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El 1944, durant l'ocupació dels alemanys a
Hongria, envien la Susan i la Vera, dues
germanes jueves, a un convent per amagarles dels nazis. Allà, les nenes aprendran el
veritable significat del valor gràcies a les
monges, que arrisquen les pròpies vides per
protegir-les. Però quan els soldats arriben a
altes hores de la matinada, estan fora de
perill, les nenes?

Novel·la

En Cristian té setze anys i, des de la mort del
seu germà bessó, s’ha allunyat mot dels
Tribus urbanes
amics de classe i de la família. Passa el
Misteri
temps lliure sol, llegint poesia i escoltant amb
el seu I-pod cançons tristes en els llocs més
insòlits. Un d’ells és el cementiri de Teià, el
poble on viu. Un capvespre, llegint Lord
Byron, veu com s’acosten al cementiri tres
joves forasters, dues noies i un noi vestits de
negre amb una flor violeta a la solapa i la cara
pintada de blanc. L’amenacen i l’intenten fer
fora, en Cristian sense saber massa perquè
s’hi enfronta. Els tres joves formen part d’una
ordre especial, “l’ordre pàl·lida” i es dediquen
a passejar-se pels cementiris intentant
agermanar-se i comunicar-se amb els difunts
més cèlebres de l’indret. En Cristian atret per
aquesta ordre es sotmetrà a les proves
d’iniciació. Arriba l’estiu, l’ordre decideix viatjar
per Europa i visitar els cementiris més
importants, les coses comencen a fallar, una
de les joves mort assassinada...
Novel·la
Fantasia.
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SINOPSI

En Ged és un nen que té una gran habilitat en
les arts màgiques de Terramar, que s’articulen
coneixent els noms veritables de les coses. El
seu poder i ambició creixen, i el seu mestre
decideix enviar-lo d’adolescent a l’escola de
mags de Terramar. En Ged mostra grans
habilitats a l’escola, però la vanitat i la
rebel·lia no l’ajuden a adaptar-s’hi; és massa
conscient que posseeix un gran poder. En un
duel màgic per resoldre una discussió amb un

company d’escola, en Ged
criatura de la foscor que
persegueix. Creu que només
travessarà mitja Terramar per
Però de què fuig, en realitat
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allibera una
l’ataca i el
pot fugir-ne i
alliberar-se’n.

En Manel és un noi més o menys feliç,
acomplexat pel seu acne, que està
secretament enamorat de la Paola. Com
molts joves, surt els caps de setmana de festa
a passar-s’ho bé. L’alcohol és el seu company
de festa inseparable que li fa perdre
complexos. Una nit, de tornada a casa amb
un amic, es produirà un tràgic fet que el durà
a mentir als companys, als pares i a la policia.

Un viatge per la cara oculta de les noies que
són el somni de milions d’adolescents. Jon
Boix és un jove periodista que investiga sobre
la vida de diverses models que van viure al
límit. El seu nou reportatge tracta d’aclarir la
misteriosa desaparició d’una de les més
famoses top-models de la història, ocorreguda
fa deu anys. Amb Les noies de filferro, Jordi
Sierra i Fabra ens descobreix tots els ets i uts
d’un univers anhelat i envejat, darrere del qual
s’oculten nois i noies de carn i ossos, de
vegades massa joves per a l’èxit.
Aquest no és un llibre qualsevol. És un
manual d’instruccions per saber de quin
planeta ha arribat Miquel Montoro... o sigui, jo
mateix! Si voleu conèixer d’on vinc, qui soc i
cap a on van les meves aventures, aquest és
el lloc. Aquí vos contaré les millors històries:
algunes del dia a dia al meu estimat camp
mallorquí, d’altres entre càmeres i platós, i un
bon grapat d’històries extraordinàries on la
imaginació es desborda. Si m’acompanyau,
descobrireu
animals
increïbles,
amics
invencibles, capítols personals i una invitació
a tastar plats d’aquells fets per llepar-se’n els
dits... Crec que ja sento l’oloreta de les
pilotes! Mmm, que en són de bones!
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NOVEL·LA

En Sherlock Holmes, el detectiu més famós
de tots els temps, està buscant la seva
Novel·la negra germana Enola, que ha fugit a la ciutat més
Misteri
gran, fosca i bruta del món: Londres. Però en
realitat, la noia està fugint del seu propi
germà. En la seva fugida, descobreix uns
dibuixos al carbonet i immediatament se sent
l’ànima bessona de la seva autora, Lady
Cecily, que ha desaparegut sense deixar cap
rastre. A través dels carrers més sinistres de
la ciutat, l’Enola haurà de resoldre les pistes
que la conduiran a la dama esquerrana per
salvar-la. Aconseguirà la noia mantenir la
seva identitat en secret i alhora trobar Lady
Cecily? O bé perdrà la seva llibertat per
sempre?
Adolescència El llibre oficial d'adolescents.cat, el web més
Entreteniment popular dels adolescents catalans. Fa sis
anys, Adolescents.cat. El manual, va ser un
èxit per la manera com va saber tractar els
temes que interessen als adolescents: les
relacions de parella, l'insti, els amics,
l'autoestima, el sexe, els pares. Consells i
comentaris que apareixien a adolescents.cat,
el web de més èxit entre la població
adolescent catalana. Adolescents.cat. El nou
manual n'és una actualització necessària. En
poc temps han canviat moltes coses: els
adolescents ja no fan servir facebook sinó
instagram, consulten el mòbil més que
l'ordinador, hi ha més sensibilitat cap a temes
com el feminisme o el col·lectiu LGTBI, etc. I
també hi ha coses que no han canviat gens:
els estudis, l'amistat, l'amor...
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Durant l'ocupació nazi, la jove Anna Frank va
viure oculta, amb la seva família i altres
quatre persones, en una casa d'Amsterdam.
Durant els dos anys que va estar tancada es
va dedicar a escriure en el seu diari tot allò
que passava a la casa així com els seus
sentiments més profunds. Avui, aquell diari és
un emotiu testimoni de la persecució que van
patir els jueus durant la Segona Guerra
Mundial. Amb el pretext de conèixer la figura
d'Anna Frank i les terribles circumstàncies en
què va viure, Sid Jacobson i Ernie Colón van
més enllà del diari amb aquesta biografia en
format gràfic.
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Novel·la

En NICK té un secret. Al soterrani de casa
seva sona una cançó misteriosa. I val més
que no ho sàpiga ningú, d’on surt aquesta
música. Cada dia a classe veu la FRANK, una
nena que també té un secret. Se sent sola,
però no ho vol dir a ningú .Una tarda, en Nick
descobrirà el secret de la Frank. I ella, el d’en
Nick. Però tots els secrets contenen perills: en
aquest soterrani hi ha finestres que donen a
altres mons i éssers que les volen travessar. I
només en Nick i la Frank els poden aturar

