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АКВАМАРИН
Андреас Ешбах

Propolis Books, 2018.
О ЧЕМУ ГОВОРИ ОВАЈ РОМАН
2151. године упознајемо Саху, шеснаестогодишњакињу која
живи у Модрој Луци, Аустралија. Kао мала, задобила је мистериозне повреде због којих не сме да има контакт с водом, што
чини да се не уклапа у средину приморског града у коме сви
знају да пливају. Након што стекне првог пријатеља, Пигрита,
Саха ће се одважити да му исприча шта се десило када је ипак
ушла у море. То што је открила продубљује њену посебност,
али и поставља питање ко је она и шта је она заправо?
ЗАШТО ПРЕПОРУЧУЈЕМО
Ова узбудљива СФ прича говори о свету будућности у коме се јављају моралне дилеме
које тек чекају човечанство, суочено са изазовима генетских манипулација. Саха је пример
тинејџерке која снагом воље успева да превазиђе своје страхове и докаже себи и другима
колико је јака. Иако се издваја у целој Модрој Луци и шире, она увиђа да њене разлике
нису лоша ствар и да различитост може да буде предност и богатство.

АРИСТОТЕЛ И ДАНТЕ ОТКРИВАЈУ ТАЈНЕ
УНИВЕРЗУМА
Бенџамин Алире Саенз
Публик Практикум, 2017.
О ЧЕМУ ГОВОРИ ОВАЈ РОМАН
Данте је добио име по познатом писцу, а Аристотел по свом
прадеди. Ари је асоцијалан и повучен, а Данте је његова сушта
супротност. Њихове породице се такође веома разликују, не
само по пореклу, већ и по начину живота и условима у којима
живе. Поред свега тога њих двојица успостављају несвакидашњи близак однос. Након сплета догађаја, Данте се сели и
млади Ари опет остаје сам, али остају у сталном контакту. Kада
се поново сретну, ништа више није исто. Током шетњи, ноћних
вожњи и интимних разговора, они се све више зближавају и
спознају истине о себи.
ЗАШТО ПРЕПОРУЧУЈЕМО
Kроз причу о пријатељству, породици, изласцима, изазовима и другим стварима кроз које
пролази сваки тинејџер, ова књига говори о односима које формирамо током живота.
Писац на емотиван и упечатљив начин говори о томе како да превазиђемо препреке које
нам се појаве на путу и прихватимо то што јесмо и што осећамо.
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БРАЋА МЕТАЛЦИ
Анти Халме

Креативни центар, 2016.
О ЧЕМУ ГОВОРИ ОВАЈ РОМАН
Фински тинејџер Хари принуђен је да проведе летњи распуст у
Норвешкој. Своју собу у Ослу дели са Вилеом, такође из Финске,
који такође није нимало одушевљен што ће овде провести
распуст. Међутим, кад ова два принудна цимера открију да
обојица воле хеви метал и да имају још штошта заједничко,
ситуација постане много занимљивија. Трећи члан њихове дружине постаје ирачки емигрант Хашеми, који је чаробњак на
гитари и који ће омогућити да њихови снови о бенду почну да се
остварују. Али ту се у целу причу умешају Кобре, неонацистичка
група која не трпи имигранте и склона је насиљу. Новонастали бенд одједном се нађе у
смртној опасности.
ЗАШТО ПРЕПОРУЧУЈЕМО
Ова прича о пријатељству и музици представља праву комбинацију авантуре, озбиљних
тема и забаве. Главни ликови су потпуно неодољиви, а осим ведрих ствари које им се
дешавају, суочени су и с мрачном и опасном страном живота. Но писац нам показује да и
негативци могу да се промене ако им се пружи прилика.

ДЕВОЈКА С ПОМОРАНЏАМА

Јустејн Гордер
Геопоетика, 2016.

