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Choć chodzą do jednej klasy i mieszkają na tym samym osiedlu,
właściwie się nie znają. Nie pomaga też ciągła presja – koniec szkoły,
egzamin ósmoklasisty i mityczne punkty - za świadectwo, olimpiady,
konkursy i wolontariat. Właśnie, wolontariat! Maria, Lena i Miłosz
mają go odbyć w domu spokojnej starości i nagle okazuje się, że to
początek czegoś nowego i odświeżającego. Doświadczenie, które
zmieni nie tylko ich, ale także ich rodziny.
Gabi, pewna siebie i popularna w szkole dziewczyna, skrywa mrożącą
krew w żyłach tajemnicę. Sekret jest tak okropny, że nie może go
zdradzić nawet najlepszej przyjaciółce. Dziewczyna od dłuższego czasu
przestaje się dogadywać z matką, a jej pasja – jazda na deskorolce – nie
sprawia już przyjemności. Pewnego dnia nieoczekiwany impuls
popycha ją na mroczną ścieżkę. Gabi nigdy nie czuła się tak samotna.

Eliza ma 18 lat i jest ekscentryczką i nerdem, a do tego boryka się
z chorobliwą nieśmiałością oraz brakiem jakichkolwiek znajomych.
Drwiny, wyzwiska, przemykanie pod ścianami i nieustanne okupowanie
swojego pokoju - tak wygląda jej życie w realu.
W internecie za to jest LadyKonstelacją, ekstremalnie popularną na
całym świecie autorką komiksu Morze potworne.

Rose po śmierci ojca trafia do domu sędziwych ciotek. Dziewczynka
sprawia wrażenie chorowitej i przygnębionej. Wszystko zmienia się,
gdy z zamorskich podróży wraca jej wuj i opiekun prawny. Doktor
Alec z miejsca zaczyna wprowadzać prostą, ale skuteczną terapię: dużo
ruchu na świeżym powietrzu, zdrowe posiłki, pożyteczne zajęcia
i towarzystwo rówieśników.

Jason Blake jest dwunastoletnim autystycznym chłopcem. Chodzi
do zwykłej szkoły. Rzadko zdarza mu się dzień bez większych lub
mniejszych nieprzyjemności. Choć próbuje zrozumieć swoich kolegów,
oni nie zawsze chcą zrozumieć jego. Jest więc sam. Wszystko się
zmienia, gdy zaczyna korespondować w internecie z Feniksem
z Popiołów - osobą poznaną na stronie, na której młodzi nastolatkowie
publikują swoje próby literackie.

Miłość przestała interesować Audrey od kiedy, z powodu ojca, jej
matka przeszła załamanie nerwowe. By odciąć się od rodzinnych
problemów dziewczyna zatrudnia się w kinie. Niestety prawdziwa
miłość nie zawsze jest taka jak w filmach. Ta historia miłosna nie
opowiada o pocałunkach w śniegu czy pożegnaniach na lotnisku.
Opowiada o cierpieniu, zakłopotaniu, nadziei i zdziwieniu.

Comedy Queen" to cudowna opowieść o miłości, odwadze, tęsknocie
i śmiechu. Wzruszająca, zabawna i doskonała. Jenni Jägerfeld jest
w Szwecji uważana za współczesną Astrid Lindgren i nie ma w tym
porównaniu ani odrobiny przesady. Porusza trudny problem i opisuje
go delikatnie i z taktem. Sympatyczna bohaterka jest jednocześnie
bezbronna i dzielna. Książka zabawna i przejmująca. Czyta się
świetnie.

Samotny i nieśmiały Evan Hansen za namową terapeuty pisze do siebie
listy, które mają go podnieść na duchu. Zawsze rozpoczyna je zwrotem:
„Drogi Evanie Hansenie”. Jeden z tych listów przypadkiem trafia do
Connora, szkolnego buntownika. Evan jest przerażony i przekonany,
że teraz wszyscy poznają jego tajemnice.

Nigdzie nie jest dobrze i wszystkich coś gryzie. Dzięki temu wiemy,
że żyjemy naprawdę. Powieść na miarę Buszującego w zbożu
Salingera. Została napisana przez szesnastoletnią autorkę i do dziś jest
jedną z najchętniej czytanych książek w Stanach Zjednoczonych.
Opowiada historię rywalizacji dwóch młodzieżowych gangów.

Gdy Hedda odkrywa, że jest w ciąży, nie wierzy, że w ogóle mogłaby
się zajmować dzieckiem. Jest młodziutka i nadal w szponach zaburzeń
odżywiania, które wpływają na każdy aspekt jej codziennego życia.
Nadała nawet imię chorobie – Nia, ale dni mijają, a Hedda podejmuje
decyzję: zawrze z Nią rozejm do czasu urodzenia się dziecka.

Każdy z nas ma blizny. Niektóre po prostu lepiej widać. Rok po
pożarze, który ją okaleczył, szesnastoletnia Ava wraca do szkoły.
Przywykła już do krępujących ludzkich spojrzeń i niewybrednych
określeń. Ale jest jedno, którego nienawidzi bardziej niż innych:
„ocalona”. Jak nazwać kogoś, kto ocalał wbrew własnej woli? Kto
czasami żałuje, że żyje?

Pełna emocji, niezwykle aktualna opowieść o samobójstwie, bullyingu,
żałobie i zagrożeniach dorastania w erze mediów społecznościowych.
Świat piętnastoletniego Nathana wali się w gruzy, gdy jego starszy brat
popełnia samobójstwo. Al miał przed sobą wspaniałe perspektywy, był
utalentowany i kochał życie. Dlaczego więc się zabił?

Koszmar przemocy internetowej i walka o swoją godność. Carey
i Amelia są nierozłącznymi BFF. Ich relacja rozpada się jednak z dnia na
dzień, gdy Amelię zaczyna trollować online użytkownik o nicku
Sweetfreak, a oskarżenie o bycie autorką hejterskich komentarzy pada
na jej przyjaciółkę. Dotąd popularna w szkole Carey zostaje odrzucona
przez znajomych. Kim naprawdę jest Sweetfreak?

Kontynuacja „Jednak mnie kochaj”. Drugi tom znakomitej powieści
o problemach młodych ludzi, o tym, jak trauma i stres potrafią złamać
najtwardsze charaktery oraz o tym, że można znaleźć pomoc u innych
i siłę w sobie, by pokonać koszmary z przeszłości.

Mroczny thriller psychologiczny oraz intrygujące przybliżenie
funkcjonowania sekt – sposobów przyciągania nowych członków,
mechanizmów działania i sposobów manipulacji. Szesnastoletnia Lily
jest zrozpaczona zaginięciem swojej siostry, która zniknęła przed
czterema miesiącami. Gdy pewnego dnia spostrzega leżącą na ulicy
ranną dziewczynę, jej serce na moment przestaje bić.
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