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Tohle je má píseň / Richard Yaxley ; překlad  

Martina Jelínková 

V Brně : CPress, 2018 . – 1. vyd. – 224 s. 

ISBN 978-80-264-2020-0 

 

 

Příběh tří generací mladých lidí odehrávající se v 

průběhu šesti desetiletí 20. století. Z ulic protektorátní 

Prahy, přes Terezín, Osvětim a Kanadu až do Austrálie. 

 

 

 

 

 

 
Záhada mořského dna / Jørn Lier Horst ; přeložila 

Pavla Nejedlá 

Praha : Kniha Zlin, 2018. – 1. vyd. – 126 s. 

ISBN 978-80-7473-667-4 

 

Ve Škunerové zátoce se natáčí thriller. V penzionu 

Perla se ubytoval filmový štáb a pláž se hemží herci. 

Natáčení akčních scén se jako komparz účastní také Cecílie, Leo, Une a dokonce 

i pes Egon. Nad zátokou se vznáší helikoptéra, mezi ostrůvky probíhá divoká 

honička na člunech a pyrotechnici připravují velkolepou explozi. Ta zvíří vody 

zálivu tak důkladně, že mořské dno vydá děsivé tajemství – na hladinu vyplave 
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bota. Bota se zbytkem lidské nohy. Ve třetí části série CLUE není nouze o 

napětí.  

 

 

 

 

 

 

 
Timeless : zachránci nového času / Armand 

Baltazar ; přeložil Matěj Čuchna 

Praha : Fragment, 2018. – 1. vyd. – 615 s. 

ISBN 978-80-253-3679-3 

 

Po Srážce časů se zrodila nová Země: kontinenty 

změnily tvar, vyrostla nová pohoří a oceány se 

vylily z břehů. Divočinou táhnou stáda mamutů a 

dinosaurů, nad městy se tyčí mrakodrapy a v 

přístavu New Chicaga se potkávají parníky, 

plachetnice a obří roboti. Minulost, přítomnost a budoucnost splývají a vytváří 

nový, naprosto originální svět. Třináctiletý Diego Ribera se stane 

svědkem únosu svého otce – geniálního vynálezce Santiaga. Diegovi nezbývá 

nic jiného, než mu vyrazit na pomoc. 


