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Arriben les aventures 
plenes de misteri 

d’Enola Holmes
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# El cas del marquès desaparegut

9788491378068     208 pàg.
Quan l’Enola Holmes, germana petita de Sherlock Holmes, desco-
breix que la seva mare a desaparegut, decideix viatjar a Londres 
per intentar trobar-la: Però res no la pot preparar per allò que 
l’espera. Perquè quan arriba a la capital es veu involucrada en el 
segrest d’un jove marquès…i entre tot aquest caos, podrá l’Enola 
desxifrar els enigmes i les pistes i trobar la seva mare?

El cas de la dama esquerrana
9788491378075     224 pàg.
En Sherlock Holmes està buscant a la seva germana Enola, que 
ha fugit a la ciutat més gran, fosca i bruta del món: Londres. Però 
Enola està fugint del seu propi germà i en aquesta fugida des-
cobreix uns dibuixos al carbonet i inmediatament se sent l’ànima 
bessona de la seva autora, Lady Cecily, que ha desaparegut 
sense deixar cap rastre.
Aconseguirà la noia mantener la seva identitat en secret i alhora 
trobar Lady Cecily? O bé perdrà la seva llibertat per sempre?

Diari del 
ROWLEY
Diari del Rowley 1. Un noi superguai
Ara em toca a mi!
Jeff Kinney
Estrella Polar     9788491378105     224 pàg.     15,00 €
A partir de 12 anys
El Rowley és el millor amic del Greg i ara escriu el seu propi diari.
El Rowley es proposa escriure una biografia del Greg, explicada des del 
seu punt de vista. És la historia del Greg vista per uns altres ulls.

“De vegades els pares em diuen coses no gaires bones sobre el Greg i 
entenc que no ho veuen com jo. Jo espero que us agradi el meu llibre, 
perquè he pencat molt per fer-lo. I també espero que li agradi al Greg.”

Nancy Springer    Estrella Polar     15,95 €     A partir de 12 anys 
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Artemis Fowl
Eoin Colfer
Estrella Polar     9788491378259     256 pàg.     15,95 €
A partir de 12 anys
L’Artemis Fowl és un noi de dotze anys amb una intel·ligència superior, fill d’un senyor del 
crim irlandès, que aprofita la seva ment brillant per perpetrar activitats delictives. Quan el 
noi descobreix l’existència d’una civilització màgica sota terra, hi veu una oportunitat d’or. 
Amb el seu Majordom viatja al Vietnam per buscar el Llibre Sagrat de les criatures màgi-
ques i fa presonera la seva capitana. Tot i això, l’Artemis no coneix les ànimes màgiques 
tant com es pensa. I això que desconeix se li pot acabar girant en contra...

La nena que va beure llum de lluna
Kelly Barnhill

Estrella Polar     9788491376132     336 pàg.     15,95 €
A partir de 13 anys

Aquesta és una historia d’éssers màgics que es comporten com persones corrents, 
i de persones corrents que es converteixen en éssers màgics.

Una bruixa amable i afectuosa, un monstre del pantà aficionat a la poesia, un ingenu 
drac diminut que espera créixer algun dia, una nena amb una màgia incontenible, 
un volcà i una ciutat aclaparada per la tristesa; i hi afegim unes cullerades de llum 

d’estrelles i de llum de lluna, un rajolí de conte de fades i un pessic d’humor.

Un secret
Alejandro Palomas
fanbooks     9788417515249     256 pàg.     15,95 €
A partir de 12 anys
En Guillem, protagonista d’Un fill, juntament amb la seva amiga Nàzia són els personatges 
principals d’aquesta obra coral que respira sentiment, tendresa, buits, paraules no pro-
nunciades i un secret esglaiador. Novel·la que tracta amb originalitat i mestria temes molt 
actuals com l’amistat, la complicitat, l’adaptació i la immigració.

«
»

Una meravellosa història sobre els llaços 
que ens uneixen i un conte destinat a 

convertir-se en un clàssic modern.

« »Una aventura màgica!

«Aquesta és la història d’una veritat. Potser també 
és la teva. Si ho és, què faràs? Silenciar-la? 

Compartir-la? Tu tries.»
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SHERLOCK, LUPIN i JO
Tres nois extraordinaris i tres cervells que deixaran empremta en la història del crim.

Irene Adler    Estrella Polar     264 pàg.     14,90 €
A partir de 12 anys 

1. El trio de la dama negra
9788499329024
Els tres nois es troben involucrats en un remolí de delictes: un 
collaret de diamants que desapareix en el no res, un mort que 
troben a la platja…

2. L’últim acte al Teatre de l’Òpera
9788415790013
La Irene, en Sherlock i en Lupin tenen una cita a Londres. Però 
en Lupin no s’hi presenta: han detingut en Teofrast, el seu pare, 
acusat de robatori i de l’homicidi…

3. El misteri de la rosa escarlata
9788415853695
Reunits una altra vegada a Londres, Irene, Sherlock i Lupin troben 
al Times un enigma d’escacs estrany firmat per “El frare negre”…

4. La catedral de la por
9788490573921
La família de l’Irene es muda a Evreux, a Normandia. Aquí se li 
acosta una dona desconeguda i estranya que li diu que està en 
perill, dies més tard la seva mare desapareix misteriosament…

5. El castell de gel
9788490575666
Després de conèixer la seva veritable mare, la Irene, pertorbada 
pels canvis en la seva vida, s’aferra a l’amistat que la uneix al 
Sherlock i a l’Arseni.

6. Les ombres del Sena
9788490577011
No fa gaire que s’ha acabat la guerra amb Prússia i la família Adler 
decideix passar una setmana a l’antiga casa de París, per provar 
de retrobar el sabor de la vida d’abans.

7. L’enigma de la cobra reial
9788416519064
La Irene ha tornat a Londres amb el seu pare i, quan encara no ha 
tingut temps de gaudir del retrobament amb els seus grans amics, 
un esdeveniment torba la fràgil estabilitat de casa seva…

8. L’esfinx de Hyde Park
9788416520169
S’acosta Nadal. La Irene, en Sherlock i l’Arseni es troben a Lon-
dres. Un misteri sobtat arrossega els tres amics a una aventura 
temerària: el director del Museu Britànic ha estat assassinat en 
unes circumstàncies enigmàtiques…

9. Crim a la cacera de la guineu
9788491370536
La Irene està preocupada pel seu pare. Per distreure’l dels seus 
tristos pensaments, un amic els convida a ell i la Irene a passar 
uns quants dies al camp. Enmig d’aquell ambient de calma apa-
rent, la Irene s’adona que hi ha alguna cosa que no quadra…

10. El senyor del crim
9788491372035
La Irene proposa al seu amic, que analitzi una sèrie de casos 
inexplicables de la crònica negra. I la lògica d’en Sherlock Holmes 
descobreix el fil invisible i sinistre que els relaciona… 

11. El port dels enganys
9788491373537
Els tres amics acompanyen el senyor Adler en el seu viatge a 
un castell a Escòcia. Però la bellesa de l’edifici no pot dissimular 
l’atmosfera amenaçadora que s’hi respira. Uns missatges nocturns 
inquietants i l’arribada d’un viatger excèntric fan que el misteri sigui 
encara més obscur...

12. El vaixell dels adéus
9788491375036
A la Irene o, més ben dit: la princesa Von Hartzenberg, l’han tras-
lladat a un refugi secret en un llogaret del nord de Gal·les. L’aus-
tera mansió al cim d’un penya-segat on ara resideix amb la seva 
mare, és una presó d’or. Però, de sobte, comencen a succeir-se 
uns fets misteriosos...

13. Doble final
9788491376347
La trobada amb un home que explica una història estranya, un 
crim sense cadàver i el descobriment d’una xarxa de galeries 
al subsol de la ciutat. Un autèntic laberint subterrani on els tres 
adolescents porten a terme una investigació i acabaran immersos 
en una aventura inoblidable.

14. A la recerca de l’Anastàsia
9788491377603
Una petita multitud s’ha aplegat per assistir al funeral del doctor 
Watson. Entre els presents que han acudit a homenatjar l’ajudant 
del gran detectiu, hi ha la Irene Adler, que passats gairebé cin-
quanta anys ha tornat a buscar els seus vells amics. Només amb 
la seva ajuda podrà defensar la Mila, la seva filla adoptiva, de les 
urpes d’un enemic poderosíssim…
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La Porta dels tres panys
Obre les portes al fascinant món de la física quàntica!

Sonia Fernández-Vidal 
A partir de 13 anys 

La porta dels tres panys 
labutxaca     rústica     9788417031916     204 pàg.     9,95 €

Estrella Polar     tapa dura     9788491375043     208 pàg.     14,90 €     

En Niko Mir, un noi solitari de catorze anys, no s’imagina les 
conseqüències que li comportarà no seguir el camí que recorre 
cada dia per anar a l’institut. Quan canvia la seva ruta, descobreix 
una casa que no havia vist mai. Atret per aquest misteri, hi entrarà 
i es trobarà de sobte dins d’un univers estrany... Dins del Món 
Quàntic. Immers en aquesta aventura, en Niko té la missió de 
retornar l’equilibri, ara en perill, entre el seu món i l’univers quàntic 
que acaba de descobrir.

La porta dels tres panys 2. 
La senda de les quatre forces
labutxaca     rústica      9788417420642     288 pàg.     9,95 €     

Estrella Polar     tapa dura     9788491375050     288 pàg.     14,90 €

Després de rebre un misteriós missatge, en Niko recorre un nou 
camí per anar a l’institut i descobreix una casa que no havia vist 
mai abans. La resolució d’un enigma li permet entrar en el que 
resultarà ser un estrany lloc on neixen universos, hi ha un gat que 
apareix i desapareix, i és possible teleportar-se.

Nevermoor
Creus en la màgia? Benvingut a Nevermoor!

