Zaskakujący debiut literacki o niewidomej nastolatce.
Zasada numer 1: nie traktuj jej inaczej tylko dlatego, że jest niewidoma.
Zasada numer 2: jeśli ją oszukasz, nie będzie drugiej szansy.
Parker Grand jest niewidoma. Straciła mamę w wypadku samochodowym, jej
ojciec popełnił samobójstwo a Scott – były chłopak – zawiódł zaufanie. To całkiem
sporo jak na jedną nastolatkę… Parker stara się być twardą dziewczyną. Kiedy nie
biega swoją ulubioną trasą biegową, zajmuje się sercowym wsparciem i
udzielaniem porad życiowych nieco zagubionym szkolnym przyjaciołom. Robi
wszystko, żeby nie płakać, ale nie może już dłużej udawać, że nic złego się nie
stało. Szczególnie, że kiedy w końcu zrozumie, co tak naprawdę przytrafiło się jej
ojcu i dlaczego Scott tak się zachował, odkryje prawdę o tym, że nie wszystkie
rzeczy są takimi, na jakie wyglądają…
Wzruszająca, szczera i mocna opowieść o przyjaźni, dorastaniu, tolerancji i
żałobie po stracie, która może przynieść tylko ukojenie.

Xenia była do tej pory wzorową uczennicą, która marzy o dostaniu się na medycynę. Jednak
ostatnio przestała przykładać się do nauki. Okazuje się, że dziewczyna się zakochała, ale nie
w chłopaku z klasy, tylko w zjawie, kimś, kogo poznała przez Internet i z kim podzieliła
swoją czytelniczą pasję.
Po tym, jak chłopak odmawia spotkania "w realu", Xenia postanawia zrobić mu
niespodziankę i na podstawie niewielu informacji, jakie o nim posiada, próbuje go odnaleźć.
Z przerażeniem odkrywa, że wszystko, co jej o sobie powiedział, było oszustwem, nawet jego
imię i zdjęcie, a w tajemniczej przesyłce dziewczyna znajduje... dziennik mordercy. Kim tak
naprawdę jest wirtualna bratnia dusza Xenii?

W szkole średniej w małym miasteczku w Alabamie zaczyna się nowy semestr. Jest jak co
roku. W auli dyrektorka przynudza o wytężonej pracy i sumiennej nauce.
Wszyscy odliczają sekundy do momentu, gdy będzie można wreszcie wyjść. Żaden uczeń nie
spodziewa się jeszcze, że gdy wstaną, by rozejść się do klas, nikt nie opuści auli.
Drzwi będą zablokowane.
Ktoś wyjdzie na scenę i zmieni tę szkołę na zawsze. Każdy z zebranych będzie musiał stanąć
twarzą w twarz nie tylko z tym, co nastąpi, ale też z własnymi lękami i pragnieniami.
Tyler konfrontował się z nimi od dawna.
Upływają kolejne minuty. Potem nic już nie będzie takie jak wcześniej.

