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Tajnosti super sester / Susie Dayová ; přeložila
Markéta Polochová.
Praha : Fragment, 2018 . – 1. vyd. – 272 s.
ISBN 978-80-253-3756-1
Georgie a Jem jsou dvě osmileté holky. Společně tvoří
skvělý tým. Georgie moc dobře věděla, jaké je to být
"rozvodové dítě", a tak Jem, které se rodiče právě
rozváděli, začala vyprávět vtipy o žábách. Tak se z nich staly nejlepší
kamarádky. A potom se Jemi táta zamiloval do Georgiiny mámy. Takže teď jsou
z nich sestry. A tahle bezva dvojka je teď na stopě zloději, který ukradl ve škole
schránku důvěry.

Náš tajný příběh / Jessi Kirbyová ; přeložila
Světlana Ondroušková.
V Praze : CooBoo, 2018. – 1. vyd. – 246 s.
ISBN 978-80-7544-534-6
Olivia se jednoho dne probudí v nemocnici a vůbec
netuší, kde je a co se stalo. Díky rodičům se brzy
dozví o autonehodě, kterou jen jako zázrakem
přežila. Ale Olivia si na nic z toho nevzpomíná. Neví nic nejen o autonehodě,

ale z paměti se jí vytratily celé čtyři roky jejího života. Nepoznává svého kluka
Matta, kamarádky, ani věci, které měla ráda. Především díky svým nejbližším
a také pomocí fotografií se snaží najít alespoň část ztracených vzpomínek.
Postupně však zjišťuje, že nemůže jen poslouchat, kým byla, ale musí najít samu
sebe takovou, jaká je teď. Jen díky tomu pak sama dokáže správně rozhodnout i
o své budoucnosti.

Velká knihovna. Z ohně a papíru / Rachel Caine ;
přeložila Romana Bičíková
Praha : Fragment, 2018. – 1. vyd. – 364 s.
ISBN 978-80-253-3758-5
Druhý díl fantasy trilogie "Velká knihovna", jehož
děj se odehrává v alternativním světě, kde stále
existuje proslulá Alexandrijská knihovna.
Pokračování příběhu nás zavádí za Jessem, který z
poznámek archivářova strážce zjistil, že Thomas je stále naživu. Sice byl mučen,
je uvězněn, ale stále žije. S přáteli se dohodnou na jeho záchraně, i když se z
nich stanou hledané osoby a jde jim o život. Po Thomasově záchraně se Jess
setkává s otcem a ztrácí veškeré iluze, které o něm měl. Nebezpečí se stupňuje,
Knihovna a její strážci jsou všude.