Jessica Townsend     Estrella Polar     14,90 €
A partir de 13 anys 

1.Les proves de la Morrigan Corb
9788491375807     290 pàg
La Morrigan Corb està maleïda. Va néixer a la Negranit, el dia més 
desafortunat perquè neixi una criatura, i és culpada de totes les 
desgràcies locals, des de pedregades fins a atacs de cor. I el 
pitjor de tot és que està condemnada a morir a la mitjanit del seu 
onzè aniversari. 
Però quan la Morrigan espera resignada el seu destí, apareix un 
estrany personatge anomenat Júpiter Nord. Perseguits per l’Exèrcit 
de Fum i Ombres, en Júpiter la condueix fins un indret màgic i 
secret anomenat Nevermor i descobreix que ha estat elegida 
candidata per passar les proves que li permetran ingressar en la 
institució més prestigiosa de la ciutat: la Societat Prodigiosa. 

2. Prodigista. La crida de la Morrigan Corb
9788491377634     400 pàg.     
La Morrigan Corb ha vençut una maledicció mortal, ha superat les 
proves més perilloses i ha aconseguit ser admesa a la Societat 
Prodigiosa, però el seu viatge a Nevermoor, ple de màgiques sor-
preses, tot just acaba de començar. Els habitants de la ciutat no 
tenen gaire bon record de l’únic Prodigista conegut anteriorment, 
Ezra Bram, i dels seus atacs monstruosos. Per això temen que 
la Morrigan pugui tenir el mateix instint pervers i en desconfien. I 
quan la gent comença a desaparèixer, totes les sospites recauen 
en la noia.
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SUPERSAURS
Llibre interactiu: disposa d’una aplicació per a mòbil gratuïta que permet veure les imatges del llibre en realitat 
augmentada i jugar amb els personatges.

Jay Jay Burridge     Estrella Polar     15,95 €
A partir de 12 anys 

1. Raptors del paradís
9788491374664     352 pàg.
Els pares de la Bea Kingsley van desa-
parèixer sense deixar rastre. De cop i volta 
la Bunty, l’extraordinària àvia de la Bea, 
decideix emprendre un viatge al remot 
arxipèlag indonesi d’Aru per contemplar els 
esmunyedissos raptors del paradís... i la 
Bea comença a fer preguntes. El viatge fins 
a aquestes illes serà un error arriscat o bé 
el principi d’una llarga aventura?

2. L’estegobruix
9788491375548     336 pàg.
En Carter Kinsley va créixer entre raptors 
en una remota illa d’Indonèsia. 
Amb l’ajuda de la seva germana Bea, 
en Carter s’adapta de mica en mica a 
una nova vida amb la seva família tot just 
retrobada, i fins i tot comença a entendre’s 
amb el Barrut, el cadell de tiranosaure nan 
atzabeja. Precisament, perquè ell és qui 
coneix millor els saures, en Carter s’emo-
ciona quan arriben a la reserva que la 
seva àvia té a Kenya i veu els majestuosos 
estegosaures. Però els perills i l’aventura tot 
just han començat quan els dos germans 
intenten posar els estegosaures fora de 
l’abast dels caçadors furtius i dels busca-
dors de diamants sense escrúpols.

3. Xoc de tiranosaures
9788491377153     336 pàg.     
La Bea i en Carter no estan aprenent 
gaire a l’escola d’Anglaterra. Per això, 
amb l’esperança de reunir la família, en 
Theodore accepta anar a visitar el ranxo 
de l’oncle Cash. Però només aconsegueix 
distanciar-los encara més: el tiranosaure 
d’en Carter provoca el pànic en un rodeo, 
i quan apareixen diversos animals ferits, el 
Barrut és el primer sospitós.

Vida de Carlota
La Carlota sempre s’enfronta a la vida amb energía i bon humor.

Gemma Lienas     Estrella Polar      9,95 €
A partir de 13 anys 

Així és la vida, Carlota
9788499320335    152 pàg.    
Segur que alguna vegada t’has enamorat 
bojament d’algú que no t’ha fet cas. Segur 
que alguna vegada has tingut algun pro-
blema greu amb la família i has pensat que 
el teu món se’t feia a bocins. I segur que 
moltes vegades t’has empipat amb el teu 
germà per un jersei tacat, t’has passat una 
hora al telèfon xerrant amb els amics i has 
rigut fins que el cor t’ha dit prou. Segurís-
sim, perquè... així és la vida!

Ets galàctica, Carlota!
9788492671083     200 pàg.    
Què faries si no poguessis suportar la filla 
de la novieta del teu pare? Què faries si 
el cul no et parés de créixer? Què faries 
si sospitessis que la teva millor amiga és 
anorèxica? Què faries si veiessis com tres 
caps rapades roben una moto davant de 
casa teva? La Carlota potser no té una 
resposta per a cadascuna d’aquestes pre-
guntes, però s’ho pren tot amb bon humor.
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LA MATÈRIA OBSCURA
Phillip Pullman     Estrella Polar
A partir de 13 anys 

La brúixola daurada. La matèria obscura I
9788491373568     432 pàg.     12,95 €
La Lyra, una nena òrfena d’onze anys que viu reclosa al Jordan 
College d’Oxford, rep com a do l’aletiòmetre, un estrany objecte 
semblant a una brúixola. Així comença una mágica aventura que 
la portarà, juntament amb el seu daimoni, un esperit amb forma 
d’animal, a les terres gèlides de l’Àrtic, on regnen les bruixes i 
lluiten els óssos cuirassats, per salvar el seu pare i rescatar el seu 
amic Roger.

La daga. La matèria obscura II
9788491373575     352 pàg.     12,95 €
Perduda en un nou món, la Lyra arriba a una esgarrifosa ciutat, 
on coneix un noi misteriós, un assassí. El destí d’en Will està 
estranyament lligat al de la protagonista, i junts hauran de trobar un 
objecte secret i poderós. Èssers de molts mons estarien dispo-
sats a matar per aconseguir-lo…

L’allargavista d’ambre. La matèria obscura III
9788491373582     560 pàg.     12,95 €
S’acosta una guerra terrible que les bruixes havien predit. En Will 
és el portador de la daga, l’arma més poderosa de tots els mons, 
i l’ha de lliurar a Lord Asriel, l’oncle de la Lyra. Però s’enfronta a un 
perillosíssim viatge en solitari, perquè la Lyra ha desaparegut…

El Llibre de la Pols. La Belle Sauvage
9788491373896     480 pàg.     19,90 €
En Malcolm, d’onze anys, i el seu daimoni, Asta, viuen amb els 
pares del noi A Trout Inn, a prop d’Oxford. A l’altra riba del riu 
Tàmesi, per on el noi navega sovint amb la seva apreciada canoa 
anomenada La Belle Sauvage, hi ha el convent de Godstow, on 
viuen unes monges del priorat. En Malcolm descobreix que tenen 
un nou hoste, una nena petita anomenada Lyra Belacqua, a qui 
les monges protegeixen de Lord Asriel, el seu pare, que va ser 
condemnat per assassinat...

Els llibres d’aventures i humor de DAVID BADDIEL
Estrella Polar    368 pàg.     14,90 €
A partir de 12 anys 

Agència Família Feliç 
9788491372943    
A en Barry, que està a punt de fer deu 
anys, no li agraden els seus pares: no el 
deixen jugar a videojocs, són avorrits, no 
tenen diners, i li van posar un nom tan 
insuls com Barry! Un dia desitja canviar-los 
amb tanta força... que apareix en un món 
paral·lel en què els nens poden triar els 
seus pares. En la recerca, en Barry viurà 
les experiències més esbojarrades amb fa-
mílies que aparentment són sensacionals, 
però que, vistes de prop, són bastant més 
absurdes del que semblaven...

El comandament 
supercontrolador
9788491374701     
En Fred i l’Ellie són bessons, però no idèn-
tics (això és impossible entre un noi i una 
noia). Amb tot, els agraden les mateixes 
coses, sobretot els videojocs, amb els 
quals se’n surten molt bé. Un dia l’Ho-
me Misteriós els envia un comandament 
de videojocs que no s’assembla gens a 
qualsevol comandament que hagin vist 
mai. Quan els bessons descobreixen què 
pot controlar, pensen que és la resposta a 
tots els seus problemes. Almenys això és 
el que els sembla...
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El món de ROALD DAHL
Estrella Polar

Matilda
9788490572955          240 pàg.         10,95 €
A partir de 12 anys
Matilda és una nena prodigi, molt intel·ligent i sensible. Abans de 
complir els cinc anys, ja ha llegit Dickens i Hemingway, Kipling i 
Steinbeck, i els seus pares la tracten més aviat com una nosa. 
Però quan a l’escola es troba enfrontada a un perill molt greu, 
Matilda descobreix que té uns poders psíquics extraordinaris que li 
permeten salvar l’escola i, sobretot, la seva estimada mestra, Miss 
Honey.

Les bruixes
9788415853978     208 pàg.    10,95 €
A partir de 12 anys
No és un conte de fades, sinó que tracta de bruixes de debó. Les 
bruixes de debó es vesteixen amb roba corrent i s’assemblen molt 
a les dones corrents. Viuen en cases corrents i fan feines corrents. 
És per això que són difícils d’enxampar. Aquesta és la sorprenent 
història d’una víctima de les males arts de la Reina de les Bruixes.

El nen
9788490572597    176 pàg.    10,95 €
A partir de 13 anys
Barreja de records inventats i memòries autèntiques, El nen no és 
ben bé una autobiografia, però conta fets reals de la vida de Roald 
Dahl que desvetllaran tanta sorpresa com les seves novel·les. 
Qualsevol lector que estimi els seus llibres quedarà fascinat i 
admirat en descubrir algunes de les coses que li van pasar de nen 
i de jove.

