
NEJLEPŠÍ YOUNG ADULT KNIHY DESETILETÍ 

Časopis School Library Journal oslovil oceňované autory literatury pro dospívající s otázkou, 

které knihy minulého desetiletí považují na důležité. Některé ze zmiňovaných knih vyšly v 

češtině a najdete je ve školní knihovně! 

Více o anketě na https://www.slj.com/?detailStory=best-ya-books-of-the-decade 

 

Od té doby, co Marin nechala celý svůj předchozí život za sebou, 

nemluvila s nikým ze své minulosti. Nikdo, ani její nejlepší kamarádka 

Mabel, neví pravdu o tom, co se během několika posledních týdnů 

stalo. Dokonce i na univerzitě v New Yorku, tisíce kilometrů od 

domova v Kalifornii, stále touží po domově a snaží se překonat 

tragédii, která se stala. Nyní, během zimních prázdnin, když je v 

kampusu sama, přijíždí Mabel a Marin se musí vypořádat se vším, čím 

se tak dlouho trápila. 

 

11. října 1943 se nedaleko Paříže, v okupované Francii, zřítilo britské 

špionážní letadlo. Jeho pilotka a pasažérka byly nejlepší přítelkyně. 

Jedna z dívek má naději, že přežije. Druhá hru o život prohrála dříve, 

než začala. Když Verity chytne Gestapo, myslí si, že nemá žádnou 

šanci na přežití. Jako tajný agent chycený na nepřátelském území 

zažívá nejhorší noční můru jakéhokoliv špióna. Nacisté ji ale ihned 

nezabijí, dají jí na výběr: Buď jim odhalí svou misi, anebo ji strašlivým 

způsobem popraví. A ona se rozhodne říct jim pravdu. Avšak ne 

takovou, jakou očekávají. 

Na každém kousku papíru bojuje Verity o svůj život. Odhaluje svou minulost, vypráví, jak 

se skamarádila s pilotkou Maddie. Lituje svého selhání a ukazuje svou kuráž a zoufalou 

touhu dostat se domů. Ale budou její odhalení stačit SS? Pomohou jí její tajemství přežít? 

Krycí jméno Verity vypráví trýznivý a zároveň nádherný příběh o silném přátelství, které je 

zkoušeno děsivým nepřítelem. 

Saba žije u Stříbrného jezera – pustiny zpustošené neustálými 

písečnými bouřemi – kde se její rodina snaží přežít a neustále naráží 

na pozůstatky dávno zaniklé civilizace Padlých. Když čtyři tajemní 

jezdci unesou její milované dvojče Lugha a zabijí jejího otce, Saba se 

vypraví osvobodit bratra a pomstít otce. Cestou potkává pestrou 

společnost dobrodruhů, pašeráků a samozřejmě i Jacka, úžasného a 

nesmírně drzého kluka. Saba během svého putování zjistí, že není 

slabou a bezbrannou dívkou, ale naopak skvělým bojovníkem, který 

má schopnost změnit deformovanou společnost zevnitř…  

Krvavá cesta je román plný akce, napětí a dobrodružství.  
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