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Wonder

NOVEL·LA

Palacio, R. J.

Amistat, integració,
valors.

Nº pàgines: 420
Edicions La campana,
nº 345.
ISBN:9788496735712

La casa de Mango
street,
Cisneros, Sandra
Nº pàgines: 152

NOVEL·LA
Amistat, amor,
solidaritat,
creixement
personal, cerca de
la pròpia identitat.

L’altra tribu
ISBN:978-84-122097-61

50 coses sobre mi,

NOVEL·LA

Santos, Care

Amistat, amor,
educació per a la
ciutadania

Nº pàgines: 232
Editorial Edebé.
ISBN:9788468334899

SINOPSI
August (Auggie) Pullman ha nascut amb
una greu deformació a la cara i s’ha hagut
de sotmetre a tantes operacions que no ha
pogut anar mai a l’escola; fins ara, que té
deu anys i està a punt de començar cinquè
a l’escola Beecher. Si alguna vegada heu
sigut nous, ja sabeu que dur que és…
Doncs imagineu-vos com deu ser quan tens
una cara com l’August. ¿Aconseguirà que
els seus companys l’acceptin com un més,
encara que sigui el nen més estrany que
han vist mai?
Quan és adolescent, l’Esperanza i la seva
família es traslladen a Mango Street, en un
barri hispà als afores de Chicago. La casa
nova, tot i suposar una millora, no és, ni de
bon tros, la casa on ella voldria viure, i
l’Esperanza es passa el dia somiant en el
moment en què podrà tenir una casa
pròpia. Les converses i discussions amb la
seva germana petita i les seves amigues,
les anècdotes dels veïns i veïnes del barri i
la curiositat pel sexe i l’amor formen part de
l’educació
sentimental
d’aquesta
adolescent somiadora que lluitarà per
empoderar-se i per la llibertat de triar el seu
propi futur.
Fa poc vaig salvar la vida a un paio. Dit
així, ja sé que sona una mica fort. Però és
la veritat. De vegades la veritat és forta. El
paio a qui vaig salvar la vida té dos anys
més que jo i em cau molt malament. Ben
mirat, potser des que li va passar allò em
cau una mica millor, però només una mica.
De fet no ho sé. No seria el seu amic per
res del món. Segur que us esteu preguntant
què va passar, què vaig fer. Potser
m’imagineu com un heroi. Algú que va pel
món salvant vides o salvant mons. Que du
una capa i una «S» llampant a la
samarreta. No us ratlleu. Soc un paio com
tots, però una mica més estrany. Em penso

que si no fos estrany, les coses haurien
estat diferents. D’aquella matinada gairebé
no en tinc records clars. Tot va ser cosa de
tres o quatre segons. Gairebé no vaig tenir
temps ni de pensar, però si de formular-me
una pregunta horrorosa: «I si no faig res?».
Alexandra i les set
proves

NOVEL·LA
Vídeojocs, amistat

Santiago, RobertoArmero, Ángela
Nº pàgines: 240
Editorial Edebé, Col
Narrativa, 2019.
ISBN:9788468307107

Tot per l’aire,
NOVEL·LA
Una història contada en
deu cantonades
adolescència,
realisme, empatia,
Reynolds, Jason
humor,
Nº pàgines: 123
Editorial Sembra llibres

El meu nom és Alexandra, tinc onze anys, i
m’estaré tancada una setmana a la meva
escola. Sense professors. Sense pares.
Només nois i noies del meu curs. No sé
com sonarà, dit així. Però tot el que
explicaré
aquí
és
veritat.
La meva escola es diu Armando Muñoz
Vaca, que pel que he vist va ser un pioner
del segle XV. Jo no sóc pionera. Només sóc
una nena normal i corrent a la qual li
agraden els videojocs. Hi ha una cosa que
encara no he explicat. La meva escola és
famosa per una sola raó: perquè hi va
estudiar fa molts anys Alfonso Giménez
Dom. Hi havia una foto seva al vestíbul
d’entrada. Tothom sap que la companyia
Dom Industries és l’empresa multinacional
de videojocs més important del món. I ara
el senyor Dom havia tornat a l’escola. Amb
una proposta revolucionària: «No jugareu a
un videojoc. Sereu els protagonistes d’un
videojoc».
Aquesta història havia de començar com ho
fan les millors històries. Amb un autobús
escolar caient del cel. Però ningú se’n va
adonar. Estaven massa atrafegats parlant
de mocs, pispant unes monedes, patinant
amb l’skate, aprenent a caure, fent-se els
valents, planejant una manera d’escapar,
fent bromes, xocant-la de mil maneres,
untant-se amb crema o trobant un refugi. I,
sobretot, tornant cap a casa.