«
»

Les lectures ens permeten viatjar 
al llarg del món mentre estem 

a la nostra petita habitació.
Matilda

30è
aniversari

Els llibres d’ARTURO PADILLA
Estrella Polar     11,50 €
A partir de 13 anys 

La tempesta
9788499323473     140 pàg.    
La pluja paralitza la Nahara. Cada cop que 
plou, l’assetgen les imatges d’una fatídica 
experiència que va viure durant la seva 
infantesa. Arran d’aquesta vivència, la seva 
vida canvia i, sobretot, la relació amb la 
seva mare. A l’institut s’ha convertit en la 
noia més popular i desitjada per tothom. La 
situació no sempre serà així, però la seva 
amiga Sílvia la recolzarà en tot moment 
mentre l’ajuda a reconciliar-se amb el seu 
passat.

Ombres a la foscor
9788490578650     144 pàg.    
Sis joves van d’excursió a la muntanya per 
passar-hi la nit de Sant Joan. Els joves són 
conscients que Sant Joan és el terrible 
aniversari en què una noia va morir arran 
d’una broma pesada d’uns companys de 
classe. De seguida comencen a percebre 
una presència estranya que els envolta i la 
por s’apodera del grup. Algú els segueix... 
Qui els vol espantar? O potser es tracta 
d’una venjança del passat?
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Com una fotocòpia
Maria Carme Roca     
Estrella Polar
9788499326009   152 pàg.    9,95 €
A partir de 12 anys
En Bruno i l’Andy són cosins i són idèntics, 
i com als nois de la seva edat els agrada 
fer bretolades. Així, al primer se li acut que 
durant les vacances es podrien intercanviar 
els papers: l’Andy marxarà a Sicília amb 
els pares d’en Bruno i en Bruno anirà a 
Menorca amb els pares de l’Andy. Però 
la rebuda dels cosins sicilians no és com 
l’Andy l’esperava. Què devia fer-los en 
Bruno l’estiu passat?

Rebel·lió a la xarxa
Doug Wilhelm     
Estrella Polar
9788492671106     276 pàg.     9,95 €
A partir de 12 anys
En Russell té por d’anar a l’escola: en 
Richie sempre l’espera a la sortida per fer-li 
passar una mala estona. Ja n’està tip! Ha 
de fer-hi alguna cosa... Un bon dia es fa 
amic de l’Elliot i la Catalina, i junts ideen un 
sistema molt original per plantar cara al pro-
blema. Tota una revolució a l’institut. Una 
rebel·lió en tota regla a través de la xarxa, 
que tindrà conseqüències.

Delicte ecològic
Josep Lorman     
Estrella Polar
9788492790562    128 pàg.    9,95 €
A partir de 12 anys
Una empresa molt prestigiosa del Vallès es 
veu involucrada en un escàndol d’aboca-
ments il·legals. Les investigacions  pa-
ral·leles d’unes quantes  persones –Ricard 
Muns, del Departament de Medi Ambient; 
Ingrid, tècnica de l’empresa afectada, i Da-
niel, un nen aficionat a la informàtica– acla-
riran el perquè de tot plegat. Quan ja està 
a punt de trobar la prova decisiva, el Daniel 
és segrestat i la seva vida corre perill.

L’esquelet de la balena
David Cirici     
Estrella Polar
9788499320243    168 pàg.    9,95 €
A partir de 12 anys
En una societat futura, enmig del camp, 
cent dotze nois conviuen en una escola-re-
sidència, aïllats de tothom. L’únic món que 
coneixen és l’escola i els seus voltants. Tot 
està programat: les classes, els àpats, les 
dutxes, els jocs, la lectura. Els professors 
són holografies. Però uns fets casuals por-
ten uns quants nois a descobrir i entendre 
per quins mecanismes funciona l’escola i...

Wolfgang (extraordinari)
Laia Aguilar     
labutxaca
9788417031930    260 pàg.    7,95 €
PREMI CARLEMANY 2016
A partir de 13 anys
En Wolfgang té onze anys i un coeficient 
intel·lectual de 152. Li agrada fer llistes 
de coses impossibles, esbrinar com es 
viatja a Neptú, o fabular que es convertirà 
en un gran pianista. Tocar el piano és la 
seva passió, per a ell suposa el seu refugi 
d’emocions. El dia que la mare mor, li toca 
anar a viure amb el desconegut del seu 
pare i inicia un pla per fugar-se a la millor 
acadèmia de música del món. Durant el 
viatge, descobrirà qui és realment el pare, 
quin secret familiar li amaguen “els grans” 
i per què té tanta por d’alguna cosa que 
no s’ha atrevit a explicar mai... Wolfgang 
qüestionarà en tot moment el món adult, 
des d’uns ulls intel·ligents, distants i crítics.

A 677 km de casa
Mark Lowery     
Fanbooks
9788416716753     208 pàg.     11,95 €
A partir de 12 anys
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?

La banda dels terrats
Katherine Rundell     
Estrella Polar
9788491372707     272 pàg.     13,95 €
A partir de 12 anys
La Sophia es queda òrfena quan té un 
any i el vaixell on viatjava amb la seva 
mare s’enfonsa al canal de la Mànega. En 
Charles, un excèntric erudit, la troba flotant 
en una capsa i la porta a casa seva. En 
Charles l’educa amb amor, però quan la 
Sophia fa 12 anys els assistents socials 
volen enviar-la a un orfenat. La Sophia 
s’escapa a París –seguint l’adreça del 
luthier que hi havia a la capsa– a buscar 
la seva mare, que espera que estigui viva. 
Allà coneix en Matteo i els seus amics 
rooftoppers, que viuen a les teulades de la 
gran ciutat. Des d’allà dalt, comencen una 
recerca desesperada...
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Gemma Lienas     
Estrella Polar
9788499321806    120 pàg.   9,95 €
A partir de 12 anys
Dos germans, en Manuel i en Víctor, han 
hagut de fugir del suburbi de barraques on 
malvivien amb el pare alcohòlic. S’instal·len 
en un dos-cavalls vermell, abandonat 
en un revolt de la carretera del Carmel, a 
Barcelona. Per sobreviure s’embarquen 
en “negocis” que els porten a conèixer el 
“Rata” i la Lola, el “Presi” i el “Portuguès”, i 
descobreixen així el món dels marginats i 
l’economia submergida.

Guguengol
David Nel·lo     
Estrella Polar
9788499320229    144 pàg.    10,95 €
A partir de 12 anys
Has sentit a parlar mai de Guguengol? 
És un continent o una illa? No se’n sap 
gairebé res. Tret d’una cosa: a Guguengol 
qualsevol feblesa és condemnada, i no 
hi ha pietat per als dèbils. El Notlits està 
a les portes de l’edat adulta, però abans 
de ser considerat tot un home s’haurà 
de sotmetre a unes proves que li poden 
costar la vida.

L’última foscor
Piers Torday     
Estrella Polar
9788491370970     352 pàg.    14,90 €
A partir de 12 anys
En Kester ha rescatat les últimes criatures 
salvatges de la Terra i creu que la seva 
aventura s’ha acabat. Però no podia equi-
vocar-se més perquè:
1. Un helicòpter es dirigeix directament cap 
a ell.
2. Pot sentir murmuris estranys sota terra. 
3. El seu viatge no ha fet més que co-
mençar...

Cul de sac
Gemma Lienas     
Estrella Polar
9788499322506    112 pàg.   9,95 €
A partir de 12 anys
T’has passejat mai pel barri de la Ribera a 
les dues de la matinada? Has entrat alguna 
vegada en un bar heavy rock i ple de fum? 
Has anat alguna vegada a tota velocitat 
amb moto pels carrers de la ciutat? T’has 
enamorat mai d’una noia del teu curs? Si 
has fet alguna d’aquestes coses, segur 
que en Ramon et resultarà familiar. Però 
ell s’ha endinsat en un món molt perillós, 
massa.

No demanis llobarro fora 
de temporada
Andreu Martín/Jaume Ribera     
Estrella Polar
9788499320298    192 pàg.    11,95 €
A partir de 12 anys
Neix Flanagan... Un detectiu molt privat. 
Privat, per exemple, de la llibertat de mo-
viments dels seus col·legues adults. ¿En 
Philip Marlowe, alguna vegada va haver 
d’ajornar la detenció d’un criminal perquè 
tenia un exàmen? ¿Li ordenava la mare del 
Sam Spade al seu fill, quan aquest estava 
amb un client, que es rentés les mans? Tot 
això, i més coses li passen al Flanagan.

El petit Nicolas
René Goscinny/Jean-Jacques Sempé     
labutxaca
9788499304618    152 pàg.    8,95 €
A partir de 12 anys
Abans que l’Obèlix caigués a la caldera de 
la poció màgica i que en Lucky Luke dis-
parés contra la seva pròpia ombra immòbil, 
René Goscinny va crear, en col·laboració 
amb Sempé, l’entranyable petit Nicolas. 
Aquest és el primer volum de la sèrie, en 
què coneixerem tota la colla d’en Nicolas. 
Les seves peripècies quotidianes ens faran 
riure una bona estona.

El zoo d’en Pitus
Sebastià Sorribes     
labutxaca
9788499301983     168 pàg.    6,95 €
A partir de 12 anys
Què faries si el teu millor amic estigués 
molt malalt? Si sabessis que només el pot 
curar un metge de Suècia i que ell no té 
prou diners per pagar el viatge? Segura-
ment faries el mateix que els amics d’en 
Pitus: organitzar-ne una de grossa per tal 
d’ajudar-lo. La colla d’en Pitus decideix 
muntar un Zoo molt original, amb tigre in-
clòs, per donar un cop de mà al seu amic. 
Un cant a l’amistat, a la col·laboració, a la 
fe i a l’entusiasme.
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Momotaro. En Xander i l’illa 
dels monstres
Margaret Dilloway     
Estrella Polar     
9788491374503     272 pàg.     14,50 €
A partir de 13 anys 
En Xander no és un noi com els altres. 
A l’escola l’assenyalen pel seu origen 
japonès, i el seu talent per dibuixar còmics 
el fa destacar de la resta. El que ell encara 
no sap és que és molt especial.
Un dia comença a dibuixar figures, que 
cobren vida i desencadenen una sèrie 
d’esdeveniments màgics. Així descobreix 
que només ell pot obrir la porta al món on 
viuen els déus, els monstres i els esperits: 
estranys éssers mitològics capaços de 
provocar el caos. En Xander és l’única per-
sona capaç de combatre el mal i retornar 
l’ordre. Ho aconseguirà?

