Knižné novinky 2020
Pre deti a mládež:
Svetlana Ružic Kurcubic – Zatúlaná Máša /o tom, ako sa Máša zatúlala v lese do chalúpky
obývanej medveďom/
Zuzana Pospíšilová – Záchranárske rozprávky /vtipné rozprávkové príbehy zo sveta hasičov,
lekárov a policajtov/
Alice Gregory – Rozprávky na sladké sníčky: pre pokojnú dobrú noc /upokojujúce príbehy
pre deti, ktorým sa nechce spať/
Przemyslaw Wechterowicz – Nerozluční kamaráti /hoci malý králik a sova bývajú na starom
dobe, vôbec sa nepoznajú, ale všetko sa zmení, keď zatúžia sa spoznať/
Maciej Szymanowicz – Škriatkovia: fakty, mýty, huncútstva /mnohoročný výskum
a nekonečné úvahy o živote škriatkov/
Che Chang Lin – Magická metla na prenájom /čo sa stane, keď malá ježibabka Margarétka
vyrazí na prax do mesta na metle?/
Branislav Jobus – Ako Štefan Drco vyhral kopu hnoja
Luca De Leone – 30 výnimočných futbalistov, ktorí vošli do dejín: športové hviezdy /príbehy
šamiónov, ktorí majú zručnosti s loptou, silu, rýchlosť, odvahu či víziu/
Jenny Han – Všetkým chalanom, ktorých som milovala /príbeh o prvých láskach,
priateľstvách a ľúbostných listoch/
Silvia Antalíková – Náš milý synáčik /čo všetko sa môže stať, ak máme zrazu na krku
tínedžera.../

Pre dospelých:
Helen Fielding – Na zlých miestach /príbeh o tom, aké riskantné môže byť zoznamovanie na
internete/
Thomas Harrris – Cari Mora /Schneider je zvrhlý sadista, ktorý sa živí zohavovaním dievčat
pre klientov a Cari predstavuje lukratívnu korisť, ale ona dobre pozná zásady prežitia/
Helen Jukes – Srdce včely má päť komôr /keď dostane Helen od priateľov včelstvo, začne jej
nový život/
Johanna Lindsey – Sladké vábenie /Vanessa bola vychovávaná slobodne a je ťažké sa zrazu
zmeniť na spôsobnú dámu a vydať sa za arogantného mládenca z dobrej rodiny/
Lilly Adams – Hviezdy blízko nás /Emma je dobrovoľne uzatvorená vo svojom byte
a nevyhľadáva kontakty, až kým sa vedľa nenasťahuje atraktívny Nathan a všetko je hore
nohami/
Vi Keeland – Nemali by sme /medzi láskou a nenávisťou je tenká hranica, ktorú by sme
nemali prekročiť, ale je lákavé balansovať nad priepasťou/
Mary Kubica – Keď zhasnú svetlá /Jessie trpí insomniou, ktorá ju postupne ničí, ale oveľa
horšie je, že podľa úradov neexistuje, čo je oveľa zlovestnejšie/

Marco Missiroli – Vernosť /Carlo a jeho manželka Margherita dokonale prispôsobili svoje
životy ruchu svojho okolia, ale každý z nich túži po niečom inom, mimo manželskej spálne.../
Stephen King – Koniec hliadky /Brady skončil v nemocnici, ako telo bez duše, ale
experimentálna liečba mu navrátila život, a on je ešte silnejší a nebezpečnejší než predtým/
Gill Sims – Prečo má mama všetko v ...! /mama, ktorá riešiť problémy s puberťákmi vo
vidieckom dome bez manžela/
Gill Sims – Prečo mama nadáva /humorný príbeh pracujúcej ženy s dvoma deťmi
a manželstvom v kríze/
Aurélie Valognes – Naše milované nevesty /rodinné turbulencie odohrávajúce sa počas
sviatkov vo veľkom dome, keď sa celá rodina stretne/
Christian White – Manželka a vdova /dve ženy a každá príde o svojho muža, ich životy sa
odvíjajú paralerne, aby sa ich cesty skrížili a oni zachraňujú svoje rodiny/
Dominik Dán – Klbko zmijí /vyšetrovanie dvoch beštiálnych vrážd detektívom Krauzom/
Andrej Žvalevskij – Lov na baziliška /príbeh zo stredoškolského prostredia, ktorý sa dotýka
problematiky drog.../
Lucia Olrinková – Spoločníčka /príbeh Hany, ktorá poslušne znáša svoj údel, až kým ju zradí
človek, ktorého ľúbila a ona sa ocitne v beznádejnej situácií/
Rachel Caine – Jazero Stillhouse: čo ak je váš manžel sériový vrah? /nenápadná žena, ktorá
čelí útokom stalkerov po odhalení zločinov jej manžela, sa utiahne s deťmi k jazeru na
samote, aby vyrastali v pokoji, ale ani tu sa peklo nekončí.../
Lucinda Riley – Perlová sestra: príbeh CeCe – 4. diel /štvrtá sestra po smrti nevlastného otca
sa ocitá na životnej križovatke a preto odchádza do Anglicka pátrať po svojej minulosti/
Kate Quinn - Lovkyňa /Ian je lovcom nacistov, ale jedna korisť mu stále uniká, nebezpečná
predátorka známa ako Lovkyňa/
Christy Lefteri – Včelár z Aleppa /pomaly sa rozvíjajúci príbeh Nuriho lásky k včelám a Afrin
umelecký talent sa miešajú so spomienkami na Sýriu a ponúkajú záblesky krásy, ktorú majú
stále na dosah.../
Kristína Lipová – Ten muž bude môj /Ester sa zamiluje do neznámeho atraktívneho muža,
ktorý zamieša karty jej osudu/
Robert I. Sutton – Ako prežiť kreténov /ako zaobchádzať s ľuďmi, ktorí ostatných ponižujú
a deptajú/
Verona Štrba Škultéty – Denník Uršule Crohnovej /príbeh o chorobe, liečbe a vzťahu/
Branda Rufener – Tu, kde bývam /sedemnásťročná Linden ukrýva tajomstvo, tajne prespáva
v chodbách svojej strednej školy a jediné, čo ju drží nad vodou, je jej práca redaktorky
školského blogu/
Judy Leich – Ešte to nebalím... odkazuje babička /babička Evie vo svojich rokoch nevzdáva
život a začne si plniť svoje sny/
Ludmila Hénková – Ako sa stavali divy sveta /prenes sa v čase a nahliadni na prácu tvorcov
dávnych architektonických skvostov/
Fredrik Backman – Obhliadka bytu /bláznivá rukojemnícka dráma, kde sa nešikovný bankový
lupič zamkne so skupinou ľudí, nakoniec sa vzdá a rukojemníkov prepustí/

Lucie Hříšná – Môj tajný život: skutočný príbeh luxusnej spoločníčky /úprimné rozprávanie
o tajnom živote študentky – luxusnej spoločníčky/
Miroslava Varáčková – To, čo nás spája /Lucia lieči svoju osamelosť s chlapcami a robí
hlúposti, pochopenie nájde u Ondreja, ktorého spoznala iba nedávno/
Petra Nagyová –Džerengová – Nové začiatky /Filipa rieši problémy s pubertálnou dcérou
a údajnú neveru manžela, ktorú on popiera/
...a mnoho ďalších

