Dave Cousins
„15 dni bez głowy”
Ma piętnaście lat, sześcioletniego brata udającego psa i wiecznie
pijaną mamę. Musi być niewidzialny i sprawić, by nikt - ani
nauczyciele, ani koledzy - nie dowiedział się o tym, co się dzieje w
jego domu. Gdy niespodziewanie znika mama, Laurence ma
piętnaście dni na to, by poukładać życie swojej rodziny na nowo.
Jak się okazuje, sprostanie wyzwaniom dorosłego świata wcale nie
jest łatwe i może wymagać wielu poświęceń...

John Green
„19 razy Katherine”
Colin Singleton gustuje wyłącznie w dziewczętach o imieniu Katherine. A
te zawsze go rzucają. Gwoli ścisłości, stało się tak już dziewiętnaście
razy. Ten uwielbiający anagramy, zmęczony życiem cudowny dzieciak
wyrusza w podróż po Ameryce ze swoim najlepszym przyjacielem
Hassanem, wielbicielem reality show "Sędzia Judy". Chłopcy mają w
kieszeni dziesięć tysięcy dolarów, goni ich krwiożercza dzika świnia, ale
za to nie towarzyszy im ani jedna Katherine. Colin rozpoczyna pracę nad
Teorematem o zasadzie przewidywalności Katherine, za pomocą którego
ma nadzieję przepowiedzieć przyszłość każdego związku, pomścić
Porzuconych tego świata i w końcu zdobyć tę jedyną.

Ainsworth Eve
„7 dni”
"7 dni" to odważna, ciekawa i podejmująca aktualny temat opowieść o
zjawisku dręczenia w szkole, opowiedziana zarówno z perspektywy
tyrana, jak i zastraszanej osoby. Jess jest zastraszana przez swoją
rówieśnicę Kez. Z tego powodu jej bezpieczne życie szkolne, zmienia się
w piekło. Kez ma również mnóstwo problemów, ale wciąż pociesza ją
fakt, że jest lepsza od Jess – a przynajmniej tak myśli.
Bezkompromisowo i celnie ujęty problem, z którym borykają się
nastolatki na co dzień. Lektura dla osoby w każdym wieku.

Moracho Cristina
„Althea & Oliver”
Althea i Oliver byli najlepszymi przyjaciółmi, nierozłącznymi niemal od
przedszkola. Jednak w liceum Althea nagle uświadamia sobie, że to, co
czuje do Olivera, wykracza poza przyjaźń. Oliver chce tylko, żeby ich
życie wyglądało tak jak zawsze, ale gdy po raz kolejny budzi się rano i nie
pamięta nic z minionych tygodni, nie może dłużej zaprzeczać, że dzieje
się z nim coś złego. Cierpi na zespół Kleinego-Levina, zwany syndromem
śpiącej królewny. Losy zaprowadzą ich oboje z dachów rodzinnych domów,
zakrapianych alkoholem imprez i festynów w ich małym miasteczku do
wielkomiejskich szpitali, przepełnionych ulic i squatów Nowego Jorku. Wszystko to w
cieniu choroby, której nazwa brzmi jak z bajki, ale z bajką nie ma nic wspólnego. Akcja
powieści rozgrywa się w najlepszych czasach kultury DIY, znów i taśm magnetofonowych
– połowie lat 90. Punkowa, dojrzała i bardzo prawdziwa opowieść o tożsamości,
dorastaniu, przyjaźni, miłości i o tym, czemu czasem tak wspaniale jest podejmować złe
decyzje.

Galy Forman
„Byłam tu”
Najnowsza powieść autorki bestsellerów Zostań, jeśli kochasz i Wróć,
jeśli pamiętasz. Ta przejmująca do głębi powieść jest historią Cody
Reynolds, zmagającej się z samobójstwem najlepszej przyjaciółki.
Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: "czemu Meg odebrała sobie życie?"
rzuci Cody w wir podróży tropem przyjaciółki, która z zapyziałego
miasteczka wyjechała na prestiżowe studia, ale też do granic
samopoznania i na spotkanie z wielkim niebezpieczeństwem. Bohaterka
będzie zmuszona zakwestionować wszystko, co dotąd uważała za pewnik. Nie tylko swoją
relację z wspaniałą, charyzmatyczną Meg – ale i znaczenie takich pojęć, jak życie, miłość,
śmierć i przebaczenie.
Curtis Marci
„Coś mojego”
Maggie ma siedemnaście lat. Pół roku temu jej świat zniknął. Straciła wzrok.
Ale pewnego dnia widzi dziesięcioletniego kalekiego Bena. I tylko jego.
Przyjaźń z nim i uczucie do jego starszego brata uczą ją żyć na nowo i widzieć
rzeczy i ludzi, jakimi naprawdę są. Ben trenuje pływanie. To jest Coś, co jest
Jego, czyli Coś, co daje mu radość. Maggie też będzie musiała znaleźć swoje
to Coś… Żeby żyć normalnie, czuć radość i nie pogrążyć się w smutku. Co to
będzie, kto jej pomoże? Czy wesprze ją przyjaźń, a może miłość? Ben czy jego
brat Mason, a może ktoś inny… „Niezwykłe… można śmiać się głęboko,
sarkastycznie parskać i czuć jednocześnie ciepło w sercu. To jest to, co mogę powiedzieć
o powieści Coś mojego. Kocham to. Kocham. Czy muszę mówić więcej?”