L’imprevist cas del noi 
a la peixera
Lisa Thompson      
fanbooks
9788416716371     320 pàg.    14,90 €
A partir de 13 anys
La vida de Matthew Corbin, un noi de 12 
anys amb un trastorn obsessiu compulsiu, 
transcorre en la més absoluta intimitat: 
el seu pànic als gèrmens l’obliga a viure 
tancat a la seva habitació. Convençut que 
el mínim tracte amb altres persones pot 
enverinar-lo, Matthew passa els dies mirant 
el món a través de la finestra. No obstant 
això, un fet imprevist sacseja la seva exis-
tència: un nen ha desaparegut en el veïnat, 
i només ell pot haver vist algun indici reve-
lador. Però serà capaç d’atrevir-se a sortir 
de la seva habitació per resoldre el misteri?

Una de zombis
Patricia Martín     
Estrella Polar
9848499329758    112 pàg.    12,95 €
A partir de 13 anys
A les pel·lícules de zombis, generalment, la 
gent fuig corrent, cridant com bojos, morts 
de pànic, i s’entaforen a dins dels cotxes 
que tenen aparcats a la porta de casa 
seva, oberts i amb les claus posades. 
Perden uns segons vitals abans de donar 
gas, però si són els protagonistes aconse-
gueixen engegar el vehicle, just en l’últim 
moment, quan el zombi colpeja la finestra. 
Però, quan l’atac és a Barcelona, la cosa 
no va ben bé així...

El diari de Zlata
Zlata Filipovic     
labutxaca
9788492549207    184 pàg.    8,95 €
A partir de 13 anys
Zlata té onze anys, viu a Sarajevo i escriu 
un diari on explica les coses que fa, que 
descobreix... Fins que la guerra esclata 
als Balcans i el seu diari deixa de ser com 
els que escriuen les noies de la seva edat. 
Ara és un diari de la por, el sofriment, els 
bombardeigs, la vida sense electricitat, 
aigua o menjar...

De Nador a Vic
Laila Karrouch     
Estrella Polar
9788499320496    168 pàg.    9,95 €
A partir de 13 anys
La Laila, nascuda a la ciutat marroquina 
de Nador el 1977, va arribar a Vic amb la 
seva família quan tenia vuit anys. Aleshores 
va començar el procés d’adaptació a una 
nova cultura i uns nous costums, però 
també es van desencadenar un seguit 
d’emocions que la marcarien per sempre. 
La Laila, amb una enorme sensibilitat, va 
relatant en primera persona aquests fets i 
és així com se’ns dibuixa la vida d’una noia 
que viu a cavall de dues civilitzacions.

El temps de l’oblit
Jordi Sierra i Fabra     
Estrella Polar
9788499320045    163 pàg.    9,95 €
A partir de 13 anys
Carlos s’instal·la en un poblet del País 
Basc. La música és el lligam per conèixer 
Tetxu, fill d’un militant etarra i que ara viu 
amb la seva mare. I també hi ha Ainhoa, 
la noia que ha aconseguit tornar a fer 
somriure Tetxu. Una novel·la intensa, de 
sentiments forts i contradictoris, la història 
de dos joves que superaran a través de 
l’amistat l’hostilitat del món que els ha tocat 
viure.

La ciutat oblidada
Maria Carme Roca     
Estrella Polar
9788490574898     136 pàg.     10,50 €
A partir de 13 anys
La missió d’en Nikolai és investigar la 
desaparició d’una noia donada per morta, 
la Irina Zakharova, però a la ciutat oblidada 
descobreix que la gent que el pot ajudar a 
trobar-la pateix una estranya malaltia que fa 
que un home de cinquanta anys n’aparenti 
disset.
El desig d’en Nikolai de resoldre aquest 
misteri el porta a involucrar-se en una trama 
secreta ordida des del mateix govern rus.
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El noi del bus
Aina Li
fanbooks
9788416297467     368 pàg.    14,90 €
A partir de 13 anys
La Diana agafa cada tarda el bus per tornar 
a casa després de l’institut. Aquella tarda, 
s’asseu al costat d’un noi guapíssim, però ell 
ha de baixar a la parada següent i s’acomia-
den sense dir-se els noms ni donar-se els 
telèfons. Però la casualitat farà que es tornin 
a trobar i surtin junts seguint un pacte…

T’estaré esperant
Aina Li
fanbooks
9788416716579     256 pàg.     13,95 € 
A partir de 13 anys
El líder d’un grup de música vol amagar la 
seva relació amb una noia que s’està reha-
bilitant per consum de drogues i s’inventa 
una història a les xarxes en què involucra 
la Lexi, una fan del grup amb qui casual-
ment es va fer una fotografia després d’un 
concert. La Lexi accepta fer-se passar 
per la seva nòvia, tot i que, tal com anirà 
descobrint, el món de la fama no és ben 
bé com l’havia imaginat...

La màgia de les petites coses
Estelle Laure     
fanbooks
9788416297672     232 pàg.    9,95 €
A partir de 13 anys
La Lucille i la seva germana són abandona-
des pel seu pare, i la seva mare un bon dia 
va marxar, suposadament de vacances. 
Malgrat això, la Lucille farà tots els possi-
bles per evitar que els serveis socials s’em-
portin 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…

La casa sota la sorra
Joaquim Carbó     
Estrella Polar
9788499320069    184 pàg.    10,95 €
A patir de 13 anys
Quan diuen que el Nil és un riu perillós, 
tothom pensa en els cocodrils. Però això 
no és res, comparat amb el senyor Ti: un 
misteriós personatge que dirigeix la casa 
sota la sorra, la seu d’una organització 
secreta instal·lada al Sudan que es dedica 
a tota mena de negocis bruts. Entrar-hi és 
ben fàcil, però per sortir-ne…

Les Filles de Tara
Laura Gallego     
fanbooks
9788416716838     304 pàg.     14,50 €
A partir de 13 anys
El món natural de Mannawinard fa molt 
temps que s’enfronta al món tecnològic de 
les dumes. Cinc humans d’orígens dife-
rents i un androide tenen la solució; però 
abans s’hauran de trobar i emprendre junts 
un viatge ple de perills en què mercenaris, 
mutants i robots destructius intentaran 
acabar amb les seves vides.

El misteri de les quatre punyala-
des
Pau Joan Hernández     
Estrella Polar
9788499326146     136 pàg.    9,95 €
A partir de 13 anys
En Biel Codina és detectiu privat i compar-
teix despatx amb la Sara, que és advo-
cada. Tot comença quan truca a la porta 
la Betty, una adolescent que demana els 
serveis d’en Biel perquè han apunyalat la 
seva Barbie.
La Betty no està disposada a abandonar 
fins que sàpiga qui ha estat. En Biel accep-
ta el cas sense saber que darrere d’aquest 
crim hi ha moltes coses per descobrir...

Contes escrits a màquina
Gianni Rodari      
Estrella Polar
9788492671632     192 pàg,    9,95 €
A partir de 13 años
Contes escrits a màquina, no sols fan riure, 
i molt, sinó que estimulen la imaginació 
del lector. Què passaria si els extraterres-
tres arribessin a Pisa a fi de robar la torre 
inclinada? Què passaria si un cocodril es 
presentés en un concurs radiofònic? Què 
passaria si, per afrontar l’enfonsament de 
Venècia, un home es convertís en peix? 
Què passaria si el president de la república 
de Venus es casés amb miss Univers?
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Detectiu CONAN
Les aventures del detectiu més petit del món. Cada volum conté històries 
completes de Conan Edogawa, començant amb l’origen del personatge 
i la història de com es va fer petit. 
Els casos més interessants del personatge més famós de la televisió, 
en forma de manga shônen.

Gosho Aoyama     
Planeta Cómic     192 pàg.     7,95 €
A partir de 12 anys 

Detectiu Conan nº 01/08 L’Origen
9788467411065

Detectiu Conan nº 02/08 La mansió embruixada
9788467412130

Detectiu Conan nº 03/08 El misteri de l’habitació 
tancada
9788467412406

Detectiu Conan nº 04/08 Tot desxifrant l’endivinalla
9788467416411

Detectiu Conan nº 05/08 La primera víctima
9788467455403

Detectiu Conan nº 06/08 La veritat rera la màscara
9788467455410

Detectiu Conan nº 07/08 El secret
9788467458619

Detectiu Conan nº 08/08 Sota la màscara
9788467459999

Bola de Drac nº 01/34
9788468470009
Bola de Drac nº 02/34
9788468470016
Bola de Drac nº 03/34
9788468470023
Bola de Drac nº 04/34
9788468470030
Bola de Drac nº 05/34
9788468470047
Bola de Drac nº 06/34
9788468470054
Bola de Drac nº 07/34
9788468470061
Bola de Drac nº 08/34
9788468470078
Bola de Drac nº 09/34
9788468470085

Bola de Drac nº 10/34
9788468470092
Bola de Drac nº 11/34
9788468470108
Bola de Drac nº 12/34
9788468470115
Bola de Drac nº 13/34
9788468470122
Bola de Drac nº 14/34
9788468470139
Bola de Drac nº 15/34
9788468470146
Bola de Drac nº 16/34
9788468470153
Bola de Drac nº 17/34
9788468470160
Bola de Drac nº 18/34
9788468470177

Bola de Drac nº 19/34
9788468470184
Bola de Drac nº 20/34
9788468470191
Bola de Drac nº 21/34
9788468470207
Bola de Drac nº 22/34
9788468470214
Bola de Drac nº 23/34
9788468470221
Bola de Drac nº 24/34
9788468470238
Bola de Drac nº 25/34
9788468470245
Bola de Drac nº 26/34
9788468470252
Bola de Drac nº 27/34
9788468470269

Bola de Drac nº 28/34
9788468470276
Bola de Drac nº 29/34
9788468470283
Bola de Drac nº 30/34
9788468470290
Bola de Drac nº 31/34
9788468470306
Bola de Drac nº 32/34
9788468470313
Bola de Drac nº 33/34
9788468470320
Bola de Drac nº 34/34
9788468470337

BOLA de DRAC
En Son Goku és un vailet molt especial que viu tot sol al bosc després de la 
mort del seu avi. Però tot canvia quan coneix la Bulma, una noieta malcriada 
de la gran ciutat que està buscant les boles de drac, unes esferes màgiques 
que poden concedir qualsevol desig. 
Com que en Son Goku és molt fort, la Bulma el convenç perquè l´acompanyi 
a la seva aventura. I així és com comença les aventures del millor manga 
shônen de tots els temps! 

