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Editorial

La Rut ha de fugir. De qui? Cap on? Per què? El
lector sap el mateix que ella. Sap que no té cap altra
opció, però no sap el motiu.
Arrossega més incerteses que respostes. Els secrets
fins i tot envolten aquells que ajuden la Rut, com el
professor Argimon, en Marc l’Anxova...
Quin interès poden tenir en la noia els que la
busquen? On ha d’anar? Per què?

PUIGPELAT, Francesc. El nen que va xatejar amb
Jack Sparrow. Edicions Bromera.
Si algun dia xategeu amb Jack Sparrow, vigileu de
dirli sempre capità! Aquesta és una de les primeres
coses que aprèn Martí Blesa quan guanya un concurs
per mantenir un xat amb l’actor Johnny Depp,
protagonista de les seves pel·lícules preferides, les de
Pirates del Carib. Sí, sembla impossible que un nen
de dotze anys pugui conversar amb Jack Sparrow,
però en Martí ho va aconseguir i després d’això tot va
canviar.

https://docs.google.com/document/d/1SoUBmwv51GRmHDKC0Ef9g-y-L-icwBnEfo-9bPqvQrM/edit?ts=5cb07d14
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PUIGPELAT, Francesc. El nen que va menjar una
pizza amb Jack Sparrow. Edicions Bromera.
Fa dos anys que Martí Blesa va xatejar amb l'autèntic
capità Jack Sparrow i va aconseguir que la seva
família es traslladarà a viure a Los Àngeles.
Tanmateix, si penseu que les seves aventures han
acabat per a sempre, esteu molt equivocats!

NESSMANN, Philipp. A la recerca del riu sagrat.
Editorial Bambú.

Zanzíbar, 1857. Fins ara, el misteri de l'origen del Nil
no ha sigut resolt perquè el que envolta aquest riu és
extremament hostil. Dos aventurers, Richard Burton i
John Speke, juntament amb un tercer company,
Bombai, decideixen emprendre aquesta perillosa
aventura.

BURGAS, Àngel. La meva vida nova. Grup Edebé.

Una novel·la que reflexiona sobre les relacions
humanes i la vida moderna, així com la necessitat de
ser proactius a l’hora de perseguir la felicitat.
Viure en un poble petit o en una gran ciutat? Creus
que t’adaptaries fàcilment al canvi? Tant canviaria la
teva vida? Amb aquesta divertidíssima novel·la ens
endinsem en un munt d’anècdotes que, en clau
d’humor, potser contenen el secret de la felicitat.

https://docs.google.com/document/d/1SoUBmwv51GRmHDKC0Ef9g-y-L-icwBnEfo-9bPqvQrM/edit?ts=5cb07d14
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PRADAS, Núria. El misteri del carrer de les
Glicines. Edtorial Bambú.

En Marc surt de la feina per anar a trobarse amb
l'Helena, però una noia de cabellera negra i llarga es
creua en el seu camí i en Marc la segueix. El noi no
arriba mai a la seva cita amb l'Helena. La policia obre
una investigació, però l'Helena juntament amb el
germà d'en Marc i la Dèlia una aprenent de
novel·lista no poden estarse de braços plegats. Amb
valentia i resolució acabaran a primera línia de foc
d'una tèrbola intriga.

3r i 4t ESO i BAT
SUTCLIFFE, William. El mur. Grup 62

En Joshua té tretze anys. Viu amb la seva mare i el
seu padrastre a Amaria, un poble aïllat al cim d'un
turó, on totes les cases són noves. A la ciutat hi ha un
mur molt alt, custodiat per soldats, que només es pot
creuar a través d'un lloc de control fortificat. A en
Joshua li han dit que més enllà del ciment, hi ha un
enemic brutal i implacable, i que la paret és l'únic que
els manté a ell i a la seva família fora de perill. Un dia,
buscant una pilota perduda, en Joshua ensopega
amb un túnel que condueix cap a aquest territori
prohibit. Ell sap que no tornarà a tenir una altra
oportunitat de veure el que està més enllà de la paret
fins que tingui edat suficient per al servei militar, i la
possibilitat de resoldre el misteri és massa temptador
per resistirse. Ha sentit un munt d'històries sobre
l'altre costat, però res li ha preparat per al que troba.