Monika Kowaleczko-Szumowska
„Galop '44”
Mikołaj w przedziwny sposób trafia ze współczesnej Warszawy w sam wir
dramatycznych wydarzeń powstania warszawskiego. Jego starszy brat
Wojtek decyduje się na podróż, która zakończy się kilkadziesiąt lat
wcześniej, aby wydostać Mikołaja z powrotem. W walczącej Warszawie
chłopcy poznają na przemian smak zwycięstwa i gorycz porażki,
dowiadują się, czym jest męstwo, prawdziwa przyjaźń i wielka miłość.

John Green
„Gwiazd naszych wina”
Światowy fenomen, bestsellerowa powieść, na podstawie której powstał
film. Szesnastoletnia Hazel choruje na raka i tylko dzięki cudownej
terapii jej życie zostało przedłużone o kilka lat. Jednak nie chodzi do
szkoły, nie ma przyjaciół, nie funkcjonuje jak inne dziewczyny w jej
wieku, zmuszona do taszczenia ze sobą butli z tlenem i poddawania się
ciężkim kuracjom. Nagły zwrot w jej życiu następuje, gdy na spotkaniu
grupy wsparcia dla chorej młodzieży poznaje niezwykłego chłopaka.
Augustus jest nie tylko wspaniały, ale również, co zaskakuje Hazel,
bardzo nią zainteresowany. Tak zaczyna się dla niej podróż,
nieoczekiwana i wytęskniona zarazem, w poszukiwaniu odpowiedzi na
najważniejsze pytania: czym są choroba i zdrowie, co znaczy życie i śmierć, jaki ślad
człowiek może po sobie zostawić na świecie.
Wnikliwa, odważna, pełna humoru i ostra Gwiazd naszych wina to najambitniejsza i
najbardziej wzruszająca powieść Johna Greena. Autor, pisząc o nastolatkach, ale nie
tylko dla nich, w błyskotliwy sposób zgłębia w niej tragiczną kwestię życia i miłości.

Iga Wiśniewska
„Nocny motyl”
Zaskakujący debiut. Przejmujący obraz drogi w blasku fleszy.
Od dzieciństwa nazywali ją księżniczką. Była najpiękniejsza w całym
mieście. Bogata, mądra i otoczona przyjaciółmi. Czego jeszcze można
chcieć? Ona chciała zostać modelką. Podpisała kontrakt i zobaczyła, jak
naprawdę wygląda życie modelki. Jaką cenę trzeba zapłacić, by być na
szczycie i jednocześnie się na nim utrzymać? Jak poradzić sobie w świecie,
gdzie królują nocne kluby, narkotyki i moda? A może spaść na samo dno?
W tej książce marzenia ścierają się z rzeczywistością. Każda nastolatka
powinna ją przeczytać, by zrozumieć, ile trzeba poświęcić, aby znaleźć się
na okładkach najlepszych pism i spróbować pozostać sobą.

