Knižné novinky 2020
Pre deti a mládež:
Esther van den Berg – Sladké sny /krásne ilustrovaná kniha o lienke Lenke, ktorá najmenším
deťom pomôže si lepšie osvojiť spánkové návyky/
Angela Mcallister – Veľká kniha rozprávok o zvieratách zo všetkých kútov sveta /vydaj sa
na úžasnú cestu po celom svete prostredníctvom rozprávok a príbehov, v ktorých sú
hlavnými hrdinami zvieratá/
Dana Hlavatá – Herbárik /prekvapujúce zaujímavosti o rastlinkách z našich lesov a lúk/
Joe Todd-Stanton – Marcy a hádanka sfingy
Rozprávkové čítanie o zvieratkách /klasických 20 rozprávok, v ktorých vystupujú zvieratká
a zameriavajú sa na to, čo cítia a myslia/

Pre dospelých:
Pavol Kužma – Brehy /básnická zbierka, naplnená autorovými pohľadmi na život, lásku,
pokánie, ktorá odkrýva poryvy jeho duše/
Phylis C. Cast – Škola noci 1., 2., 3., 4., 5. /upírska sága zo študentského internátneho života
o deťoch s nezvyčajnou mocou/
Mary Balogh – Láska bez citu /Lukas utiekol pred rodinou do Paríža, kde sa stal miláčikom
vyššej spoločnosti, manželstvo ho neláka, až kým nestretne Annu/
Sophie Kinsella – Dokonalé prekvapenie /Sylvia a Dan žijú šťastný život v rodine, ktorú si
vytvorili, ale keď sa dozvedia, že budú spolu ďalších šesťdesiatosem rokov, tak ich chytí
panika/
Mária Ďuranová – Slnko v daždi /Laura je mladá žena, ktorá nenachádza pochopenie
u svojich najbližších, lebo sa chce rozhodovať sama o svojom živote, preto musí prehodnotiť
svoje priority/
Holly Bourne – Všetci sme snehové vločky /Šestnásťročná Olive trávi leto v tábore, kde
chodia mladí ľudia s psychickými problémami. Nezvláda chaos sveta naokolo ani vo svojom
vnútri. No čo ak je to všetko inak? Čo ak je to práve ten svet, čo treba opraviť?/
Agatha Christie – Nemý svedok /Bohatá stará dáma poprosí detektíva o pomoc, lebo sa
domnieva, že ju chce niekto z rodiny zabiť pre peniaze, ale kým list dorazí k Poirotovi, je už
mŕtva./
Michael Connelly – Temný plameň /Harry Bosch a detektívka Ballardová vyšetrujú prípad
problematického mladíka, ktorého spis odniesol pred svojou smrťou Boschov mentor
a učiteľ.../
Donna Tartt – Tajný príbeh /tajomná vražda, romantický sen o mládeži, odsúdenej na zánik
a rozvrat starých aj moderných hodnôt.../

Fergus Hume – Biskupovo tajomstvo /Pokojnú komunitu katedrálneho mestečka Beomister
rozruší zákerná vražda neznámeho tuláka. Všetci obyvatelia diskutujú o brutálnom čine,
ktorého motív nikto nechápe. Polícia bezradne tápe a vynárajú sa najrozličnejšie teórie
o možnom pachateľovi.../
Zdenka Becker – Migrant vo vlastnej krajine /príbeh chlapca tmavej pleti, ktorý trpí
rasizmom/
Miroslava Varáčková – Zostanem s tebou /príbeh o hľadaní strateného pocitu istoty, o prvej
láske a ako prežiť bez ujmy v striedavej starostlivosti/
Jana Benková – Zamestnanie: MAMA /Elizabeth má síce šťastnú rodinu, ale v manželovi
nemá veľkú oporu, preto sa rozhodne pre rodinu pripraviť prekvapenie, ale netuší, že aj
manžel čosi chystá pre ňu/
Esther van den Berg – Sladké sny /krásne ilustrovaná kniha o lienke Len