Akira Toriyama
Planeta Cómic     224 pàg.     8,95 €
A partir de 13 anys 
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DIARI del GREG

DIARI d’una PENJADA

Les històries i aventures d’un antiheroi adolescent.

Jeff Kinney   Estrella Polar     224 pàg.    15,00 €
A partir de 12 anys 

Els diaris de la Nikki o com sobreviure a l’institut.

Rachel Renée Russell    Estrella Polar    282 pàg.    15,00 €
A partir de 12 anys 

1. Un pringat total
9788492671052

2. El Rodrick mana
9788492671069

3. Això és massa!
9788499320540

4. Quina calda!
9788499321721

5. La crua realitat
9788499323244

6. SOS Atrapat en família!
9788499327303

7. El tercer en discòrdia
9788415853220

8. Mala sort!
9788490574904

9. Ruta infernal
9788490578667

10. Vella escola
9788416519118

11. Tot o res
9788491371250

12. L’escapada
9788491374008

13. La gran desfeta
9788491376675

1. Manual de supervivència a 
l’institut
9788491371885

2. Quan no ets la reina de la 
festa
9788499323510

3. KFT! Ha nascut una friqui del 
pop
9788499326504

4. SMR sobre patins
9788499328980

5. Ueee! Una crac del periodis-
me
9788490570012
 
6. Una trencacors de pega
9788490574171

7. Una estrella poc glamurosa
9788490574713

8. Feliços per sempre?
9788490574706

9. La reina del drama
9788416520190

10. UAU! Quina cangur!
9788491370710

11. Enemigues totals
9788491372806

12. Ara sí, penjada del tot!
9788491374015

13. Quin desastre d’aniversari!
9788491376651
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El noi de paper, Jordi Folck
fanbooks     9788417515119     272 pàg.     13,95 €
PREMI RAMON MUNTANER 2018
A partir de 14 anys
D’un vell matrimoni de llibreters neix un fill de paper amb serpenti-
nes per cabells i llàgrimes de confeti. El noi de paper és un nen de 
cos fràgil, però amb una enorme intel·ligència i sensibilitat, perquè 
està creat des de les millors pàgines de la literatura mundial.
Podrà sobreviure en el nostre món, governat per l’aparença física i 
l’interès material?

Galceran, l’heroi de la guerra negra, Jaume Cabré
fanbooks     9788417515201     112 pàg.     10,95 €
A partir de 14 anys
Jaume Galceran, també conegut amb el nom de Queraltó, es 
refugia a les muntanyes del Berguedà amb l’objectiu de venjar la 
mort del seu germà, i es converteix en un cabdill de bandolers co-
negut i temut arreu per la seva violència i crueltat. En el fons, però, 
només demana justícia social i defensa uns valors que porten el 
senyal de la bogeria, però també el de la valentia.

La noia de la caravana, Xavier Gual
fanbooks     9788416716722     224 pàg.     13,95 €
PREMI RAMON MUNTANER 2017
A partir de 14 anys
La Laura, una adolescent de setze anys, marxa de cap de setma-
na 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.

La nedadora, Francesc Puigpelat
Columna     9788466425179     264 pàg.     14,90 €
PREMI CARLEMANY 2019
A partir de 15 anys
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.

Juno, Laia Aguilar
fanbooks     9788417515126     160 pàg.     13,95 €
A partir de 14 anys
La Juno està en un centre d’acollida des que era petita i tothom 
la considera un cas perdut. La seva vida, però, canvia quan la 
psicòloga li ofereix anar a un institut en un barri benestant de la 
ciutat. La noia continua enfadada amb el món, però potser la vida 
li donarà una segona oportunitat.

Tina Frankens, Bel Olid
fanbooks     9788417515027     168 pàg.     14,90 €
A partir de 14 anys
La Tina es desperta confosa, amb el cos adolorit i ple de cicatrius. 
No recorda res del seu passat, però la seva tieta, que té cura 
d’ella, li explica que ha tingut un accident greu.
A mesura que passa el temps, la noia se sent més forta, i fins i tot 
comença a sortir de casa... sobretot a les nits. Però els dubtes 
sobre el seu cos ple de cicatrius i la necessitat de recordar el 
passat no la deixen descansar.

Un lloc al món, Katherine Marsh
Columna     9788466424684     368 pàg.     15,00 €
A partir de 14 anys
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 es-
capar-se del campament de refugiats a Brussel·les per por de ser 
deportat. Sense enlloc on anar, menjar, roba ni coneguts, decideix 
amagar-se 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.

Estimat Evan Hansen, Val Emmich
fanbooks     9788417515362     272 pàg.     16,95 €
A partir de 14 anys
Quan l’Evan Hansen s’escriu ell mateix la carta, no s’imaginava 
que la seva vida faria un tomb inesperat. Víctima d’atacs d’ansietat 
des de ben petit, l’Evan sempre ha intentat ser invisible per a la 
resta del món. Ara, però tindrà l’oportunitat no només de ser re-
conegut, sinó també de connectar amb els altres, fer alguna cosa 
realment important, deixar empremta i... ser estimat.
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Fills de la SETENA ONADA The Perfectionist

Salvador Macip     fanbooks     14,90 €
A partir de 14 anys 

Sara Shepard     fanbooks     16,95 €
A partir de 15 anys 

Fills de la Setena Onada
9788417515010     288 pàg.     
L’Abigail i en Wilbur, de setze anys, són dos adolescents que 
viuen a Brownytown, un poble de Winconsin, a la segona meitat 
del segle XXI. Les seves vides canvien de cop quan apareixen al 
poble uns personatges misteriosos, els Guardians, que afirmen 
que en Wilbur és un ésser especial, un dels fills de la Segona 
Onada, modificats genèticament per una organització secreta 
anomenada Corporació.

Tots els símbols de la por
9788417515256     336 pàg.
En Wilbur està disposat a capgirar-ho tot per descobrir qui és i si 
n’hi ha més com ell. S’ha entrenat per portar al límit la seva potèn-
cia física i intel·lectual i està preparat per enfrontar-se a l’ARS Corp, 
una poderosa multinacional dirigida per un excèntric milionari. Però 
sap que, tot sol, no se’n sortirà. Per sort, l’Abigail està a punt per 
ajudar-lo fins on calgui. 

The Perfectionists
9788417515287     304 pàg.
La Mackenzie, l’Ava, la Caitlin, la Julie i la Parker pensen que no 
tenen res en comú, excepte una cosa: odien el Nolan, un guape-
res faldiller que n’ha feta alguna de grossa a totes. Les noies, en 
broma, comencen a traçar un «pla perfecte» per matar-lo, tot i que 
realment no ho volen fer. Un dia, però, el Nolan apareix mort de la 
manera com elles ho havien planejat...

Bones noies
9788417515409     288 pàg.
La Mackenzie, l’Ava, la Caitlin, la Julie i la Parker no són tan perfec-
tes com sembla: totes han fet alguna cosa dolenta en el passat. 
Però elles no van matar el Nolan; va ser una coincidència que el noi 
morís de la manera com ho havien planejat en broma, oi? Però les 
noies no només van tenir la fantasia d’assassinar el Nolan, i quan 
una altra persona mor, les amigues sospiten que han estat engan-
yades. O potser elles seran les properes víctimes de l’assassí?

Màquines mortals, Philip Reeve
fanbooks     9788417515034     328 pàg.     17,95 €
A partir de 14 anys
En un futur distòpic, les ciutats que van sobreviure a la Guerra dels 
Seixanta Minuts són fortaleses gegants en moviment que lluiten 
entre elles pels escassos recursos que queden.
En Tom Natsworthy, un ciutadà procedent d’un nivell inferior de 
la gran ciutat mòbil de Londres, haurà de lluitar per sobreviure 
després de topar amb la Hester Shaw, una perillosa fugitiva. Dos 
pols oposats, els camins dels quals mai no s’haurien hagut de 
trobar i que forgen una aliança destinada a canviar el futur de la 
humanitat...

Iron flowers, Tracy Banghart
fanbooks     9788417515096     352 pàg.     15,95 €
A partir de 14 anys
En un món governat pels homes, dues germanes no podrien ser 
més diferents l’una de l’altra: la Nomi és tossuda i indisciplinada i la 
Serina és amable i romàntica.
Però el dia en què les noies es presenten a la capital del regne 
com a possibles candidates a parella del príncep, la indomable 
Nomi és escollida com a futura reina.
I mentre que per a la Nomi comença una vida a palau, la seva 
germana és acusada de traïció per haver mostrat que sap llegir.
Totes dues són presoneres. I quan no hi ha solució, l’única opció 
és canviar les regles.
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Els CAÇADORS de LLIBRES
Un joc en línia, un inesperat accident, un misteriós llibre 
desaparegut i dos joves disposats a esbrinar la veritat. 
T’atreveixes a endinsar-te en aquest enigma literari?

