Uważaj, grzebanie w cudzych śmieciach może być
niebezpieczne!
„Indeks szczęścia Juniper Lemon” to powieść o licealnych perypetiach
nastolatków, pełna humoru, ale nieunikająca trudnych tematów. Juniper
odkrywa tajemnice i słabości otaczających ją równieśników, ale czy to
pomoże jej uporządkować własny życiowy bałagan?
Od śmierci starszej siostry Camilli minęło
dopiero
sześćdziesiąt
pięć
dni.
Szesnastoletniej Juniper ciężko w tak krótkim
czasie pozbierać się po tragicznym wypadku.
Musi stawić czoła nowej rzeczywistości –
utraconej przyjaźni, szkolnej prześladowczyni
oraz depresji, która dopadła jej matkę.
Juniper, tak jak kiedyś Camilla, rozpoczęła
prowadzenie każdego dnia subiektywnego
indeksu szczęścia w postaci fiszek. Dziewczyna
odkrywa, że zaginęła jej fiszka o numerze
sześćdziesiąt pięć. Dodatkowo w torebce
należącej do siostry odnajduje list miłosny do
tajemniczego „Ty”. Juniper pragnie rozwiązać
obydwie sprawy: odzyskać notatkę, która
zawiera jej najskrytszą tajemnicę, oraz odkryć,
kto był ostatnim wybrankiem Camilli.
Juniper jest zabawna, mądra i niedoskonała,
jak każda dziewczyna, ale imponuje
wewnętrzną siłą, która pomaga jej podążać
naprzód. Swoje poszukiwania zaginionej kartki
z indeksem szczęścia rozpoczyna od… szkolnego śmietnika. Odkrywa wyrzuconą do kosza
poezję i intymne wyznania uczniów. Czy ta wiedza zrujnuje życie Juniper, a może wręcz
przeciwnie, pomoże jej uporządkować swoje sprawy?
Licealne problemy młodzieży, szkolne przyjaźnie i miłości, trauma i ponowne budzenie się do
życia, pierwsze kroki w dorosłość zostały zaprezentowane przez połączenie literackiego
języka z młodzieżowym oraz z typowym dla tego wieku poczuciem humoru i wrażliwością.
„Indeks szczęścia Juniper Lemon” to w pewnym stopniu książka o potędze słowa,
o odpowiedzialności człowieka za to, co mówi, i o sile oddziaływania słowa pisanego.

Obowiązkowa lektura dla każdego, kto pokochał „Gwiazd naszych wina” Johna Greena czy
„Oddam ci słońce” Jandy Nelson.
O autorce:
Julie Israel mieszka w Portland (Oregon) w Stanach Zjednoczonych i ukończyła studia na
kierunku pisarstwo kreatywne. Po krótkim okresie nauczania angielskiego w Japonii wróciła
do rodzinnego stanu, aby zająć się wyłącznie pisarstwem. Kiedy nie pisze, najczęściej czyta,
tworzy lub uczy się kolejnego języka obcego, żeby nie zwariować. „Indeks szczęścia Juniper
Lemon” to jej debiutancka powieść, którą zachwyciła zarówno wydawcę i recenzentów, jak
i czytelników.
Dane wydawnicze:
Wydawnictwo IUVI | Format: 135 x 205 mm | s. 376 | Cena: 34,90 zł | Wiek: 14+
ISBN 978-83-7966-036-0| Data premiery: 05.07.2017 r. | www.iuvi.pl

Patroni medialni:

Wydawnictwo IUVI jest patronem konkursu Świat Przyjazny Dziecku organizowanego przez
Komitet Ochrony Praw Dziecka.