О ЧЕМУ ГОВОРИ ОВАЈ РОМАН
Петнаестогодишњи Георг проналази писмо које му је пре 11
година оставио преминули отац, који је тада умирао од рака.
У писму наилази на дирљиву причу о девојци с поморанџама
у коју је његов отац био заљубљен, а такође и на очева размишљања о пролазности, космосу, телескопу Хабл и малим магијама које чине да наш свакодневан живот буде својеврсна
бајка. Георга затичу многа питања за које отац није имао времена да поразговара с њим и на која он одговара сада, док са
временске дистанце прати најважнију животну причу свог оца.
ЗАШТО ПРЕПОРУЧУЈЕМО
Ова емотивна прича о Георгу, његовом оцу и Девојци с поморанџама једна је од оних које
не само да нам отварају очи, већ нас и мењају. Тера нас да сагледамо безбројне галаксије,
али и лет бумбара, једну снежну ноћ под звездама у Ослу и једно топло предвечерје у
Севиљи, увиђајући да је све у животу драгоцено и ипак помало чаробно.
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ДРЧНА

Џенифер Мату
Urban Reads, 2018.
О ЧЕМУ ГОВОРИ ОВАЈ РОМАН
Вивијен Kартер, ученица мале средње школе у Тексасу,
одлучује да се побуни против вршњачког мушког насиља. Инспирисана женским панк покретом Riot Grrrl
и старим сликама своје бунтовне мајке, она покреће
феминистички фанзин „Дрчна“. Циљ овог пројекта је
да уједини девојке школе у борби против сексистичких
правила и управе школе која упорно игнорише њихове
жалбе и потешкоће. Наизглед непремостиве препреке
руше се пред моћи заједништва и одлучности.
ЗАШТО ПРЕПОРУЧУЈЕМО
Овај роман реално описује средњошколско искуство и
малтретирања с којима се све тинејџерке свакодневно
суочавају, а о којима се најчешће не говори. Осим што
скреће пажњу на ствари које обично узимамо здраво
за готово, Дрчна инспирише читаоце да изразе своје
мишљење и да устану против неправде чак и када су
уплашени и уцењени.

ЈЕДИНО СЕЋАЊЕ ФЛОРЕ БЕНКС

Емили Бар

Лагуна, 2017.
О ЧЕМУ ГОВОРИ ОВАЈ РОМАН
Седамнаестогодишња Флора болује од антероградне амнезије, због чега сви догађаји који су се одиграли после мучног
одстрањивања тумора нестају дубоко у њеној глави после свега
неколико сати. Након што се пољуби са младићем на плажи,
Флора открије да се сутрадан сећа тог момента. Међутим,
он истог дана путује на Арктик због студирања, па храбра
јунакиња користи прилику док су јој родитељи у Паризу да се
сама отисне на непредвидиво путовање на далеки север, по
љубав за коју верује да ће јој помоћи да победи ретку болест.
ЗАШТО ПРЕПОРУЧУЈЕМО
Kњига на сликовит начин описује авантуре једне потпуно
непредвидиве девојке, која је спремна да се одрекне свега
само да би успела у ономе што је наумила, и на дирљив начин доказује да се све може
постићи ако довољно верујемо у оно немогуће. На један иновативни начин приказује се
све оно што мисли једна збуњена и несавладива девојка коју ништа није могло да спречи
да оствари највећи подухват у свом животу.
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КРАЉ ЗМИЈА

Џеф Зентнер

Публик Практикум, 2018.
О ЧЕМУ ГОВОРИ ОВАЈ РОМАН
Дил је син манијакалног свештеника који у својим проповедима користи змије, а тренутно одслужује затворску казну
због поседовања дечје порнографије. Кад је доспео у затвор,
Дилов отац је оставио сина и жену у великим дуговима, па
зато Дил мора да ради како би својој мајци олакшао ситуацију. Његово друштво чине Травис, усамљени љубитељ
епске фантастике кога отац малтретира, и Лидија, бриљантна
девојка која одскаче од учмале средине и планира да оде
на факултет, и у коју је Дил потајно заљубљен. За све троје
главних јунака незаустављиво се ближи матура и време
судбинских одлука о будућности властитих живота и заједничког пријатељства. Неће све
испасти онако како су замишљали и очекивали на почетку романа.
ЗАШТО ПРЕПОРУЧУЈЕМО
Краљ змија је потресна омладинска драма и прави избор за љубитеље озбиљних реалистичних прича о тинејџерима који су другачији, и који се боре против ограничења која им
намећу породица и малограђанска средина.