Jennifer Chambliss     Estrella Polar     15,95 €
A partir de 14 anys 

Els Caçadors de Llibres
9788491372073     368 pàg.    
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. Aconseguiran l’Emily i 
el James esbrinar aquest misteri tan literari?

El codi indesxifrable
9788491375029     368 pàg.    
El senyor Quisling, el professor de socials de l’Emily i en James, 
definitivament amaga alguna cosa, i tots dos nois es mantenen en 
alerta màxima. Però el més sospitós és el fet que cada llibre ocult 
desencadena un incendi...

La fugida d’Alcatraz
9788491377658     272 pàg.    
El llegendari creador de jocs literaris Garrison Griswold torna a l’ac-
ció amb un concurs d’enigmes que planteja un desafiament èpic 
en el marc de l’illa d’Alcatraz, amb l’incentiu afegit que el famós 
escriptor de misteri Errol Roy, que mai fins ara havia revelat la seva 
identitat, col·laborarà en l’elaboració de les proves.
L’Emily i en James estan ansiosos per participar-hi, però quan 
comencen a rebre notes amenaçadores, sembla obvi que algú vol 
apartar-los del concurs.

El diari lila de la Carlota
Gemma Lienas     
labutxaca
9788416334049     168 pàg.    9,95 €
A partir de 14 anys
La Carlota, encuriosida pel joc proposat 
per l’àvia, observa el món amb les «ulleres 
liles» i comprova com situacions quoti-
dianes que semblaven inqüestionables 
són injustes i discriminatòries. ¿Qui s’ha 
inventat que, en qüestions amoroses, els 
nois han de prendre la iniciativa? ¿Per què 
el físic de les noies és més important que 
el dels nois? I topa, també, amb l’horror de 
les xifres. El setanta per cent dels pobres 
de la Terra són dones...

El diari vermell de la Carlota
Gemma Lienas     
labutxaca
9788416334131     256 pàg.    9,95 €
A partir de 15 anys
Un llibre amb uns capítols novel·lats, en els 
quals la Carlota estableix una relació sen-
timental i sexual amb en Flanagan, i amb 
uns altres capítols en què, amb l’excusa 
d’un diari, la Carlota va exposant tot el que 
aprèn sobre la sexualitat i, de retruc, sobre 
els sentiments. En els capítols novel·lats, hi 
podràs llegir escenes entre la Carlota i en 
Flanagan que et permetran fer-te una idea 
de com són les relaciones sexuals quan 
una persona s’hi inicia. En els capítols de 
diari, hi podràs resoldre dubtes, o fins i tot 
omplir autèntics cràters d’informació.

El diari vermell del Flanagan
Andreu Martí/Jaume Ribera     
Estrella Polar
9788499320359    344 pàg    11,95 €
A partir de 15 anys
Aquest no és un llibre on se us digui què 
heu de fer, Déu me’n guard! Jo què sé el 
que heu de fer! Cadascú és un món i un 
conflicte i jo no sóc ningú per dir-vos com 
heu de portar la vostra vida sexual. En tot 
cas, només us puc convidar a pensar-hi.
Ah! i si aquest diari existeix és gràcies a 
la Carlota. Em va dir: “Què et sembla si 
posem les nostres experiències sexuals 
per escrit en un diari?”

I RECORDA:
El diari blau de la Carlota
labutxaca     
9788416334155     208 pàg.    9,95 €
A partir de 15 anys
Sobre la violència escolar, infantil i de 
gènere.

El diari groc de la Carlota
labutxaca     
9788416334247     152 pàg.    9,95 €
A partir de 15 anys
Sobre les drogues.

El diari taronja de la Carlota
labutxaca     
9788416600106     142 pàg.    9,95 €
A partir de 15 anys
Sobre la immigració i els drets humans.

Els DIARIS de la CARLOTA i en FLANAGAN
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Els JOCS de la FAM

El CORREDOR del LABERINT

Vint-i-quatre adolescents forçats a jugar i on tothom farà el possible perquè no tornis a veure la llum del dia. Només 
un guanyador. Els Jocs de la Fam han començat... Què la sort us acompanyi sempre!

Suzanne Collins     A partir de 14 anys 

Més enllà dels imponents murs de pedra que s’aixequen envoltant la Clariana, hi ha el Laberint, sense límits i sempre 
canviant. Cada matí, en obrir-se les portes, els corredors busquen una sortida. Mai ningú ha sobreviscut una nit a dins. 
Llavors arriba una noia. La primera. I el missatge que porta és aterridor.

James Dashner     fanbooks    16,95 €
A partir de 15 anys 

Els jocs de la fam I
labutxaca     9788499303321     400 pàg.    9,95 €
fanbooks     9788415745150     400 pàg.    14,90 €
Podries sobreviure tot sol, en un món salvatge?

En flames. Els jocs de la fam II
labutxaca     9788499305424     424 pàg.    9,95 €
fanbooks     9788415745167     424 pàg.    14,90 €
La Katniss i en Peeta han guanyat els Jocs de la Fam 
i s’han convertit en l’espurna de la revolta imminent.

L’ocell de la revolta. Els jocs de la fam III
labutxaca     9788499305431     432 pàg.    9,95 €
fanbooks     9788415745174     432 pàg.    14,90 €
La Katniss ha desafiat i ha vençut al Capitoli, però al 
poder no li agrada perdre…

El corredor del laberint
9788415745952     480 pàg.
Quan en Thomas es desperta a l’ascensor està envoltat de nois 
que, com ell, no recorden res del seu passat.

Les proves
9788416297009     456 pàg.
Després del Laberint cap d’ells no sabia quina era la mena de vida 
que els esperaba.

El remei mortal
9788416297016     400 pàg.
La veritat és més perillosa del que sembla.

L’esclat
9788416297023     400 pàg.
En aquest nou món devastat, cada vida té un preu. Qui podrà 
sobreviure?

Febre letal
9788416716067     400 pàg.
Aquesta és la historia d’en Thomas, i de com va construir un labe-
rint que només ell podia enderrocar
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La meravellosa història de Henry 
Sugar
Roald Dahl     
Estrella Polar    
9788492671601    224 pàg.    11,00 €    
A partir de 14 anys
Si poguéssiu veure-hi amb els ulls clucs... 
ho aprofitaríeu per fer el bé en benefici 
propi? Això és el que Henry ha decidir a 
La meravellosa història de Henry Sugar, un 
dels set contes reunits en aquest volum.
Contes que transformen la rutina diària en 
un món fantàstic.
Recurs digital a grup62.cat/lecturanda/
la_meravellosa_historia_de_henry_sugar/

L’autoestopista
Roald Dahl    
Estrella Polar    
9788490574058    112 pàg.    9,95 €    
A partir de 14 anys
El nen que parlava amb els animals és la 
història d’un nen que salva una tortuga i 
que emprèn amb ella un viatge llarguíssim, 
L’autoestopista parla d’un home que va 
amb cotxe i recull un autoestopista, un 
personatge inquietant i increïble, i El tresor 
de Midenhall és el relat verídic de com es 
va descobrir el més gran tresor mai trobat a 
les illes Britàniques.
Recurs digital a grup62.cat/lecturanda/
autoestopista/

El món sobre rodes
Albert Casals     
labutxaca
9788499300757    176 pàg.    8,95 €
A partir de 14 anys
El món sobre rodes és la història de l’Albert 
Casals, un noi que tot i haver patit una 
leucèmia, amb tan sols catorze anys va 
començar a viatjar, sol i en cadira de rodes, 
per mig món. El seu esperit inconformista 
i lluitador, la seva curiositat i l’afany per 
superar els contratemps i ser feliç l’han 
convertit en un aventurer excepcional i ha 
decidit explicar les seves experiències en 
aquest relat. Un testimoni vital impressio-
nant, sincer i directe que desprèn autentici-
tat per tots cantons.

El secret del meu turbant
Nadia Ghulam/Agnès Rotger    
labutxaca
9788499303390    320 pàg.    7,95 €
A partir de 14 anys
El secret del meu turbant explica la història 
real de Nadia Ghulam, una noia afganesa 
que amb només vuit anys va patir greus 
ferides a causa d’una bomba. En sortir 
de l’hospital dos anys més tard, el règim 
talibà s’havia instaurat a l’Afganistan i ella 
va prendre una decisió radical: es va vestir 
de noi i, durant deu anys, es va fer passar 
per home per poder portar un sou a casa, 
ja que el nou govern havia prohibit que les 
dones treballessin fora de la llar.

Negra nit
Lolita Bosch     
Estrella Polar
9788499323169     144 pàg.    10,95 €
A partir de 14 anys
En acabar la guerra civil els republicans 
van patir molt. Alguns van poder exiliar-se, 
altres no van tenir tanta sort... però en Ma-
nel i en Pere són massa joves per enten-
dre-ho, i la seva amistat passa pel damunt 
dels ideals polítics de les seves famílies 
enfrontades. Només hi ha una cosa que 
els pot separar: un accident.

Fora de guió
Arturo Padilla     
fanbooks
9788416716586     208 pàg.     11,95 €
A partir de 14 anys
La Iraida, una noia madrilenya, comença 
a treballar en una botiga de roba de luxe 
de La Roca Village. Un dia topa amb un 
anunci d’una web, Onlyfriends, que ofereix 
amics a canvi d’una quota mensual. La 
web promet que una sèrie de persones 
aniran sorgint en el teu dia a dia sense que 
se t’adonis. L’única condició és que mai no 
els pregunti si treballen per a la web...