ISBN:978-84-16698-554
Aristòtil i Dant
descobreixen els
secrets de l’univers
Alire Sáenz, Benjamin
Nº pàgines: 344
Ed L’Altra Tribu
ISBN: 9788412006933

NOVEL·LA
Amistat, amor,
educació per a la
ciutadania
Ed. moral-cívica
-Respecte.

L’Aristòtil té quinze anys, és introvertit i està
sempre enfadat amb el món. En Dante és un
setciències que té una manera molt inusual
de mirar-se la vida i les persones. Quan tots
dos coincideixen a la piscina del barri, no
sembla que tinguin massa en comú. En Dante
sap nedar i l’Aristòtil, no. En Dante parla molt,
i està molt segur d’ell mateix, i l’Ari dubta tota
l’estona i li costa explicar les seves coses. En
Dante només pensa en llibres, art i poesia, i
l’Ari sempre està donant voltes al record del
seu germà, a qui pràcticament no coneix

perquè fa anys que és a la presó. Tots dos
són mexicans, però en Dante és més aviat
blanc i l’Ari té la pell fosca i els cabells
negres. Però quan comencen a quedar i a
passar estones junts, descobreixen que els
uneix una amistat especial, la mena d’amistat
que et canvia la vida i dura per sempre. I és a
través d’aquesta amistat que l’Ari i en Dante
aprendran les veritats més importants sobre
qui són i les persones que volen ser;
aprendran a creure en ells mateixos, a fer-se
grans i descobriran, junts, els secrets de
l’univers.

Invisible

NOVEL·LA

Moreno, Eloy

Amistat, relacions
personals,
assetjament.

Nº pàgines: 304
Ed. Nube De Tinta
ISBN:9788417605506

L’evolució de la
Calpurnia Tate

NOVEL·LA

Amistat,
Ed. moral i cívica
Ed. igualtat
Ed. Text-La Galera (Col. d’oportunitats de
La Galera jove
sexes.
Kelly, Jacqueline

Nº pàgines: 272
ISBN: 9788424643591
La mort a sis vint-i-cinc

NOVEL·LA

Cervera, Jordi

Misteri
Família-Respecte

Ed. Edebé
Nº pàgines: 280
ISBN: 978-84-236-95744

Emotiva, commovedora, diferent# Invisible
narra, a través dels ulls d'un nen, una
història que podria ser la de qualsevol de
nosaltres. Qui no ha volgut ser invisible
alguna vegada? Qui no ha volgut deixar-ho
de ser alguna vegada? "El problema és que
mai no l'he arribat a controlar bé, aquest
poder: de vegades, com més ganes tenia
de ser invisible més gent em veia, i en
canvi, quan volia que tothom em veiés, al
meu cos li agafava per desaparèixer."
Ser l'única noia de set fills al Texas del final
del segle XIX no és gens fàcil. La mare de
la Calpurnia Tate (Callie V. per als amics)
vol que aprengui coses de 'senyoretes'.
Però ella és un esperit inquiet a qui li
agraden les baralles dels seus germans,
observar la natura i capturar animalons.
L'unic que li fa cas és l'avi, que se l'endú a
les seves excursions per fer observacions
científiques, però el bulliciós entorn familiar
la distraurà en més d'una ocasió.
El brutal assassinat de la dona i el fill d’un
famós jugador de bàsquet procedent de
l’NBA, sacseja la vida quotidiana d’una
tranquil·la ciutat catalana. Ningú imaginava
que allò pogués passar, com qui diu, a la
porta del costat. Però darrere el cas, el
sergent Joan Pons i els seus homes es
trobaran amb una trama ordida al detall
durant anys per gaudir d’una venjança
cruel. Abans de resoldre el doble crim, la
Brigada d’Investigació haurà d’enfrontar-se
a pressions i trampes fins desxifrar
l’enigma, estirant cadascun dels fils
d’aquesta teranyina en una carrera
trepidant a contra rellotge.

