E-den
Raymond Clarinard, Mikäel Ollivier / Baobab (2015) /
Popis: brožovaná vazba, 120 stran, 14,7 × 20,7 cm, vhodné pro starší/zdatnější čtenáře
Sci-fi detektivka o lásce v různých podobách, o dospívání a nástrahách virtuálních světů.
V Evropské federaci se objevila nová nebezpečná droga nazvaná E-den. E-den jako Eden,
ráj, ale taky jako e-mail, e-drug, elektronická droga, se kterou si lékaři ani policie nevědí
rady. Desítky mladých lidí upadají do hlubokého kómatu, ze kterého se je odborníkům nedaří probrat.
Goranův otec je jeden z nejlepších policejních agentů. O prázdninách se ale místo společné cesty k moři
musí rychle vydat k novému případu, a tak Goran spatří Melánii, která po vyzkoušení nové drogy také
upadla do kómatu. Smrtelně ohrožená dívka obrátí jeho život naruby. Rozhodne se ji zachránit, ale sám
začíná propadat umělému ráji nové drogy…
Román E-den (E-den, 2004) byl mimo jiné oceněn cenou NRP (Prix Nouvelle Revue Pédagogique).

Šťastný princ
Oscar Wilde / Vyšehrad (2014) / vázaná, 52 stran, 11,5 × 15 cm / DPC 168 Kč
Alegorický příběh z pera slavného spisovatele vypráví o lidské bídě, lásce a naději
Princ, který byl za svého života zván „šťastným“, protože jej strávil za branami svého
paláce v radostech a dostatku a nepoznal žal ani utrpení, byl po své smrti zvěčněn v soše,
která z vysokého podstavce shlíží na veškerou bídu svého města. Jednoho dne přistane u jeho nohou malá
vlaštovka na cestě do Egypta. S její pomocí princ začne pomáhat těm nejubožejším z ubohých: rozdá jim
veškeré zlato a drahokamy, které zdobí jeho sochu.
Pohádky irského dandyho Oscara Wilda (1854–1900) patří dodnes k autorovým nejčtenějším dílům. Pětice
příběhů, kterou otvírá dojemné vyprávění o vlaštovce a soše Šťastného prince, zdaleka není určena jen
dětským čtenářům, i když právě pro své syny je prý Wilde kdysi napsal. Pod krystalicky čistým, s až dětskou
naivností líčeným příběhem o upřímné lásce, bolestném utrpení a zaslepené marnivosti světa, zaznívají
hlubší tóny, jejichž symbolické poselství už více než 120 let rozechvívá srdce čtenářů.

3333 km k Jakubovi
Podle deníku Mirka Korbela
Petra Braunová / Albatros (2014) / brožovaná / 136 stran / 14,5 × 20,5 cm
Před prázdninami Mirek dostane od táty nečekanou a nevšední nabídku - dobrodružnou
výpravu přes několik států, končící ve Španělsku. Je to cesta svatého Jakuba s cílem v
Santiagu de Compostela. Musí se ovšem ujet 3333 km – na kole! Mirek výzvu přijme.
Náročné putování se nakonec pro něho stane zásadním, a to nejen proto, že s otcem nežije od čtyř let, není
excelentní cyklista a o pohodlí nemůže být ani řeči…

Gorila a já
Frida Nilsson / Portál (2015) / 144 stran / 17 × 22 cm
Hlavní hrdinkou knihy je osmiletá Jonna, která žije v dětském domově. Ředitelka ji nemá
ráda a ochotně ji předá k adopci děsivé Gorile, která do domova jednoho dne přijede v
otlučeném Volvu. Gorila žije na skládce a živí se prodejem šrotu. Jonna se nejprve Gorily
bojí, myslí si, že ji chce sníst, ale postupně se s ní spřátelí.
Ukáže se, že Gorila – mimochodem horlivá čtenářka, jejíž nejoblíbenější knihou je Oliver Twist – sice žije v
nepředstavitelném nepořádku, ale dokáže Jonně poskytnout lásku a pocit bezpečí, které jí v dětském
domově chyběly. Pořídí jí kolo, nakoupí jí oblečení a Jonna pochopí, že v životě tolik nezáleží na tom, zda má
čisté ruce a upravené vlasy, pokud najde někoho, komu na ní skutečně záleží, kdo se dokáže vcítit do jejích
potřeb. Nad nově vzniklou idylou se však začnou stahovat mračna...

Slavná hvězda
Jacqueline Wilsonová / BB art (2015) / vázaná / 160 stran / 13,7 × 20,7 cm
Život v hotelu Royal - zchátralém laciném hotelu pro rodiny bez domova - není pro
desetiletou Elsu a její rodinu žádná legrace. Když se však situace začíná povážlivě
zhoršovat, dostane Elsa příležitost stát se opravdovou hvězdou, i když ne právě tak, jak si
to vysnila.