Xats
Andreu Martín     
Estrella Polar
9788492671588     184 pàg.    9,95 €
A partir de 14 anys
Què pot passar quan les Taurones, les 
noies més populars de l’institut, liderades 
per l’Elisenda, escriuen el teu nom = 8 a la 
pissarra de la classe?
Doncs que et converteixes en la noia 8. 
Això és el que li ha passat a l’Eva: no és 
ningú, tothom la ignora fins i tot l’Ernest. 
L’Eva només ha trobat una manera de 
fugir, de ser ella mateixa, i és a la xarxa. 
Arriba de classe, no saluda els pares, no 
fa els deures i es tanca al despatx per obrir 
el messenger: llavors ella és CAP. Xateja 
amb els seus amics i amb el seu salvador 
SUPERMASK. Potser encara no sap que a 
la xarxa es pot topar amb més perills que 
a fora.
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Fan total, A.V. Geiger     
fanbooks     9788416716432     288 pàg.     14,90 €
A partir de 14 anys
Arran d’una experiència d’assetjament, la Tessa pateix un cas agut 
d’agorafòbia que li impedeix sortir de la seva habitació. D’altra ban-
da, l’Eric està descobrint el revers amarg de la fama: com a músic 
no gaudeix de llibertat per les exigències de la discogràfica, i com 
a jove se sent acorralat per la constant presència dels fans.
El noi obre un compte a Twitter amb un nom fals, i allà coneix la 
Tessa. A la xarxa, poden mostrar la seva autèntica personalitat 
i establir vincles profunds. Els sentiments comencen a aflorar; 
coneixe’s en persona és el pas següent... Però uns fantasmes 
perillosos del passat retornen i ho canviaran tot.

La meva família i altres animals, Gerald Durrell     
labutxaca     9788496863675     288 pàg.    11,95 €
A partir de 14 anys
Lawrence Durrell, va dir que el seu germà Gerald havia enriquit 
la literatura amb un llibre veritablement còmic, una “obra mestra 
d’humor, alegria i poesia”. L’autor té una visió unitària del món i 
dels animals que l’habiten –inclosa la seva família–, a un relat que 
evoca amb intel·ligència i amb una mena de cruel tendresa les 
peripècies d’un jove aprenent de científic amb una família insòlita 
enmig d’una illa aleshores paradisíaca.

Per 13 raons, Jay Asher     
Estrella Polar     9788492790845     272 pàg.    13,00 €
A partir de 14 anys
En Clay Jensen troba, quan arriba a casa, una misteriosa capsa 
dirigida a la seva atenció. La capsa conté set cintes de casset, tot 
fa pensar que les ha enviat la Hannah, una companya de classe 
que es va suïcidar un parell de setmanes abans. A poc a poc 
descobrirà les tretze raons per les quals ella ha decidit posar fi a la 
seva vida, tretze cares de casset que coincideixen amb les tretze 
persones que les han d’escoltar. Ell n’és una. «És un joc molt sen-
zill: primer les escoltes i després les passes». En Clay confirmarà 
que res del que fem o deixem de fer és indiferent.

S’acosta un front fred que deixarà neu a cotes 
baixes, Dolors Garcia     
Estrella Polar     9788499325903    138 pàg.    11,95 €
A partir de 14 anys
Març del 2010, una nevada imprevista paralitza bona part del país. 
Passen les hores i la neu va caient cada cop amb més força, la 
comunicació telefònica cada vegada és més complicada i el mas 
de can Savall es va convertint en el punt de trobada de gent diver-
sa. Cinc adolescents, la monitora i el conductor d’un bus escolar, 
una noia jove que fa de cangur a un nen de pocs mesos i que no 
sap com alimentar... La intensitat de la nevada i les confessions 
entre els joves uniran les seves vides per sempre.

Premonicions, Emili Bayo     
Estrella Polar     9788490572214     195 pàg.    11,95 €
A partir de 14 anys
El dia que en Jan fa setze anys rep un regal molt especial, una 
capsa de fusta amb tres pedres i una nota que hi diu: “Si la genè-
tica és justa, sabràs què fer”. No porta remitent i tot el que sap és 
que fa dotze anys algú va deixar aquest paquet preparat, i que 
dotze són precisament els anys que han passat des de la mort del 
seu pare. Però quin significat té tot això?

Històries de fantasmes, Roald Dahl
fanbooks     9788417515416     272 pàg.     11,95 €
A partir de 14 anys
Roald Dahl presenta en aquest volum les catorze històries de 
terror que ell considera millors. En el conte d’E. F. Benson trobem 
el terror en el metro de Londres; en el de Richard Middleton, a 
l’autopista de Brighton; en el noruec Jonas Lie, en una salvatge 
tempesta marina; i... mentre que l’espectre de Sheridan Le Fanu 
no pot parar de picar a la finestra, ja que no és més que una mà 
fantasma.

97 maneres de dir t’estimo, Jordi Sierra i Fabra     
Estrella Polar     9788499323879     210 pàg.     9,95 €
A partir de 14 anys
En Francesc no se’n sap avenir quan la Daniela, una jove desco-
neguda, li revela que van morir fa vint anys amb la promesa de 
reencarnar-se. Però encara se sorprèn més quan investiga la terri-
ble i fascinant història explicada per la Daniela. És aleshores que 
sorgeix el misteri, i encara queda una última clau per desvetllar...

Bitllet d’anada i tornada, Gemma Lienas     
Estrella Polar     9788492671243     224 pàg.     9,95 €
A partir de 14 anys
Anorèxia i bulímia són dues paraules que a la Marta i als seus 
pares no els resulten gaire familiars. A la Marta perquè viu més 
pendent de descobrir l’amor i el sexe amb en Ricky, anar al 
cinema amb la Clàudia o riure amb els seus germans bessons. 
Als pares perquè estan massa pertorbats pel fantasma de l’atur. 
En poc temps, però, tot es capgira de tal manera que la Marta ha 
d’ingressar en un hospital amb una anorèxia nerviosa.
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L’esclava de blau
Joaquim Borrell     
Estrella Polar
9788499320373     272 pàg.    9,95 €
A partir de 14 anys
L’única propietat que hereta Diomedes 
d’Ate nes del seu difunt oncle quan arriba 
a Roma és una jove esclava de vint anys, 
tan atractiva com enigmàtica, que coneix 
com ningú la professió del seu antic amo: 
la d’investigador privat. Diomedes haurà 
d’enfrontar-se amb l’ajut de la seva esclava 
als criminals més intel·ligents i els casos 
més inexplicables per guanyar-se la vida.

Kafka i la nina que se’n va anar 
de viatge
Jordi Sierra i Fabra     
Estrella Polar
9788492790975     176 pàg.    11,00 €
A partir de 14 anys
Un any abans de la seva mort, Kafka 
va trobar en un parc a una nena plorant 
perquè havia perdut la seva nina. Per 
tranquil·litzar-la li explica que la nina ha 
anat de viatge i ell, convertit en carter de 
nines, li diu que te una carta que li portarà 
l’endemà al parc sobre les aventures de la 
nina viatgera. Durant tres setmanes, Kafka 
escriu aquestes cartes com si es tractés 
de qualsevol de les seves obres immortals 
aconseguint així crear un autèntic món de 
fantasia.

Interrail
Francesc Miralles     
Estrella Polar
9788499320304    128 pàg.    11,00 €
A partir de 14 anys
Un any després d’haver fet un curs d’estiu 
a Irlanda, l’Aura es retroba amb els amics 
per fer un Interrail per l’est d’Europa.
El grup de viatge que inclou un japonès, 
una alemanya i un irlandès es retroba 
a Venècia per recórrer en tren Àustria, 
Polònia i Eslovàquia. Els esperen un 
munt d’aventures i descobriments, que la 
protagonista anotarà al seu diari en aquest 
agost inoblidable, durant el qual no faltaran 
l’amor, els malentesos i més d’un ensurt.

No emprenyeu el comissari!
Ferran Torrent     
Estrella Polar
9788499324555     168 pàg.    9,95 €
A partir de 14 anys
Fede, de professió cambrer, mai no havia 
robat res. Però quan el seu germà, un 
esquizofrènic de gairebé dos metres, li va 
exigir que volia un aparell de vídeo, Fede 
es va atrevir a penetrar en una luxosa casa 
i robar un secreter ple de joies. L’únic error 
de l’inexpert lladre va ser entrar al domicili 
del comissari Garcia, un policia digne de 
l’antic règim. Una història ambientada en la 
València de transició a la democràcia, en 
què la línia entre el bé i el mal no coincideix 
precisament amb la línia que separa la llei 
de la delinqüència.

Aquí és on tot comença
Jennifer Niven     
fanbooks
9788416716043     512 pàg.    14,90 €
PREMI PROTAGONISTA JOVE 2017-2018
A partir de 14 anys
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 bata-
lla 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...

El rastre brillant del cargol
Gemma Lienas     
fanbooks
9788415745839     360 pàg.     14,90 €
A partir de 14 anys
En Sam té 16 anys i síndrome d’Asperger, 
una forma lleugera d’autisme. És un crac 
dels ordinadors, però té pocs amics i li 
costa interactuar amb els altres en la vida 
normal. Un dia coneix la Martina, i el seu 
món es capgira. Li agrada molt però no 
sap com apropar-s’hi, i al poc temps des-
cobreix que un assetjador l’està posant en 
un greu perill. En Sam haurà d’esforçar-se 
molt en superar les seves limitacions si vol 
ajudar-la i desemmascarar el culpable.