Germanes, gossos,
friquis i altres
especímens

NOVEL·LA

Amistat- amor
Ed. moral i cívica
Carranza, Maite i Prats, Tradicions i altres
Júlia
cultures.
Ed. Edebé
Nº pàgines: 312

La perfecta Àngela és suplantada a Dublín
per la seva imperfecta germana, la Marina,
especialista en embolics i desastres. La
Marina es veu ficada en un absurd
malentès amb en Patrick, el nòvio irlandès
de la seva germana, amb els gossos de
Mrs. Higgins, amb els seus hostes sicilians i
amb una llunàtica família d’activistes
animalistes. I per si fos poc, en C.C., un
friqui desesperat, sempre li trastoca tots els
plans.

ISBN: 978-84-683-34875
La botiga de vides

NOVEL·LA

Aguacil, Adrià

Ficció, fantasia,
amor, personalitat

Nº pàgines: 152
Ed Animallibres
ISBN:

9788417599942

La noia invisible

NOVEL·LA

Blue Jeans

Thriller, novel·la
negra,
contermpòrania,
misteri.

Nº pàgines: 544
Ed. Columna, 2018.
ISBN:9788466423748

Marc Marquez, la
història d’un somni

NOVEL·LA
GRÀFICA

Ortega, Belen i
Sánchez, Isidro

Biografia, esport

Norma editorial
Nº de pàgines: 160
ISBN:9788467923223

La Júlia és una friqui: esquifida i maldestra,
porta ferros, unes ulleres grosses i rodones
i un rellotge del Doraemon. I per acabar-ho
d'adobar, els còmics i els llibres són els
seus únics amics. No arribarà mai a ser
com la Clara, que té fama, carisma i diners i
cau bé a tota la classe. Un dia, de camí cap
a casa, un desconegut li dona un fullet en
què s'anuncia una botiga de vides. Sí, allà
et pots comprar una vida nova. A canvi,
però, la teva passa a estar en venda...

L’Aurora Ríos és invisible per a gairebé
tothom. Els esdeveniments del passat han
fet que s'aïlli del món i que amb prou feines
es relacioni. Als seus disset anys no té
amics i està farta que la gent del poble
parlin a la seva esquena. Una nit de maig la
seva mare no la troba a casa quan torna de
la feina. No és l'habitual. L’Aurora apareix
morta l’endemà al matí al vestuari del seu
institut, el Rubén Darío. Té un cop al cap, i
al costat del cos hi han deixat una brúixola.
Qui és el responsable d'aquest terrible
esdeveniment?
Marc Márquez va revolucionar l'esport del
motociclisme, aconseguint 4 títols mundials
amb només 21 anys i conquerint multitud
de rècords amb una personalitat alegre i
espontània que li han valgut l'admiració
d'aficionats de tot el món.
Ara, per primera vegada en format de
còmic, descobrim la trajectòria del
carismàtic pilot de Cervera. Una inspiradora
història
real
contada
pels
seus
protagonistes, plena de sacrifici, passió i

superació, que entusiasmarà els seguidors
del pilot i els aficionats del motociclisme.
Heartstopper, noi
coneix noi

NOVEL·LA
GRÀFICA

Oseman, Alice

Romàntica

Ed. Fanbooks
Nº de pàgines: 288
ISBN: 978-84-1751575-1

En Charlie i en Nick van al mateix institut,
però no es coneixen... fins que un dia han
de seure junts. A partir d'aquest moment es
faran amics i, aviat, en Charlie es
començarà a enamorar d'en Nick, tot i que
sap que no té cap possibilitat... Però l'amor
és imprevisible i potser en Nick està més
interessat en en Charlie del que cap dels
dos es podria imaginar.