КУДА ЈЕ ОТИШЛА
Гејл Форман

Evro-Giunti, 2014.

О ЧЕМУ ГОВОРИ ОВАЈ РОМАН
Прошло је три године од саобраћајне несреће из које се Миа
једва извукла, изгубивши целу породицу, али она и њена средњошколска љубав Адам више нису заједно, иако је он био разлог
због којег је решила да се врати из клиничке смрти. Међутим,
једне ноћи Адам, који је сада фротмен успешног бенда Шутинг
Стар, пред почетак европске турнеје одлази да прочисти
мисли у Kарнеги хол, на наступ познате виолинисткиње - за
коју се испостави да је баш Миа. Њих двоје очекује буран разговор који траје једну целу ноћ, у коме ће се обоје осврнути на
оно што се издешавало и на све догађаје који су их довели до
тог судбоносног тренутка.
ЗАШТО ПРЕПОРУЧУЈЕМО
Ово је књига специфична и врло занимљива по томе што је цела радња смештена у једну
ноћ. Иако кратка, садржински је веома испуњена и емотивно интензивна, па нас крај
свакако неће оставити равнодушним.
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МИ ОСТАЛИ САМО ЖИВИМО ОВДЕ
Патрик Нес

Креативни центар, 2016.
О ЧЕМУ ГОВОРИ ОВАЈ РОМАН
Мајки је само обичан тинејџер који жели да са својим друштвом
матурира пре него што школа одлети у ваздух, као и пре осам
година. Међутим, у последњим недељама пред матуру из
школе нестаје све већи број инди ликова (младих који слушају
другачију музику и не занима их матурска забава), а појављују
се полицајци без главе, јелени који ходају са поломљеним
вратом и лоше објашњене експлозије. Мајки, његов најбољи
пријатељ бог мачака и остатак друштва схватају да ће се десити
нешто велико, у шта нису сигурни да желе да буду умешани.
ЗАШТО ПРЕПОРУЧУЈЕМО
Ово је један несвакидашњи роман у коме, и поред елемената
фантастике, фокус и даље остаје на класичним проблемима тинејџерских живота, као и
оним проблемима за које бисмо радије да остану далеко од јавности. Ова књига је одлично
исприповедана, обојена топлим хумором и врло необична по структури, а две паралелне
радње одлично су уклопљене.

МОМЦИМА КОЈЕ САМ ВОЛЕЛА
Џени Хан

Urban Reads, 2017.
О ЧЕМУ ГОВОРИ ОВАЈ РОМАН
Лара Џин има чудан обичај: кад јој се допадне неки момак,
она му напише љубавно писмо у коме опише шта јој се све код
њега свиђа, али то писмо никад не пошаље, него га спреми
у тајну кутију са другим таквим писмима. Њен живот се
тотално закомпликује кад једног дана открије да је неко сва
та њена стара љубавна писма послао без њеног знања. Тако се
избламирана Лара Џин нађе у ситуацији да петорици момака
мора да објашњава о чему се ту ради, али и да преиспита шта
сада осећа према сваком од њих.
ЗАШТО ПРЕПОРУЧУЈЕМО
Љубитељи романси биће у овој књизи сигурно одушевљени количином забаве и интелигенције који овај роман веома издижу изнад просека за овај жанр. Живописно приказане
ситуације и духовити дијалози навући ће вас да обожавате овај роман, који је постигао
толики успех да је прерастао у серијал и према њему је снимљен и филм.
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НА ПОСЕБНА ТЕ ВОДИМ МЕСТА
Џенифер Нивен
Urban Reads, 2015.
О ЧЕМУ ГОВОРИ ОВАЈ РОМАН
Прича почиње када се двоје тинејџера нађу на ивици школског
звоника, обоје разматрајући да одатле скоче: Виолета због
жалости за сестром коју је изгубила, а Финч због бола са
којим се свакодневно бори. Ипак, обоје успевају да преживе
тај дан. Након тога, Виолета и Финч имају прилике да се боље
упознају кад добију заједнички задатак из географије, у ком
проводе дане обилазећи делове своје земље које никад до
тада нису видели, или макар не на исти начин. То је прилика
и да науче нешто о себи.
ЗАШТО ПРЕПОРУЧУЈЕМО
Ово је књига испуњена звездама, чекањем, шареним папирићима и именима мртвих
песника, књига о самоубиству и менталним болестима, самоћи и потрази за пријатељима,
али такође и о неким дивним људима и срећним тренуцима, књига о двоје младих који уче
о животу и упознају се са смрћу, проналазећи лепоту на неким посебним местима.

