
Nové knihy na krátký měsíc (Únor 2023) 

Beletrie pro dospělé   
Barvy lásky: Sophiina naděje Bomannová, Corina první díl ságy z 30. let minulého století 

Dívka z Brooklynu Musso, Guillaume napínavý román 

Dobiášová, Tereza Tajemství – Neskutečný 
příběh Anežky České 

fiktivní příběh o Anežce, která dala přednost 
víře před manželstvím s císařem 

Dvojí život Gutierrezová, Katie román o dvojím manželství a zradě 

Ďáblův stůl Child, Lincoln, Preston 
Douglas 

thriller 

Hlava plná strachu Ashman, Rob krimi 

Hluboké soutěsky Indridason, Arnaldur islandské krimi 

Jelení vršek Körnerová, Hana Marie historický román z 16. století 

Klikař Beny Bohatá, Simona příběh z reálného socialismu o lidech na 
okraji společnosti 

Musím tě zradit Sepetysová, Ruta román o tom, jakou cenu má svoboda 

Na hraně Girard, Danielle thriller 

Nedokončený rukopis Thilliez, Franck thriller 

Operativec I.: Pravidlo tří 
zdrojů 

Krainer, Eduard kniha o policejních a kontrašpionážních 
akcích českých operativců nejen na východě 

Pod šeptajícími dveřmi TJ Klune fantasy o duchovi, který odmítá odejít 

Podívej se podruhé Čechová, Dagmar Digma román pro ženy 

Portrét neznámé ženy Silva, Daniel špionážní thriller 

Sem s tím Skotem Enoch, Suzanne historická romance  

Záhada zmizelého šlechtice Novotná, Martina historické krimi z doby Václava II. 

Šeptot z lesa Surmanová, Kateřina mysteriózní thriller 

Uteč, dokud můžeš Zanetti, Rebecca Kriminální román 

Vdovy Engman, Pascal thriller 

Venkov Labáková, Michaela román pro ženy 

Zrádná paměť Gray, Lisa thriller o hledání nevinny před popravou 

Ztráty a nálezy Steel, Danielle román pro ženy 

Zvuk Barker, J. D., Patterson  thriller 

Naučná literatura   
Psychologie peněz Housel, Morgan Kniha o financích, bohatství i štěstí 

Beletrie pro děti a mládež   

Anna z Avonlea Montgomeryová, Lucy 
Maud 

pokračování knihy Anna ze Zeleného domu 

Co skrývá les Tučková, Kateřina leporelo pro nejmenší 

Gorilí táta v Africe Pilátová, M., Ždánský M. o návratech goril zpět do přírody 

Koruna z kostí a zlata Armentroutová, Jennifer 
L. 

třetí díl fantasy série adult young 

Království těla a ohně Armentroutová, Jennifer 
L. 

druhý díl fantasy série adult young 

Nevinná lavina Březinová, Ivona další dobrodružství gangu odvážných 



On-line zoo Drobna, Daniela, Abdel-
Salam Achmed 

Příběh zvířat ze zoo vysvětlující nástrahy 
internetu dětem 

Stíny v duši Zadinová, Radka román pro dívky 

Ve škole se dějou věci Nilssonová, Frida zábavná kniha o nástupu do školy 

Zákon smečky Hunterová, Erin Třetí díl série o statečné smečce psů 

Život jedna báseň Hooverová, Colleen young adult román o nenaplněné lásce 

 


