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Autora: Aguilar Laia. Wolfgang. Editorial Columna 
Edicions.  
 
Wolfgang té 13 anys i fa temps que viu amb el seu 
pare. Tot sembla que va bé –o aparentment bé– fins 
que a casa comencen a passar coses estranyes. 
Les trucades del pare a hores intempestives li 
indiquen que hi ha algú altre a la seva vida (una 
dona). D’altra banda, l’àvia es mostra reticent a 
acceptar el pare i amaga unes cartes i uns 
documents que en cap moment vol ensenyar al 
nen.  
Tots aquests avisos fan que el Wolfgang comenci a 
interessar-se per la vida del pare (en concret pel seu 
passat), a qui s’adona que no coneix gens. 

 

Autora: Palacio, R.J. L'Ocell blanc. Editorial La 
Campana. 
 
Els milions de lectors que es van enamorar del 
WONDER de R.J. Palacio recordaran el Julian com 
el company de classe que feia la vida impossible a 
l'Auggie Pullman. Però Ocell Blanc explica la 
història que va marcar la infantesa de l'àvia del 
Julian, la Sara, una nena jueva que es va haver 
d'amagar dels nazis a la França ocupada. 

 

Autora: Springer Nancy. Enola Holmes. El cas de 
la dama esquerrana. Editorial Estrella Polar 
 
En Sherlock Holmes, el detectiu més famós de tots 
els temps, està buscant la seva germana Enola, que 
ha fugit a la ciutat més 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? 
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Autor: Nel·lo David. El ramat perillós. Ed. Casals. 
 
La Blanca Marçal ha estat tota la vida professora 
d’institut. Ara que està a punt de jubilar-se, mira 
enrere i fa balanç de la seva trajectòria. Ha tingut 
força encerts, però també ha comès alguns errors. 
Per les seves classes han passat molts alumnes, 
alguns de ben problemàtics. Però n’hi ha un que no 
li marxarà mai del cap: encara recorda el dia que es 
va fixar per primer cop en el noi que seia a la punta 
de la segona fila, en Mirko Lloberes... Els inadaptats 
també són aquells que lluiten incansablement i a 
contracorrent perquè tot surti bé. 

 

Autora: Chambliss Bertman, J. Els caçadors de 
llibres. Editorial Estrella Polar. 
 
L’Emily és una fan absoluta de Caçadors de Llibres, 
un joc en línia que consisteix a trobar llibres 
amagats per tot el país. Però el creador del joc ha 
estat atacat i està en coma, per desesperació dels 
seus seguidors. 
De manera que l’Emily i el seu nou amic, el James, 
decideixen investigar sobre aquest misteriós 
accident. Però sorprenentment les pistes que van 
seguint els porten a fer inesperats descobriments 
sobre el joc i els llibres desapareguts. I, sobretot, hi 
ha un misteriós i estrany llibre que sembla haver-se 
esfumat, i uns 
subjectes sospitosos l’estan buscant 
desesperadament. Aconseguiran l’Emily i el James 
esbrinar aquest misteri tan literari? 

 

Autor: Lowery Mark. A 677 Km de casa. Editorial 
Fanbooks.  
 
En Martin, de tretze anys, i el seu germà petit, en 
Charlie, estan a punt d’emprendre un viatge molt 
especial de 677 quilòmetres des de Preston fins a 
l’extrem de Cornwall. Estan decidits a arribar al final 
per veure un dofí que visita regularment el port. 
Però aquesta és l’única raó del viatge? 
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Autor: Umar Ousman. Viatge al país dels blancs. 
Editorial Barcanova. 
 
Em dic Ousman Umar. Sé que vaig néixer un 
dimarts, no sé de quin mes ni de quin any, perquè 
això a la meva tribu tant se val. Vaig créixer a la 
sabana africana. Cada dia caminava set quilòmetres 
per anar a l'escola. Tenia una vida feliç i senzilla, 
fins que un dia mentre jugava vaig veure un avió al 
cel. Des d'aquell moment vaig voler ser pilot, 
enginyer, tot menys negre. La curiositat per conèixer 
el món em va empènyer a iniciar un viatge sense 
retorn cap al País dels Blancs. 

