha pro děti a mládež 

Zkáza Jezerní kotliny Šlik, Petr Hugo kniha navazuje na Foglarovu Chatu 
v Jezerní kotlině 

Rýmovačky opičí Míková, Marka veršovaný příběh o opičce 

 


