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Wszyscy maja jakies sekrety, prawda? Pytanie tylko, do czego sa
gotowi sie posunac, zeby nie wyszly na jaw. Czytajcie uwaznie, a
moze uda wam sie rozwiklac te zagadke. W poniedzialkowe

popoludnie piecioro uczniow liceum Bayview zostaje zatrzymanych
za kare po lekcjach. Bronwyn, kujonka, przygotowuje sie do studiow
na Uniwersytecie Yale i nigdy nie lamie zasad. Addy, slicznotka, to
idealna ksiezniczka licealnego balu. Nate, diler, znajduje sie pod
nadzorem kuratorskim. Cooper, sportowiec, to gwiazda szkolnej
druzyny baseballu. Simon, outsider, tworca slynnej aplikacji

rozpowszechniajacej plotki o uczniach. Tyle ze Simon nie wyjdzie z
tego zywy. A policja uzna, ze jego smierc nie byla przypadkowa, bo
nastepnego dnia planowal opublikowac pikantne informacje na temat
czworki osob, ktore odbywaly z nim kare. Podejrzenie o morderstwo
pada na Bronwyn, Addy, Coopera i Nate'a. Czy naprawde zabili

Simona, czy moze zostali w to wrobieni przez morderce, ktory wciaz
znajduje sie na wolnosci? Ta "wprost uzalezniajaca" (RT Book

Reviews) opowiesc o tym, co sie dzieje, gdy piec osob wchodzi do
klasy, a tylko cztery wychodza z tego zywe, przypomina polaczenie

"Slodkich klamstewek" z "Klubem winowajcow" (EW.com).
Przeczytacie ten pikantny, superzabawny (jesli morderstwo moze byc



zabawne?) thriller jednym tchem. Bustle.com Uzalezniajacy thriller,
ktory mozna pochlonac za jednym posiedzeniem, zawierajacy tyle
zaskakujacych zwrotow akcji, ze do samego konca bedziecie sie
zastanawiac: Kto naprawde zabil Simona? Kara Thomas, autorka

powiesci "The Darkest Corners" oraz "Little Monsters" W miare jak
pelen napiecia kryminal McManus nabiera tempa... postaci staja sie

coraz bardziej wielowymiarowe i skomplikowane, co dodaje
powiesci bogactwa i glebi. VOYA, Starred Review Wartko toczaca
sie powiesc bedaca polaczeniem "Plotkary", "Slodkich klamstewek" i

klasycznych filmow Johna Hughesa sprawi, ze czytelnicy beda
goraczkowo przerzucac kolejne strony, probujac na wlasna reke
rozwiklac te zagadke. Kirkus Reviews Karen M. McManus

studiowala anglistyke w Kolegium Swietego Krzyza, gdzie zdobyla
tytul licencjata w dziedzinie nauk humanistycznych, oraz

dziennikarstwo na Uniwersytecie Polnocno-Wschodnim, ktore
ukonczyla z tytulem magistra. Mieszka w Cambridge, w stanie

Massachusetts. Gdy nie pracuje ani nie pisze, uwielbia podrozowac
ze swoim synem.
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