НАМЕШТАЉКА

Малколм Роуз
Одисеја, 2015.

О ЧЕМУ ГОВОРИ ОВАЈ РОМАН
Енглеска у будућности, после климатских и других промена,
постала је земља у којој више није дозвољено држање кућних
љубимаца, црнци су постали већина, а држава се уплиће у
свачији живот још од рођења, одређујући и ко ће коју школу
да упише. Главни јунак Лук је са 16 година постао најмлађи
дипломирани форензичар у земљи и одмах је добио робота
за анализу трагова и свој први случај убиства који треба
да реши. Међутим, кад је започео истрагу, открио је да сви
трагови указују на њега самог као убицу. Ко му то смешта?
ЗАШТО ПРЕПОРУЧУЈЕМО
Овај роман за младе је одличан избор за све љубитеље мистерије, криминалистичких
прича и форензичких ТВ серија у којима истражитељи открију убицу на темељу врло
слабих трагова, сопствене интелигенције и креативног размишљања. Занимљив је и свет
будућности у коме се све дешава, а убица ће вам остати непознат буквално до самог краја.
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НЕБО ЈЕ СВУДА
Џенди Нелсон

Urban Reads, 2016.
О ЧЕМУ ГОВОРИ ОВАЈ РОМАН
Лени је седамнаестогодишњакиња која не може више да
се крије иза своје старије сестре Бејли. Њен живот се све
више компликује, чему нимало не помаже љубавни троугао
у коме се нашла, с једним дечком који је брани од туге и
другим који са њом тугу дели. Лени полако открива разне
тајне покојне сестре, чији је сан одувек био да се домогне
филмске славе. Поред тога, склапа причу о нестанку своје
мајке и о разлозима тог мистериозног нестанка. Kроз разговоре са баком и ујаком, Лени сазнаје неке добро чуване
породичне тајне.
ЗАШТО ПРЕПОРУЧУЈЕМО
Kњига је јако лепо написана, са пуно детаља и разних занимљивости. Прича о овој тинејџерки је сама по себи необична, а стил писања је прилагођен тако да могу да га читају и
старији читаоци. Многе ће заинтригирати како се ова девојка пробија кроз живот након
сестрине смрти.

ОБОЖАВАТЕЉКА

Рејнбоу Рауел
Дерета, 2015.

О ЧЕМУ ГОВОРИ ОВАЈ РОМАН
Kет je девојка која је своје детињство провела читајући и
обожавајући серијал књига о омиљеном јунаку Сајмону
Сноу, те пишући фановске приче о њему, заједно са својом
сестром близнакињом. Али сада се Kет суочава са великим
променама - одласком на факултет, удаљавањем од сестре,
породичним кризама, бригом о оцу, упознавањем нових људи
- покушавајући да кроз све то схвати која је права улога књига
у њеном животу и да ли може да живи свој живот, остављајући
Сајмона иза себе.
ЗАШТО ПРЕПОРУЧУЈЕМО
Ово је прича о одрастању и сазревању, која додељује битну
улогу фанфикцији и показује нам моћ инспирације и речи. Испуњена је живим ликовима,
њиховим узбудљивим и искреним односима, неким од најлепших љубавних сцена, као и
довитљивим и забавним дијалозима. Ова књига је посебно битна јер представља однос
младих и књижевности у данашње време, причајући о онима који стварају јер воле да
читају.
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ПЕТИ ТАЛАС
Рик Јенси

