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Spočítej hvězdy / Lois Lowryová ; přeložila Dominika 
Křesťanová. 
Praha : Argo, 2015. – 1. vyd. – 125 s.  
ISBN 978-80-257-1361-7 
 
Kniha renomované americké autorky zavede čtenáře do 
Dánska v době druhé světové války. Kamarádky 
Annemarie a Ellen si zatím válku nijak neuvědomují, snad 
jen v tom, že se v obchodech nedá koupit tolik věcí jako 
dřív a v ulicích Kodaně hlídkují němečtí vojáci. Válečné 

hrůzy však náhle a brutálně vtrhnou do jejich života, když Němci začnou 
v okupovaném Dánsku pronásledovat Židy. Ellen je totiž Židovka a ocitá se 
v ohrožení života. Román strhujícím způsobem připomíná hrdinství dánských 
občanů, kteří zachránili přes 7000 židovských obyvatel království tím, že je 
převezli přes moře do neutrálního Švédska. 
 

 
Já nejsem neviditelná / Marcus Sedgwick ; přeložila 
Dana Stuchlá. 
Praha : CooBoo, 2015. – 1. vyd. – 271 s.  
ISBN 978-80-7447-803-1 

 
Otec Laureth Peakové naučil svoji dceru sledovat 
opakující se události, vzory a čísla – což je něco, pro co má  
dívka očividně mimořádné nadání. Jejím tajemstvím je, že 
je slepá. Pak se ovšem táta ztratí, Laureth popadne svého 
sedmiletého brášku a vydají se vstříc záhadě, která je 

dovede až do New Yorku. V tomhle velkoměstě je její dovednost vysledovat 
šokující a občas nebezpečné spojitosti dovede do světa plného temnoty. 
Zachrání nakonec tátu i sebe? 
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Bratrstvo. Kniha pátá: Hora štírů / John Flanagan 
; přeložil Milan Pohl. 
Praha : Egmont, 2015. – 1. vyd. – 439 s.  
ISBN 978-80-252-2184-6 
 
V pátém příběhu série Bratrstvo čeká Hala a jeho bratrstvo 
Volavek ještě jedna cesta do vyprahlé Aridy. Araluenský 
král Duncan má pro Hala a bratrstvo Volavek naléhavý 
úkol. Pokus o zavraždění princezny Kasandry byl sice 
překažen, ale Volavky spolu s hraničářem Gilanem mají 

za úkol vystopovat vrahy, proniknout do horského doupěte jejich sekty a najít 
jejich vůdce. U pobřeží se schyluje k námořní bitvě a po Volavkách se žádá, aby 
pomohly starému příteli Araluenců v boji. Volavky jsou nuceny rozdělit své síly 
mezi rozpálenou pevninu a zrádné moře.  


