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EWA SERNO, KONTRAKT. W OGIEŃ 

 

Czasem przyjaźń jest ważniejsza niż wszystko inne. Emma i Em są 

nierozłączne już od przedszkola. Nic nie jest w stanie ich rozdzielić, 

dopóki jedna z nich po śmierci swojego ojca nie musi wyjechać z 

matką za ocean. W tym czasie drugą dosięga najmocniejszy cios… 

Na co byś się zdecydowała, gdyby ogarnęła cię rozpacz czarniejsza 

niż piekło? Czy dla pomszczenia śmierci przyjaciółki podjęłabyś 

współpracę z… diabłem? Em to zrobiła. A potem… wszystko się 

zmieniło. 

 

 

 

IGA WIŚNIEWSKA, PRZEKLĘTA 

 

Włóczenie się nocą po Wolnym Mieście Rades nigdy nie było 

bezpieczne, nie kiedy w mroku czaiły się tajemnicze istoty. Gdy coś 

zaczyna bezlitośnie wybijać zmiennokształtnych, którzy do tej pory 

uważali się za nietykalnych, zaczyna się wyścig z czasem. Kim lub 

czym jest morderca? Groźny władca zmiennokształtnych, tajemnicza 

kobieta, sympatyczny Rosjanin, zakręcony naukowiec i medium 

połączą siły, by rozwiązać tę zagadkę. Zegar tyka. 

 

 



JESSICA PARK, TO SKOMPLIKOWANE. JULIE 

 

Matt jest wysoki, ciemne blond włosy opadają mu na oczy. 

Nosi koszulkę z napisem: „Nietzsche to mój ziom”. Julie 

bardzo go lubi. Jest jeszcze Finn. Nigdy go nie spotkała… 

Ale to za nim szaleje. Skomplikowane? Dziwne? Nie da się 

ukryć! W domu Watkinsów zdecydowanie coś nie gra. 

Rodzice są mili, ale jakby nieobecni. Matt jest piekielnie 

zdolnym studentem matematyki, ale nawet kabelek USB 

nawiązuje kontakty łatwiej niż on. Celeste wyraźnie odstaje 

od rówieśników i ma pewien baaardzo dziwny zwyczaj… 

Jest jeszcze najstarszy brat, Finn: zabawny, mądry, 

wrażliwy, otwarty… Tylko że kompletnie nieosiągalny. 

Można z nim pogadać tylko na czacie. Julie, która właśnie 

zaczęła studia, zamieszkuje właśnie z nimi. Nie 

przypuszcza, że stanie się kimś ważnym dla rodziny 

Watkinsów. I że to będzie aż tak skomplikowane. 

 

 

SUZANNE YOUNG, DZIKIE SERCA 
 

Znasz ten stan, gdy twoje życie rozsypuje się na kawałki, a ty 

desperacko chwytasz się jakichś fragmentów? Wiesz, jak to 

jest, kiedy twoje serce jest roztrzaskane, a ty po prostu nie 

masz się czego złapać i czujesz totalną samotność, gdy ani 

miłość, ani rodzina nie dają ci nadziei, gdy tkwisz w swojej 

najgorszej wersji piekła? Tam jest Savannah, dziewczyna, 

która próbuje z ruin odbudować swoje życie. Nie ma matki, 

ojciec pije,  brat choruje. Savvy brakuje też chłopaka. Wtedy 

pojawia się Cameron, kolega ze szkoły i z innego świata, 

który próbuje zburzyć mury wokół niej. Savvy nie chce 

pozwolić sobie na zaufanie, bo może się okazać, że wszystko 

rozleci się z hukiem. Czy chociaż na milimetr wpuści go do 

swojego życia?Ta książka wbije cię w fotel i nie puści do 

ostatniej strony. To trudna i niecukierkowa opowieść o 

prawdziwych problemach i o sile. Sile dzikiego serca. 

 

 

 

 



REBEKAH CRANE, JAK POKOCHAĆ FREAKA 

 

Zander ma 16 lat, maniakalnie wyrywa sobie włosy i marzy, 

by wszyscy zostawili ją w spokoju. Najlepiej czuje się 

wewnątrz swojej głowy. Rodzice wysyłają ją na letni obóz 

dla zaburzonych nastolatków. Mieszkańcy obozu dryfują 

gdzieś na granicy diagnozy i życiowej katastrofy. Cassie 

określa siebie jako maniakalno-depresyjną anorektyczkę z 

chorobą dwubiegunową. Słodki Grover Cleveland to 

niestabilny emocjonalnie chłopak, który w kółko mówi o 

swojej przyszłej schizofrenii.  Uroczy Bek to patologiczny 

kłamca. Z czasem między terapią grupową a zakazanymi 

nocnymi wypadami zaczynają się tworzyć niezwykłe 

przyjaźnie. Czwórka nastolatków ujawnia przed sobą swoje 

dramatyczne tajemnice. Zander czuje niezwykły pociąg do 

Grovera  i nawet zaczyna się zastanawiać, czy kiedyś 

mogłaby być szczęśliwa. Wpierw musi porzucić nadzieję, że 

uda jej się poskładać rozsypane kawałeczki samej siebie… 

 


