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Ostrov na konci všeho / Kiran Millwood Hargrave ;
přeložil Kryštof Herold.
V Praze : Fragment, 2018. – 1. vyd. – 229 s.
ISBN 978-80-253-3936-7
Dobrodružný příběh dvanáctileté Ami je inspirován
skutečným místem, které bylo v průběhu minulého
století kolonií malomocných. Ostrov Cuilon na
Filipínách byl ve 20. století největší kolonií malomocných na světě. A právě zde
se odehrává románový příběh Ami, která byla, jako mnoho dalších, odtržena od
své rodiny. Ami se ale nevzdává a svou statečností a laskavostí dokáže překonat
nepřízeň osudu i všechno zlo, které v lidech probouzí strach a sobectví.

Nouzový kontakt / Mary H.K. Choi ; přeložil Zdeněk
Uherčík.
V Praze : CooBoo, 2018. – 1. vyd. – 311 s.
ISBN 978-80-7544-671-8
Penny se chystá studovat na vysoké škole a netají se
svými spisovatelskými ambicemi. Nemůže se dočkat,
až se dostane dál od své nespoutané matky, která ani
matkou není, spíše nedospělou přítelkyní. Sam je zase

"obětí" alkoholických excesů svých rodičů. Nemohl dostudovat, živí se v
laciném fastfoodu, kde dělá své vyhlášené sendviče a sní o filmovém řemesle.
Teprve náhoda a sociální sítě dají těmto nedobrovolným outsiderům novou
naději. Román s autobiografickými prvky.

Příručka mladého hledače / Eva Prchalová, Eva
Koťátková.
V Praze : Paseka, 2017. – 1. vyd. – 290 s.
ISBN 978-80-7432-861-9
Třináctiletý Julek pátrá po svém dědovi, který před
dvaceti lety odešel. Zasněný poetický příběh o dospívání,
hledání kamarádů, první lásky i sebe sama.

Opilý námořník : život básníka Arthura Rimbauda
jeho vlastními slovy / Nick Hayes ; překlad básně
"Opilý koráb" František Hrubín.
V Praze : Plus, 2018. – 1. vyd. – přibližně 220 nečísl. s.
ISBN 978-80-259-1003-0
Ilustrovaná biografie "prokletého básníka" Arthura
Rimbauda, kterou uznávaný anglický kreslíř Nick
Hayes vytvořil na základě jeho slavné skladby "Opilý koráb".

