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M. Draper, Sharon. Fora de mi. Cruïlla. 
 
La Melody és la nena més brillant de l’escola, 
però ningú no ho sap: té paràlisis cerebral, seu 
en una cadira de rodes i mai no ha pogut dir ni 
una sola paraula. Aquesta és una història de 
superació en què la Melody, surt per primer cop 
d’ella mateixa i troba la seva pròpia veu. 

 

R. J. Palacio, L’Auggie i jo. La Campana 
Editorial 
 
Wonder explica la història de l’Auggie Pullman, 
un noi normal i corrent amb una cara que no ho 
és tant i que quan va a escola per primer cop 
transforma amb la seva presència la vida de tots 
els que l’envolten i la seva manera de veure el 
món. 
L’Auggie i jo és una nova mirada a la història de 
Wonder: tres nous capítols narrats per tres 
personatges diferents –l’assetjador, el Julian; 
l’amic de tota la vida, el Christopher, i una 
companya de classe, la Charlotte– que ens 
expliquen com els ha afectat el fet d’haver 
conegut l’Auggie. 
 



 

Jordan, Rick. Les proves d’Apol·lo 1. L’oracle 
perdut. La Galera. 
 
Com es castiga un déu immortal? Fent-lo humà. 
 
Apol·lo ha fet enfadar el seu pare, Zeus, per 
darrer cop. Com a càstig se'l desterra de l'Olimp i 
aterra a Nova York com un adolescent normal i 
corrent.  
 
Sense els seus poders divins, el déu de quatre 
mil anys, haurà d'aprendre a sobreviure en el 
món modern, mentre prova de recuperar el favor 
de Zeus.  
 
Però Apol·lo té molts enemics, déus, monstres i 
mortals que volidren eliminar-lo per sempre més. 
Per sort, pot comptar amb l'ajuda del seu amic 
Percy Jackson i tots els herois del Campament 
Mestís, oi?  

 

Santos, Care. Mentida. Edebé. 
 
La Xènia lluita per treure bones notes, impulsada 
per la il·lusió d'entrar a Medicina, però des de fa 
un temps el seu rendiment és més baix. I és que 
la Xènia s'ha enamorat, però no d'un noi del seu 
entorn, sinó d'un fantasma, d'una veu sorgida 
d'Internet amb la qual comparteix la seva passió 
per la lectura. 
Com que la Xènia és decidida i el seu amor 
virtual no vol quedar amb ella, es proposa 
sorprendre'l, de manera que comença les seves 
investigacions amb les poques dades de les 
quals disposa. 
I resulta que tot és fals, una mentida, ni la foto ni 
el nom són reals. Qui és en realitat la seva ànima 
bessona? Penedida per haver descuidat els 
estudis, ho confessa tot als seus pares, segura 
d'haver estat víctima d'algun desaprensiu. Però 
aviat un paquet inesperat li revelarà la identitat 
del noi amb el qual va compartir les seves més 
íntimes emocions. El paquet prové de la presó de 
menors i conté la història d'un assassí. 
 



 

Abercrombie, Joe. Mig Rei. Rosa dels vents. 
 
En Iarvi, el fill petit del rei, va néixer amb una 
malformació en una mà, que ha fet que tothom, 
fins i tot el seu pare, el considerés <<mig 
home>>. Per això, en comptes de formar-se com 
a guerrer, com els altres homes de la seva estirp, 
s'ha dedicat a estudiar per convertir-se en un dels 
clergues del regne. Però la vigília de l'última 
prova per ingressar en aquest ordre de savis, en 
Iarvi rep la notícia que el seu pare i el seu germà 
han estat assassinats. Ell és el nou rei. 
Després d'una terrible traïció ordida pels seus 
éssers estimats, en Iarvi es trobarà sol en un món 
regit per la força física i el cor fred. Incapaç de 
dur una armadura o d'aixecar una destral, haurà 
d'afilar i aguditzar la ment. Però una estranya 
germandat d'ànimes perdudes s'aplegarà al seu 
voltant i ell descobrirà que aquests companys 
inesperats poden ajudar-lo a convertir-se en 
l'home que li agradaria ser. 