https://docs.google.com/document/d/1SoUBmwv51GRmHDKC0Ef9g-y-L-icwBnEfo-9bPqvQrM/edit?ts=5cb07d14
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BOYNE, John. Quedeuvos a la trinxera i després
correu. Grup 62.
El dia que esclata la Primera Guerra Mundial, el pare
de l’Alfie Summerfield promet que no anirà mai a
lluitar. Just l’endemà trenca la promesa i quatre anys
més tard, l’Alfie encara no sap on és el seu pare,
només que es troba lluny i en una missió secreta.
Un dia, mentre neteja sabates a l'estació de tren de
King Cross, l’Alfie veu inesperadament el nom del seu
pare escrit entre un munt de papers que pertanyen a
un metge militar. Atordit i confós, el noi s'adona que el
seu pare és en un hospital amb unes condicions
especials. L’Alfie està decidit a rescatarlo d'aquest
estrany i inquietant lloc.
SANTOS, Care. 50 coses sobre mi. Grup Edebé.
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
formularme una pregunta horrorosa: «I si no faig
res?».

https://docs.google.com/document/d/1SoUBmwv51GRmHDKC0Ef9g-y-L-icwBnEfo-9bPqvQrM/edit?ts=5cb07d14
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LAURÉ, Estelle. La màgia de les petites coses.
Grup 62

La Lucille i la seva germana són abandonades pel
seu pare, i la seva mare un bon dia va marxar,
suposadament de vacances. Malgrat això, la Lucille
farà tots els possibles per evitar que els serveis
socials s’emportin la seva germana petita. Treballarà,
estudiarà, cuidarà de la casa i la germana, i fingirà
que tot va bé. Només pot comptar amb la seva amiga
Eden. I, mentrestant, haurà de conviure amb la pena
d’un amor no correspost.

BURGAS, Àngel. Ohio. Editorial Bambú.
Quan existíem com a família, hi havia electricitat, i
vehicles particulars, i trens d’alta velocitat, i
ordinadors i xarxes socials. Hi havia escalfor a les
llars, i hi havia llocs plens de productes que es podien
comprar per ser consumits. Pensar en Família era
retrocedir als temps remots d’abans de l’Impacte. Tinc
pocs records d’aquella època, i els que tinc són poc
consistents i de vegades es confonen amb els
somnis. Em dic Max Blau però no soc qui dic que soc.
Soc un altre en aquest altre món, el de després de
l’Impacte.
SIERRA I FABRA, Jordi. Allà on sigui el meu cor.
Grup Edebé.
La vida de la Montse ha canviat completament: un fet
imprevisible ha sacsejat els seus fonaments. Ha estat
a les portes de la mort, però lha vençut, encara que el
preu és molt alt. Ara en la seva vida hi ha un abans i
un després. I mentre mira de recuperar el somriure,
viure
l’estiu com una noia més, oblidar
l’abandonament i el dolor, apareix en Sergi,
l’esperança. Potser l’amor. O no es el que sembla?
Realment ha estat la casualitat el que els ha fet
ensopegar?