Mirjam Mous
„Password”
Mick, wchodząc do pokoju swego najlepszego przyjaciela Jerro,
dostrzega, że ten leży nieprzytomny. Szybko powiadamia pogotowie.
Ponieważ nie należy do rodziny, nie wolno mu towarzyszyć przyjacielowi w
karetce. Lecz gdy chwilę później w szpitalu chce się czegoś o nim
dowiedzieć, spotyka go coś osobliwego. Na Stefana czeka pod szkołą
nieznany mężczyzna. Chłopiec mu nie ufa, więc odchodzi. Czego ten facet
od niego chce? Stefan rozpaczliwie próbuje zgubić śledzącego go człowieka. Życiorysy
trzech chłopców splatają się ze sobą w szczególny sposób. Przedziwne wydarzenia
następują jedno po drugim, a Jerro i Stefan znajdują się w wielkim niebezpieczeństwie.
Mick powoli dochodzi do szokującej prawdy...
Agata Mańczyk
„Pierwsza noc pod gołym niebem”
Bazyl i Inka przypadkowo spotykają się w dworcowej kawiarni.
Obydwoje mieli ostatnio sporo problemów, od których postanowili
uciec. Niefortunne zdarzenie sprawia, że wyruszają razem w podróż.
Na pierwszy rzut oka dzieli ich przepaść. On – zbuntowany dziwak z
ufarbowanymi na czerwono włosami, ona – przykładna uczennica z
dobrego domu. Oboje uparci, przekonani o własnych racjach i...
niebywale utalentowani w pakowaniu się w coraz to nowe kłopoty. Po
prostu mieszanka wybuchowa! "Pierwsza noc pod gołym niebem" to
pełna humoru powieść drogi. Pościgi, podróże stopem, gangsterzy, nagłe zwroty akcji, a
do tego tajemniczy skarb, no i miłość... Ta książka trzyma w napięciu i nie pozwala się
nudzić!
Susanne Young
„Plaga samobójców”
Nastolatki masowo popełniają samobójstwa. W niektórych szkołach
władze wprowadzają więc pilotażowy program przeciwdziałania tej
epidemii. Wszelkie objawy depresji są skrupulatnie notowane, a ci, którzy
się załamują, są poddawani leczeniu w odizolowanych klinikach. Leczenie
wydaje się skuteczne, ale każdy, kto brał udział w programie, wraca do
zwykłego życia kompletnie pozbawiony wspomnień. Rodzice Sloane stracili
już jedno dziecko i są gotowi na wszystko, by tylko ją uratować.
Dziewczyna tłumi więc swoje prawdziwe uczucia. Jedyną osobą, przy
której czuje się swobodnie, jest James, jej chłopak. Obiecał jej, że ich
dwojgu nic się nie stanie, a Sloane jest pewna, że ich miłość przetrwa wszystko. Lecz z
tygodnia na tydzień oboje stają się coraz słabsi. Coraz trudniej im zachowywać twarz, bo
dopada ich depresja. A później Program. Mroczna powieść z romansem w tle.

Gayle Forman
„Ten jeden dzień”
Życie Allyson jest poukładane, zaplanowane, uporządkowane. Ale
wystarczy jeden dzień, by wszystko się zmieniło… Pod koniec swoich
europejskich wakacji Allyson poznaje Willema, obiecującego młodego
aktora i wolnego ducha. Chłopak różni się od Allyson pod każdym
względem. Kiedy jednak namawia ją, aby zmieniła plany i pojechała z nim
do Paryża, dziewczyna się zgadza… Ta spontaniczna, nietypowa dla niej
decyzja rozpocznie dzień pełen ryzyka i emocji, wyzwolenia i intymności.
Nadchodzące 24 godziny mogą zmienić życie Allyson na dobre… "Ten
jeden dzień" to romantyczna i wciągająca opowieść o miłości, podróży i niezwykłych
przypadkach losu. Już wkrótce ciąg dalszy tej historii w książce "Ten jeden rok".

Gayle Forman
„Ten jeden rok”
Willem stracił kontrolę nad swoim życiem. Boleśnie zraniony śmiercią ojca
obawia się kolejnej miłości i kolejnej (być może) straty. Nie potrafi
jednak zapomnieć dnia spędzonego w Paryżu z pewną niezwykłą
dziewczyną. Czuje, że musi ją odnaleźć, chociaż nie zna nawet jej
prawdziwego imienia. Mimo to będzie próbował. W najbliższym roku czeka
go kilka ważnych decyzji. Czy zaryzykuje? Czy otrzyma dar od losu i
spotka ponownie Allyson? „Ten jeden rok” to kontynuacja książki „Ten
jeden dzień”. Romantyczna i wciągająca opowieść o miłości, podróży i
zbiegach okoliczności, które zmieniają całe życie.
Jay Asher
„Trzynaście powodów”
Bestseller „New York Timesa” przetłumaczony na 31 języków.
„Istnieje trzynaście powodów śmierci twojej przyjaciółki. Ty jesteś
jednym z nich”. Clay Jensen wraca do domu ze szkoły i na przed drzwiami
znajduje dziwną paczkę. W środku jest kilka taśm magnetofonowych
nagranych przez Hannah, koleżankę z klasy, która dwa tygodnie wcześniej
popełniła samobójstwo. Dziewczyna wyjaśnia, że istnieje trzynaście
powodów, dla których zdecydowała się odebrać sobie życie. Clay jest
jednym z nich i jeśli wysłucha nagrania, dowie się dlaczego. Chłopak przez
całą noc kluczy po mieście, a za przewodnika służy mu głos Hannah. Staje się świadkiem
jej bólu i osamotnienia, a przy okazji poznaje prawdę o sobie i otaczających go ludziach,
której nigdy nie chciał stawić czoła. Z przeraźliwa jasnością dociera do niego, że nie da
się cofnąć przeszłości, podobnie jak nie da się powstrzymać przyszłości… Trzynaście
powodów to rewelacyjny debiut Jaya Ashera, który snuje swoją opowieść z taką
szczerością i prostotą, że tragedia za nią ukryta, wydaje się wstrząsająco prawdziwa.