 

Autor: Puigpelat Valls Francesc. La nedadora. 
Editorial Columna. 
 
La Jane es una noia anglesa que, des de petita, ha 
passat milers d’hores entrenant. Un estiu, 
mentre és de vacances a Çesme, Turquia, 
descobreix que l’esport que l’apassiona pot tenir una 
altra utilitat: ajudar tres refugiats iraquians, la 
Fàtima, el Saïd i l’Aïxa, a arribar nedant a l’illa 
grega de Quios, en territori europeu. El braç de mar 
de cinc quilòmetres de mar que separen 
Çesme de Quios estaran plens de riscos i 
aventures. 

 

Autor: Thomas Angie. Camí a la glòria. Editorial 
Fanbooks.  
 
La Bri té setze anys i un somni: convertir-se en una 
de les grans raperes de tots els temps. O, si més 
no, poder sortir del seu barri algun dia. Com a filla 
d’una llegenda del rap que va morir massa aviat, la 
Bri té un gran repte al davant. Però ara que la seva 
mare ha perdut inesperadament la feina, els bancs 
d’aliments, els deutes i els avisos de desnonament 
han passat a formar part de la vida de la Bri, tant 
com els ritmes i les rimes. 
 
 
 
 
 

 



RECOMANACIONS LECTURES 12-18 ANYS 
NADAL 2019 

4t ESO 

 

Autor: Capdevila Llorenç. 10.000 petons com a 
mínim. Editorial Barcanova. 
 
La Paula és intel·ligent, alegre i té les coses clares. 
Llegeix còmics manga i mira pel·lícules antigues. No 
suporta els hipòcrites i la seva família és 
complicada. A en Cesc la vida no l'ha tractat gaire 
bé. El seu món són els amics. Viu el present i no 
pensa en el futur ni vol recordar el passat. La Paula i 
en Cesc ens expliquen, per separat, el que fan i el 
que pensen. En aquesta novel·la no hi trobareu una 
història d'amor qualsevol. És la història de dos 
romàntics que, entre cançons i pel·lícules, es 
pensen que no s'enamoraran mai fins que, un dia, 
acaben enamorant-se l'un de l'altre. Arribaran, però, 
a fer-se el petó que tant desitgen?  
 

 

Autor: Portell Raimon. Camins d’aigua.  Editorial 
Barcanova. 
 
El segon llibre de la trilogia «La Llum d'Artús» 
comença molt lluny d'on acabava Camins de nit, el 
primer volum. Però també s'hi retroba la Rut, la 
protagonista del primer llibre. És al castell de 
Montsegur. Pot semblar que és en un refugi segur, 
però la guerra ha encès el continent i les forces que 
la persegueixen són tossudes i tenen els tentacles 
molt llargs. Encara que la Rut sap que haurà 
d'enfrontar-se a nous reptes, no tot està en les 
seves mans. Això sí, en Marc l'Anxova, el seu guia i 
amic, està disposat a ajudar-la, encara que això 
comporti anar fins al forat més fosc de l'Imperi. 

 

Autor: Martín Andreu. Camins d’aigua.  Editorial 
Edebé 
 
Persones amb el cap cot, les pupil•les fites en jocs, 
notícies, pel·lícules, dictats de la moda, fotografies, 
missatges, sol·licituds d'amistat, espots publicitaris, 
pàgines per comprar i vendre, i les orelles 
bloquejades per música o discussions que no 
permeten que aflori cap pensament ni, sobretot, cap 
sentiment. Tothom sembla feliç amb aquest estil de 
vida, tret dels anomenats Comandos 
Antimanipulació Mental. No obstant, la inspectora 
Trix Huanga inicia una investigació que li donarà 
moltes sorpreses en una croada particular contra la 
gran empresa telefònica que domina les altes 
esferes del poder: Triple Ve. 

 