Urban Reads, 2015.
О ЧЕМУ ГОВОРИ ОВАЈ РОМАН
Ванземаљски освајачи су покорили свет у четири таласа:
прво је био електромагнетни удар, па вештачки изазвани
катастрофални земљотреси, па планетарна епидемија, па су
се међу људе увукли ванземаљски убице у људском обличју.
Шеснаестогодишња Каси је једна од ретких преживелих,
поставши прогоњена звер спремна на све како би избегла
смртне замке. Њени родитељи нису преживели, а млађег брата
су јој одвели у сумњиви војни логор. Кренувши у потрагу за
братом, Каси постаје део групе очајника који треба да спрече
још језивији, пети талас.
ЗАШТО ПРЕПОРУЧУЈЕМО
Иако прича на први поглед звучи јефтино и банално, ово је невероватно узбудљив роман
и турбо авантура која ће вас све време држати обливене хладним знојем. То је такође
и почетак једнако тако атрактивне трилогије, пуне физичких и психичких искушења,
неочекиваних обрта и фасцинантних негативаца.

ПРИЧА ЗА БИЋЕ ВРЕМЕНА

Рут Озеки
Боока, 2015.

О ЧЕМУ ГОВОРИ ОВАЈ РОМАН
Шеснаестогодишња Нао је жртва ужасног вршњачког малтретирања у токијској гимназији и планира самоубиство.
Пре тог чина, почиње да пише дневник посвећен својој стогодишњој прабаки Ђико, будистичкој монахињи. Десетак
година касније, после разорног цунамија, океан донесе
дневник младе Нао из Јапана до једног канадског острва на
Пацифику, где га проналази једна средовечна књижевница.
Читајући пронађени дневник, она постаје судбински повезана с непознатом јапанском тинејџерком.
ЗАШТО ПРЕПОРУЧУЈЕМО
Овај озбиљан и прилично захтеван филозофски роман даје нам добар увод у јапанску
културу, посебно у период живота у Јапану за време фашизма, када је деда-ујак главне
јунакиње погинуо као камиказа. Најважније теме су потрага за смислом садашњег тренутка
и слобода избора. Поред тога, овај роман се бави и проблемом уклапања тинејџера у
школску средину, а посебно темама љубави и окрутности.
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СКРИВЕНА КАПИЈА
Ева Фелер

Propolis Books, 2018.
О ЧЕМУ ГОВОРИ ОВАЈ РОМАН
Ана и Себастијано путују кроз посебне временске капије
назад у прошлост, како би утицали на догађаје да не крену
нежељеним током. Једног дана добију задатак да одведу
инжењера Џорџа Стивенсона назад у Лондон 1813. године,
како би конструисао парну локомотиву. Али док су били на
том задатку, неко је почео да руши временске капије и да
их сатерује у шкрипац. Како би открили ко стоји иза тога,
њих двоје се претварају да су веома богати брат и сестра и
убацују се у кругове лондонске аристократије. Међутим,
противник је бржи па поруши и последњу капију, оставивши
их заробљене у 1813. Има ли излаза одатле?
ЗАШТО ПРЕПОРУЧУЈЕМО
Овај роман је врхунски ужитак за читање у доколици, посебно занмљив по веома живописној и занимљивој слици Лондона почетком 19. века. Прича је врло динамична, маштовита и узбудљива, а пар главних јунака лако задобије наше симпатије. Ово је иначе
последњи део трилогије о путовању кроз време, али може да се чита и сасвим независно
од претходна два наставка.

СКРОЗ ИСТИНИТ ДНЕВНИК ЈЕДНОГ
ПОВРЕМЕНОГ ИНДИЈАНЦА

Шерман Алекси
Urban Reads, 2016.

