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Hraničářův učeň. Kniha první, Rozvaliny Gorlanu /
John Flanagan ; přeložila Zdena Tenklová
V Praze : Egmont, 2018 – 6. vyd. – 267 s.
ISBN 978-80-252-4279-7
První kniha z fantasy série o hraničářském učni a jeho
přátelích. Zítřek je pro sirotky žijící na hradě sira Rodneye
důležitý den, který rozhodne o jejich budoucnosti. Alysse,
Jenny, Georgemu, Horácovi a Willovi je patnáct let, a tak je čeká vybírání do
cechů. Willi by rád do bojové školy, ale osud určí jinak, stane se učněm
tajemného hraničáře Halta. Čeká ho nejen náročný výcvik, ale i setkání s tvrdou
realitou, neboť Morgarath sbírá síly k novému útoku na království.

Láska je jen pro blázny. Jako jsem já. / Sabine
Schoderová ; přeložila Lucie Simonová
Praha : Fragment, 2018. – 1. vyd. – 327 s.
ISBN 978-80-253-3788-2
Život Viki není jednoduchý. Umřela jí maminka, otec
pije, ona sama studuje. Má slavit 17. narozeniny, ale
vůbec se jí na oslavu s kamarády nechce jít. Viki studuje
střední školu a přivydělává si na brigádách. Nesnáší

cigarety, ale "trávu" si občas zakouří ráda. Je po rozchodu s přítelem, život je
pro ni dost černý a vůbec se jí nechce na narozeninový večírek, kde začíná celý
příběh. Přesto, že vše začíná špatně - marihuana, sex s neznámým klukem, do
kterého se zamiluje, konflikt s otcem a těžká nemoc jejího přítele, nakonec
příběh dopadne dobře.

Dívka odnikud / Radka Zadinová
Brno : CPress, 2018. – 1. vyd. – 268 s.
ISBN 978-80-264-2073-6
Příběh šestnáctileté dívky, která řeší spletité rodinné i
milostné vztahy. Šestnáctiletá Nina žije na ranči, kde ji
jako malou odložili. Nikdy se s tím nesmířila a stále
doufá, že se máma vrátí. Jedinou útěchou jsou pro ni
koně a blízkost kamarádky Diany a jejích bratrů.
Zatímco s Michaelem ji pojí přátelství, s Gabrielem moc nevychází. Když ji
však při hádce nečekaně políbí, podlehne Gabrielovu kouzlu.

