NOVINKY V KNIHOVNĚ V BŘEZNU 2012
ALEXANDEROVÁ VICTORIA – O ČEM DÁMA SNÍ
Milostný román pro ženy - romantický příběh z přelomu 19. století odehrávající se v Anglii
vypráví o nezdolné Felicity, která se zamiluje do prostopášného Nigela.

BAUMRUKOVÁ DANA – SPOUTANÁ LÁSKOU
Příběh mladé ženy, která získá nečekané dědictví po vzdálené tetě. Co vše zjistí při svém
pátrání?

BYRNEOVÁ LORNA – SCHODY DO NEBE
Autorka napsala své osobní zkušenosti, které nám otevírají nové okno do neviditelného
světa.

CLARKOVÁ MARY HIGGINS – V NÁRUČÍ NEPŘÍTELE
Příběh Laury, která má za sebou otřesný zážitek – jako čtyřletou ji unesli a další roky věznili a
zneužívali. To vše se projevilo na její psychice. V dospělosti pak čelí vážnému obvinění
z vraždy.

COLEOVÁ MARTINA – RODINA
Osudy Phillipa Murphyho a jeho ženy Christiny. Phillip žije pro rodinu, skrývá však jednu
temnou stránku své osobnosti.

FUCHSOVÁ IRENA – KDYŽ SE ŽENA SVLÉKÁ
Hrdinky knihy se pro muže svlékají, trápí je, pohrávají si s nimi, milují je i se jim mstí. Žijí
s nimi v dobrém i ve zlém.

KÖRNEROVÁ HANA MARIE – SETKÁNÍ V OPEŘE
Sňatek Simoniných rodičů byl spojen se skandálem, únosem a znepřátelením zbytku rodiny.
Dospělá Simona nepřátelství ignoruje a žádá matčinu sestru o pomoc před vynuceným
sňatkem. Opatřuje si o svém nastávajícím informace, všechno však dopadne jinak, než
plánovala.

MLYNÁŘOVÁ MARCELA – KDO NEHŘEŠÍ, NEŽIJE
Autorka chce své čtenáře nejen pobavit, ale i ubezpečit, že ten jejich problémový potomek
ani zdaleka nemusí patřit mezi skutečně nezvladatelné.

MONYOVÁ SIMONA – JEDNOU NOHOU V BLÁZINCI
Humoristický román věnovala autorka rodičovství, které považovala za tu nejtěžší a přitom
nejkrásnější profesi.

MONYOVÁ SIMONA – MANŽELKY NA ODPIS
Děj knihy vypráví tři ženy, které spojuje podobný osud a názor, že věrný a milující manžel je
na seznamu ohrožených druhů.

ROBERTSOVÁ NORA – PODIVNÉ HRY
Autorka vypráví dva příběhy nesourodých párů.

SMALLOVÁ BEATRICE – VZDÁLENÉ ZÍTŘKY
Pokračování milostného románu, který v sobě snoubí fantastično, svět víl i lidí, ale především
se soustředí na milostný příběh hlavní hrdinky Lary.

STEELOVÁ DANIELLE – ŽÍT ZE DNE NA DEN
Román pro ženy vypráví příběh milostného vztahu nekonvenční mladé Američanky Coco a
slavného anglického herce.

VAŇKOVÁ LUDMILA – KDO NA KAMENNÝ TRŮN
Historický román líčí dobrodružství Přemysla Otakara I., který se s bratrem Vladislavem
zúčastnil třetí křižácké výpravy do Svaté země a úspěšně obnovil České království.