О ЧЕМУ ГОВОРИ ОВАЈ РОМАН
Јуниор је петнаестогодишњи Индијанац који живи у резервату, где постоји велик проблем сиромаштва и алкохолизма.
Он је натпросечно талентован за школу, цртање и кошарку,
па га један наставник наговори да упише белачку школу
ван резервата, како би си обезбедио бољу будућност. Јуниор
послуша тај савет и у новој школи га лепо прихвате, али га
старо друштво и његов дотадашнњи најбољи друг Дрчни
почињу сматрати издајником. Проблем долази до тачке кључања кад Јуниор треба да игра кошарку за екипу своје нове
школе против екипе резервата, за коју игра Дрчни.
ЗАШТО ПРЕПОРУЧУЈЕМО
Веома паметна, дирљива и топла прича о једном момку који је храбро решио да уради
нешто паметно за сопствену будућност, без обзира на цену. Иако роман има доста тужних
сцена, обележен је и хумором, који посебно долази до изражаја кроз Јуниорове карикатуре
којима он описује свој живот.
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СВЕ ЈЕ У РЕДУ
Јасминка Петровић

Креативни центар, 2017.
О ЧЕМУ ГОВОРИ ОВАЈ РОМАН
Овај роман несвакидашње структуре говори о младима данашњице и свим потешкоћама које та младост доноси. Бави се
питањима одрастања младих генерација и њиховим причама
које се на занимљиве начине укрштају, међусобно и с одраслима,
стварајући зид повезаних судбина. На шта је све човек спреман
и шта то у нама свима „кључа“? Шта је све потребно да једно
младо људско биће преживи и да се снађе у овом суровом свету
и колико су људи у ствари повезани?
ЗАШТО ПРЕПОРУЧУЈЕМО
Читајући ову књигу, запитаћемо се колико постоји сличних људи на свету, какве нас то
ситнице повезују и колико је у ствари тешко да, чак и у 21. веку, остваримо личну слободу.
Све је у реду ће нам показати снагу људске воље и духа, као и тежину изазова овог света и
земље у којој живимо. Роман богат емоцијама, открићима и изненађењима.

СВЕ, БАШ СВЕ
Никола Јун

Urban Reads, 2016.
О ЧЕМУ ГОВОРИ ОВАЈ РОМАН
Мади је тинејџерка која живи с мајком лекарком, а најбоља
пријатељица јој је медицинска сестра Kарла. Због ретке болести
не сме да пређе кућни праг, а сви посетиоци пре уласка у
њену собу морају да прођу кроз дезинфекцију. Досељење
мистериозног дечка обученог у црно, у кућу преко пута њене,
избацује њен живот из колосека. Њих двоје се преко порука
полако упознају и заљубљују једно у друго. Мади сада своје
време проводи на прозору чекајући га да се појави и дописујући
се с њим до касно у ноћ. Да ли ће ова љубав бити буквално
опасна по њен живот?
ЗАШТО ПРЕПОРУЧУЈЕМО
Овај необични љубавни роман на узбудљив начин говори и о манипулацијама на које смо
спремни како бисмо задржали оне које волимо. Пробудиће у нама жељу да максимално
искористимо свој дан и живимо живот пуним плућима. Пун разних заплета и успона, биће
занимљив свим читаоцима. О успеху ове књиге сведочи и то што је радња преточена на
филмско платно.
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ТА МРЖЊА КОЈУ СЕЈЕШ
Енџи Томас