 

Guix, Gerard. El prodigi. Estrella Polar. 
Es diu Axel perquè als seus pares els agradava 
Guns’n’roses i aquest era el nom del líder. Es diu 
Axel, però es podria haver dit Odin, per l'oncle de 
Suècia que mai ha vist, però que cada any li 
envia un regal d'aniversari. L'Odin és un 
personatge misteriós i inversemblant, i 
curiosament l'Axel el coneix just quan el seu cos 
adolescent comença a patir uns canvis 
angoixants que l'omplen de dubtes. I és que 
l'Àxel encara no sap que li espera un combat molt 
dur ni que d’aquí uns anys els llibres parlaran 
d’ell, el Prodigi, perquè està a punt de canviar el 
curs de la història. 
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Niven, Jennifer. Aquí és on tot comença. Grup 
62 
Libby, 16 anys. Gran per fora, i per dins. Els 
seus somnis són ballar i portar una vida normal. 
Jack, 17 anys. Per fora és popular, atractiu, 
intel·ligent. Per dins viu una profunda batalla 
interior perquè amaga un secret. 
Dos adolescents que aparentment no tenen res 
en comú, excepte que, per raons contràries, 
tothom els jutja pel seu aspecte exterior, i no pel 
que són realment. 
Quan una malaurada broma els uneix contra la 
seva voluntat descobreixen més afinitats de les 
que imaginen... 

 

Ylla, Miquel. El llibre que va fer el cim. 
Cossetània Edicions. 
En aquest llibre hi trobareu un conjunt de relats 
curts il·lustrats que tenen la muntanya com a 
nexe comú, i també la literatura. Són narracions 
en què poesia i natura es confonen de manera 
bella i lírica. 
«Potser per això, les meves muntanyes estan 
plenes de llibres: els meus llibres van omplint 
unes prestatgeries que cada vegada són més 
altes; és com si ells, els meus llibres, volguessin 
emmirallar-se en les pintures i en les fotografies 
que pengen de les parets del despatx llibreria. I 
els meus escrits estan plens de citacions alpines, 
perquè la muntanya és paisatge, és literatura, és 
poesia. La muntanya és un sentiment.» 



 

Lluís, Joan-Lluís. El Navegant. Edicions 62. 
El protagonista d’aquesta novel·la d’aventures és 
curiós i inexpert, però té un do insòlit, gairebé 
sobrenatural, que el fa ser diferent de totes les 
altres persones. I també té una passió sense 
límits per les llengües del món. Es diu Assiscle 
Xatot i viu a Perpinyà, a mitjan segle XIX. El seu 
do i la seva passió el portaran per camins que 
mai no hauria sospitat, fins al París encès de la 
guerra franco-prussiana i la revolució de la 
Comuna. Una mica més tard, el vent de 
l’aventura el durà fins a la llunyana Nova 
Caledònia, on, entre colons europeus i indígenes 
canacs, serà posat a prova diversos cops per 
aconseguir sobreviure. Lluny 
de les seves terres i de la seva estimada Josefa, 
es preguntarà: de què serveix tenir un do, si 
només comporta maldecaps i complicacions de 
tota mena? 

 

Prats, Lluís. Merrick, la veritable i meravellosa 
història de l’home elefant. Grup 62 
 
Leicester, hivern del 1862. La Mary Jane Potter 
ton cau sota les potes d’un elefant durant la 
cavalcada del Circ Wombwell. L’incident li 
provoca un mal pressentiment: el fill que creix a 
les seves entranyes quedarà marcat per tota la 
vida. El petit Joseph neix, i mentre una estranya 
malaltia el comença a deformar sense pietat, la 
seva mare el bressola i l’embolcalla amb l’antídot 
més fort que hi ha contra la crueltat humana: 
l’amor.  
Així va començar a forjar-se la increïble llegenda 
d’un home sensacional, Joseph Carey Merrick, 
un cavaller d’una intel·ligència superior, educat i 
sensible, que va revolucionar la societat anglesa 
del segle XIX amb una lliçó de coratge, bondat i 
humanitat.  



 

Gemeinhart, Dan. La pura veritat. Grup 62. 
El Mark és un noi normal com tants d’altres. Té 
un gos que es diu Beau i una amiga que es diu 
Jessie. Li agrada fer fotos i escriure haikus a la 
seva llibreta. El seu somni és pujar una 
muntanya.  
Però el Mark no és un noi com tants d’altres. 
Està malalt. Ha d’estar hospitalitzat. Seguir 
tractaments. Té una malaltia de la qual alguns no 
se’n surten. 
Així que el Mark decideix fugir. Deixar casa seva 
amb la càmera, la llibreta i el gos, i marxar amb 
un pla ben precís. Pujar el Mont Rainier. Encara 
que sigui l’última cosa que faci a la vida. 

 

McGee, Katharine. La planta mil. RBA 
 
Any 2118.Una supertorre de 1.000 plantes s'alça 
sobre Manhattan . Una societat en si mateixa, en 
què les plantes superiors estan habitades per 
families inmensament riques, mentre que a les 
plantes inferiors hi subsisteixen les families de 
classe treballadora.La caiguda d'una noia des de 
la planta 1.000 revelarà els secrets de les 
escandaloses vides d'uns personatges que el 
lector no oblidarà mai. 

 
	  


