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Файн, Е. Позаду льодовні. - Львів :
Вид. Старого Лева, 2016. - 128 с.

Том і Касс, Касс і Том. Нерозлучні брат і
сестра. Двійнята, які повсякчас разом. Та
одного літа все змінюється. Стає ясно, що
Том і Касс - уже не діти. Вони тепер
дорослі, у кожного своє життя та власні
таємниці. Зміни застали Тома зненацька, і
він якось мусить дати їм раду, причому
самотужки.



Нестлінгер, Крістіне. Маргаритко, моя
квітко. - Л. : Урбіно, 2016. - 416 с.

Маргариті - чотирнадцять, вона непоказна,
товста і з купою комплексів, тож життя
здається їй не надто веселим. Та от
Маргариті виповнюється сімнадцять. Вона
закінчує школу й готується провести свої
перші в житті канікули без батьків.



Гросман, Д. З ким би побігати. - Харків :
Фоліо, 2016. - 348 с.

В романі розповідається про підлітків - про
їхню самотність, переживання, наркотики,
невміння порозумітися у сучасному житті, а
ще про щиру дружбу, відданість,
самопожертву і, звичайно ж, про кохання. 16-
річний Асаф на канікулах підробляє у мерії.
Йому доручають знайти господарів собаки, що
загубився…



Люсі Мод Монтгомері - класична канадська письменниця, яка прославилася як 
автор захоплюючих пригодницьких історій для дітей. Популярність автору приніс

цикл романів про активну рудоволосу дівчину-сироту Ані, за мотивами якого
знято кілька повнометражних художніх фільмів. 



Ягелло, Й. Тирамісу з полуницями. -
Львів : Урбіно, 2017. - 296 с.

У книзі підіймається багато проблем, з якими
стикаються молоді люди, а саме: нестримне
прагнення виглядати якнайкраще і,
відповідно, виснажливі дієти і тренування;
перші сексуальні стосунки і незапланована
вагітність; спроба заглушити свої проблеми в
алкоголі і легких наркотиках; непорозуміння
з батьками…



Ашер, Д. Тринадцять причин чому. -
Київ : КМ-БУКС, 2016. - 288 с.

Клею Дженсену зовсім не хочеться слухати
касети, що їх записала Ханна Бейкер. Для всіх
було б краще, якби таємниці дівчини
поховали разом із нею. Виявляється, Клей
згадується на одній із касет, а це означає, що
й він причетний до її смерті. Нарешті хлопець
дізнається про те, що змінить його життя
назавжди.



Пекарська, М. Клас пані Чайки. - Харків. :
Школа, 2016. - 336 с.

Книга розповідає про: труднощі підліткового
віку, негаразди у школі та вдома, перші
почуття і розчарування. Головні герої роману,
варшавські гімназисти, вчаться складного
мистецтва прийняття іншої людини - з усіма її
вадами - і врешті пізнають ціну дружби.



Старк, У. Тоді я був просто Ульф. - Львів :
Вид. Старого Лева, 2017. - 128 с.

Ульф Старк, розповідає про свої дитячі й
підліткові роки. Тут його перші поцілунки і
перші серйозні книжки, творчі експерименти
і втеча з дому, змагання, вигадки, дивацтва і
врешті - велика мрія стати письменником.



Ририх, К. Про Стівена Гокінга, чорну
діру та мишей-під-підлогою. - Львів. -
Урбіно, 2016. - 160 с.

Зворушлива й мудра повість про зростання,
дружбу, родину, перші несміливі почуття,
звичайні й незвичайні проблеми щоденного
життя...



Ягелло, Й. Шоколад із чилі. - Львів :
Урбіно, 2015. - 288 с.

17-річна Лінка щойно вступила до
омріяного ліцею. Вона відшукала давно
втрачену сестру й нарешті розібралася у
своїх почуттях до Адріана. Здається,
перед нею чудове майбутнє…



А. Аудгільд Сульберг - норвезька письменниця, авторка
підліткової літератури, літературний критик, рецензентка, 

перекладачка. 
Сульберг, А. А. Хто проти суперкрутих . - Львів : Вид. Старого Лева, 2016. - 208 с.
Сульберг, А. А. Суперкруті догралися. - Львів : Вид. Старого Лева, 2017. - 192 с.
Сульберг, А. А. Привиди проти суперкрутих. - Львів : Вид. Старого Лева, 2017. - 200 с.
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