Urban Reads, 2017.
О ЧЕМУ ГОВОРИ ОВАЈ РОМАН
Живот црне тинејџерке Стар мења се из корена након што се
задеси као сведок убиства свог најбољег друга Kалила, које је
починио бели полицајац. Она се суочава с тешким избором да ли да сведочи на суду упркос веома малој шанси да полицајац заправо буде проглашен кривим за свој злочин? Док
Стар размишља о овој одлуци која ће јој променити живот из
корена, суочава се и са свакодневним расизмом у претежно
белачкој школи коју похађа, а доживљава и одбацивање комшилука у коме живи, јер њено сведочење угрожава и моћне
људе из криминалне средине у гету.
ЗАШТО ПРЕПОРУЧУЈЕМО
Овај роман на приступачан и занимљив начин дотиче проблеме значајне за свет у 21.
веку. Упркос тешкој и озбиљној теми, успева и да нас насмеје и очара допадљивим и реалистичним ликовима и њиховим међусобним односима, а порука коју нам шаље говори
о важности љубави и подршке према ближњима, у породици и у комшијском окружењу.

У МОРУ ЗРНО СОЛИ
Рута Сепетис

Urban Reads, 2017.
О ЧЕМУ ГОВОРИ ОВАЈ РОМАН
Последња ратна зима почетком 1945. године. Јоана, Флоријан,
Емилија и Алфред. Четворо младих различитих националности.
Четири потпуна странца чији се путеви укрштају у покушају
да преживе, укљештени између Црвене Армије и нациста.
Свако од њих има своју причу, свој страх - али сви они беже
од истог чудовишта, рата. Док иду ка броду „Вилхелм Густлоф”,
који треба да их одведе у безбедност и слободу, суочавају се с
многим опасностима и незамисливим суровостима рата.
ЗАШТО ПРЕПОРУЧУЈЕМО
Овај роман говори о највећој поморској трагедији у историји, потапању брода „Вилхелм
Густлоф“, у коме је страдало шест пута више људи него у хаварији „Титаника“. Kроз очи
четири обична тинејџера видимо све ужасе које рат доноси са собом. Упркос рату, велики
део романа говори о важности љубави, пријатељства и очувања макар зрнца људскости и
у најтежим околностима.
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УСПОН ЦРВЕНОГ

Пирс Браун

Urban Reads, 2015.

О ЧЕМУ ГОВОРИ ОВАЈ РОМАН
Млади Дароу је припадник најниже класе, Црвених. Живи
испод површине Марса и верује да су они пионири, и да
припремају Марс за долазак осталих боја. Једног дана открива
да је све то обмана и да је Марс већ припремљен и насељен. Он
се уз помоћ организације побуњеника маскира у припадника
владајуће класе Златних и одлази у једну од школа за њихове
предводнике, како би их срушио изунутра.
ЗАШТО ПРЕПОРУЧУЈЕМО
Овај роман је написан из угла Дароуа, па видимо његову наглу промену од шеснаестогодишњака коме је једино битна љубав до предводника буне. Пирс Браун нас наводи да
се запитамо да ли смо у стању да постанемо јаки и наставимо даље када изгубимо све што
нам је до тада било битно, као и да ли имамо довољно снаге да остваримо снове наших
најближих и поломимо окове.

ШЕСТ ВРАНА
Ли Бардуго

Urban Reads, 2015.
О ЧЕМУ ГОВОРИ ОВАЈ РОМАН
У измишљеном свету на обалама Исконског мора појавила се
снажна дрога која појачава магијске способности, што врло
лако може да се отме контроли и доведе до светске катастрофе.
Да би се то спречило, потребно је извршити самоубилачку
мисију провале у најстроже чувани Ледени Двор. Под командом Каза, малолетног генија сплетки и криминала, шест делинквената из различитих разлога учествују заједно у авантури
која треба да спречи светски магијски рат. Наравно, притом и
они између себе раде једно другом о глави.
ЗАШТО ПРЕПОРУЧУЈЕМО
Ова књига има толико слојева да ће сваки читалац наћи нешто за чим трага. Испреплетени
животи главних ликова дочарани су нам помоћу неочекиваних преокрета, неколико
различитих погледа на свет и списатељичине моћи управљања речима. Поред узбудљиве
авантуре и опчињавајућих ликова, списатељица нам нуди и неке веома битне теме: расизам
и расне предрасуде, трговину људима, адикцију, сексуалност и самопоуздање.
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