https://docs.google.com/document/d/1SoUBmwv51GRmHDKC0Ef9g-y-L-icwBnEfo-9bPqvQrM/edit?ts=5cb07d14
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CARRANZA, Maite. Camins de la llibertat. Editorial
Edebé.
Us ha passat mai que us heu sentit invisibles?
Heu tingut algun cop l’horrible sensació que el noi que
desitjaríeu que us mirés no us veu perquè formeu part
del paisatge?
Heu volgut plorar quan aquest noi us parla però us
tracta amb la mateixa distància, fredor i indiferència
com ho faria amb la caixera del supermercat?
I, posats a endevinalles, us ha passat, potser, que us
miri el noi equivocat? El que no us agrada, el que d’un
dia per l’altre s’ha fet íntim dels vostres amics, apareix
a totes les festes i ara és a totes les xarxes i a tots els
mòbils? El noi que, no se sap com, acaba seient
sempre al vostre costat. A mi sí.
I aquest és el començament de la història que vaig
viure l’estiu dels meus disset anys, al cim del Pirineus,
abans d’endinsarme en un passat familiar
desconegut i inquietant.
MARSH, Katherine. Un lloc al món. Grup 62.
Setembre de 2015. Després de creuar el mar Egeu en
barca fugint d’una vida de patiment a Síria i havent
perdut de vista el seu pare, l’Ahmed, un noi de 14
anys sense passaport, decideix escaparse del
campament de refugiats a Brussel·les per por de ser
deportat. Sense enlloc on anar, menjar, roba ni
coneguts, decideix amagarse temporalment a la
bodega d’una gran casa. El que no sap és que allà hi
viu en Max, un nen dels Estats Units de 13 anys que
ha vingut a viure a Brussel·les amb la seva família per
estudiar durant un any en una escola francesa.

https://docs.google.com/document/d/1SoUBmwv51GRmHDKC0Ef9g-y-L-icwBnEfo-9bPqvQrM/edit?ts=5cb07d14
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La noia de la caravana
Gual, Xavier
La Laura, una adolescent de setze anys, marxa de
cap de setmana amb en Kilian, el noi que li agrada.
Tot i que ella sent una mica de por, passen la nit en
una caravana d’un càmping abandonat. Però
l’endemà el noi ha desaparegut, i la Laura comença a
fer descobriments estranys: petjades desconegudes a
terra, piles de fils de coure que apareixen i
desapareixen, missatges que l’insten a fugir escrits a
l’entrada de la caravana...
La Laura viurà una sèrie d’aventures cada cop més
perilloses fins a aconseguir resoldre el gran enigma
en què s’ha vist involucrada i vèncer el monstre que
l’assetja, que li és molt més proper del que ella es
pensava.
Aquí és on tot comença
Niven , Jennifer
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...
Juno
Aguilar, Laia
La Juno esta en un centre d'acollida des que era
petita i tothom la considera un cas perdut. La seva
vida, pero, canvia quan la psicologa li ofereix anar a
un institut en un barri benestant de la ciutat. La noia
continua enfadada amb el mon, pero potser la vida li
donara una segona oportunitat.
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’has de conèixer per poderte’n escapar.
Quatre noies tancades per un segrestador. Elles són
les seves flors, les seves perfectes i pures flors. Però,
quant temps podran sobreviure dins d’un soterrani?

El dia que el món es va despertar sense colors
Causse, JeanGabriel
Una novel·la que és com l'arc de Sant Martí: uns
personatges carismàtics, una premissa original,
màgia, intriga i aprenentatge sobre la simbologia dels
colors. Una atractiva història rica en matisos, i un
plaer per als sentits.De la nit al dia els colors
comencen a desaparèixer misteriosament. Ningú no
en sap el motiu, ni tan sols els científics són capaços
de trobar una explicació raonable. El menjar resulta
insípid a primer cop d'ull, la roba s'ha tornat uniforme,
els dissenyadors es desesperen, tot és més avorrit,
monòton i trist, i l'economia se'n va en orris. En
resum, la vida sense colors és depriment.En aquest
nou món en blanc i negre, l'Arthur, treballador d'una
fàbrica de llapis de colors, coneix la seva veïna, la
Charlotte, una atractiva locutora de ràdio cega de
naixement que paradoxalment és una científica
especialitzada en els colors. Aquesta curiosa parella
s'embarcarà en una arriscada aventura al costat de la
filla de la Charlotte, una nena amb un do especial que
podria retornar els anhelats colors a la
humanitat.Després de llegir aquesta delícia de
novel·la, no tornaràs a percebre els colors de la
mateixa manera. Una història per a les persones que
veuen amb el cor.
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