La cova dels dies
Marc Artigau i Queralt     
fanbooks
9788416716791     192 pàg.     12,95 €
A partir de 14 anys
La nit en què la Júlia fa divuit anys, el seu 
avi mor. El matí de l’enterrament, quan bus-
ca la documentació per a la funerària, la 
Júlia no troba el DNI, ni cap factura a nom 
seu, ni comptes, ni cap document... Sem-
bla que l’home no hagi existit mai. A partir 
d’aquí, comença una aventura delirant per 
descobrir qui era en realitat l’avi i per trobar 
el motiu de la seva mort. La Júlia no s’ima-
gina el que l’espera: la descoberta d’una 
cova dels dies, un lloc secret i diminut de 
la terra on no existeix el temps...
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Retrum
Francesc Miralles     
labutxaca
9788499303154    318 pàg.    11,95 €
A partir de 14 anys
Has dormit alguna vegada en un cementiri? 
En Christian té 16 anys i ha perdut tot el 
que estimava quan tres forasters arribats 
al seu poble li fan aquesta pregunta. Són 
dues noies i un noi de la seva edat que 
duen roba negra, la cara pintada de blanc 
i els llavis morats. Han creat RETRUM, un 
ordre secret que es comunica amb els 
morts i té estranys rituals.

La música del vent
Jordi Sierra i Fabra     
Estrella Polar
9788499320014    168 pàg.    9,95 €
A partir de 14 anys
Un periodista troba en una catifa portada 
de l’Índia un missatge del nen que l’ha 
teixit. És una petició de socors, un crit des-
esperat, i el periodista no se’n pot desen-
tendre. L’insòlit desenllaç de la història, ple 
de força i coratge, és un cant d’esperança, 
tan necessària si es vol erradicar definitiva-
ment l’explotació infantil.

George
Álex Gino
fanbooks      
9788416297580     232 pàg.     9,95 €     
A partir de 14 anys
Quan la gent mira en George pensen que 
veuen un nen. Però ella sap que no és un 
nen. Ella sap que és una nena. George 
pensa que haurà de mantenir això en 
secret per sempre. Un dia la seva mestra 
anuncia que la seva obra de teatre serà 
Charlotte’s Web. George realment, real-
ment, realment vol ser Charlotte a l’obra. 
Però la mestra diu que ella ni tan sols li pot 
fer una prova pel paper... perquè ella és 
un nen.

La noia de les taronges
Jostein Gaarder     
labutxaca
9788499308043    160 pàg.    9,95 €
A partir de 14 anys
Georg és un noi de quinze anys. Viu amb 
la seva mare, el seu padrastre i la Miriam, 
una germaneta de divuit mesos. Georg 
és un adolescent brillant, toca el piano i 
és una mica tímid amb les noies. És molt 
aficionat a l’astronomia i acaba de fer un 
treball sobre el telescopi Hubble.
Un bon dia cau a les seves mans una car-
ta que el seu pare li havia escrit abans de 
morir. La carta li arriba en el moment més 
oportú. Georg es tanca a la seva habitació 
per llegir-la tot sol.

La volta al món en 80 dies
Jules Verne     
Estrella Polar
9788499322728    292 pàg.    12,95 €
A partir de 14 anys
Som a l’any 1872; Phileas Fogg, anglès, 
ric i excèntric, és un respectat membre 
del londinenc Reform-Club. Els membres 
del club juguen a cartes i prenen els seus 
licors mentre debaten tota mena d’idees 
enmig de baralles dialèctiques. En una 
d’aquelles tardes al club, Phileas anuncia 
que és capaç de fer la volta al món en 80 
dies. Si no ho aconsegueix pagarà vint mil 
lliures. Així comença una extraordinària i 
arriscada aventura, que donarà lloc a una 
de les novel·les més populars de Jules 
Verne.

Doble mortal
Salvador Macip/Elisenda Roca     
fanbooks
9788416716227     176 pàg.    13,95 €
A partir de 14 anys
En Max i la Julieta hauran de trobar el seu 
germà i amic desaparegut i descobrir el 
misteri que hi ha darrere de la seva desa-
parició. Una carrera a contrarellotge plena 
de traïcions, suplantacions de personalitat i 
plans d’assassinat.
Una novel·la trepidant, de lectura molt 
àgil, plena de misteri i amb components 
romàntics.

Cavall de guerra
Michael Morpurgo     
Estrella Polar
9788499324678     188 pàg.    12,95 €
A partir de 14 anys
Un gran llibre sobre l’amistat i la guerra que 
ha esdevingut un clàssic arreu del món. 
Quan esclata la Primera Guerra Mundial, 
el Joey, un preciós cavall de granja, és 
venut a l’exèrcit i enviat al front. A través 
dels ulls de l’animal assistirem a la lluita per 
la supervivència i reviurem la seva amistat 
amb el jove Albert. El fort vincle entre tots 
dos demostrà que el poder de l’amistat és 
més fort que qualsevol guerra.
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Tu ets la nit
Francesc Miralles     
fanbooks
9788416716456     240 pàg.     16,95 €
A partir de 14 anys
En Rai, de 18 anys, es troba el mes 
d’agost tot sol perquè els seus pares 
estan fora. Per casualitat coneix una noia, 
la Lucia, que ha intentat suïcidar-se. Ella 
l’introduirà en una mena de club clandestí, 
les Catacombes de l’Amor, format per un 
grup de persones que han decidit viure 
només a la nit.
Una setmana és el temps mínim per ser 
un iniciat. Dues setmanes donen accés a 
la Gàbia de l’Obscuritat, un pou a sota de 
les Catacombes on regna la negror més 
absoluta. Allà el fi dels Nocturns és baixar 
a conèixer, enmig de les tenebres, la Sira, 
una jove que ha arribat a complir la prova 
definitiva.

Tot et serà pres
Pau Joan Hernández     
Estrella Polar
9788492671762     144 pàg.    9,95 €
A partir de 14 anys
Un adolescent que s’enfronta amb una 
malaltia incurable dóna peu a l’autor per 
tractar temes universals des del punt de 
vista d’un adolescent: l’eutanàsia, el dret a 
morir dignament, el desig de viure, la força 
de l’amistat, l’amor entre joves i l’accepta-
ció de la mort.

Pis d’estudiants
Rafael Vallbona     
Estrella Polar
9788499320380     122 pàg.    9,95 €
A partir de 14 anys
¿Heu pensat mai que el món comença 
més enllà de la porta de casa els pares? 
L’Elisenda, el Manel, el Carles i el Joan 
ho comencen a descobrir el dia que se’n 
van a viure a Barcelona per estudiar a la 
universitat. L’atzar els porta a conviure al 
mateix pis durant tot un curs. De la resta, 
se n’encarrega la vida, els col·legues, la 
facultat, la ciutat...

Hem nedat a l’estany amb lluna 
plena
Raimon Esplugafreda     
Estrella Polar
9788499320052    144 pàg.    9,95 €
A partir de 14 anys
Recuperar una marededéu romànica és 
tota una aventura per a en Raimon i la 
Miquela. Aquesta desesperada recerca per 
camins i dreceres del Pirineu més feréstec 
els farà descobrir una petita comunitat 
aïllada entre muntanyes, un paradís idíl·lic 
on és permès entrar però del qual no es 
pot sortir.

Herba Negra
Salvador Macip/Ricard Ruiz     
fanbooks
9788416716111     328 pàg.    13,95 €
A partir de 14 anys
Herba negra explica les aventures d’un 
grup de joves que descobreixen una orga-
nització secreta que pretén acabar amb la 
civilització a partir d’una nova espècie de 
planta.
A partir d’una nova espècie d’herba, modi-
ficada al laboratori i que es comercialitza en 
forma de beguda, l’organització vol assolir 
el control de la societat. En una trepidant 
lluita contra rellotge en què res és el que 
sembla, els protagonistes hauran d’unir 
diferents pistes, com si es tractés d’un 
trencaclosques, per salvar el món i tot el 
que estimen.

L’abominable crim de l’Alsina 
Graells
Pep Coll     
labutxaca
9788499300658     224 pàg.    7,95 €
A partir de 14 anys
Un crim horrible trasbalsa la vida d’una 
petita i tranquil·la ciutat de comarques. 
Feliciano Morán, diputat conservador al 
Parlament de Catalunya, ha aparegut es-
canyat a l’últim seient del cotxe de línia que 
venia de Barcelona. L’autocar no ha fet cap 
parada i tots els ocupants són sospitosos 
d’haver comès l’assassinat. Una novel·la 
intrigant i divertida, plena de personatges 
memorables.

L’ombra del Stuka
Pau Joan Hernández     
Estrella Polar
9788492671625     160 pàg.    9,95 €
A partir de 14 anys
Al poble de Benissuda tothom sap que, 
una nit d’abril de 1938, la bateria antiaèria 
que hi havia a la vora del riu Ebre va fer 
caure el bombarder Stuka de la legió Còn-
dor que tripulava, com a artiller, en Franz 
Wigobald, el qual va anar a viure al poble 
després de la guerra. Un dia de juliol, arriba 
al poble en David, un jove jueu alemany 
que ha viatjat fins a l’Ebre per reconstruir la 
història de la seva família.
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Bàsquet, scrabble i tu
Sílvia Soler     
Estrella Polar
9788499325859     240 pàg.    13,95 €
A partir de 14 anys
En el llibre que tens a les mans no trobaràs 
grans aventures, ni tragèdies, ni tan sols 
hi surt cap vampir. Hi trobaràs professo-
res malhumorades, taquilles que costen 
d’obrir, amics d’infància i d’altres de més 
recents, entrepans mal descongelats, ties 
bones que no sabrien situar Catalunya en 
una mapamundi, entrenadors de bàsquet 
sonats, setmanes d’exàmens intermina-
bles... En fi, el simple dia a dia d’un adoles-
cent -jo-, que segur que és similar al teu. 

Rut Sense Hac
Muriel Villanueva     
Columna
9788466423830     256 pàg.     14,90 €
PREMI CARLEMANY 2017
A partir de 14 anys
La Rut, una noia de setze anys d’una ciutat 
mitjana, comença els estudis artístics 
en un institut força allunyat del seu barri. 
L’envolten un nou grup d’amigues, un amor 
que truca a la porta i un profund secret que 
arrossega des dels quatre anys i que mai 
no ha mostrat fora de les parets de casa 
seva: una llarga cicatriu i una cintura massa 
estreta li recorden cada dia, des del mirall, 
que li falta una part de si mateixa, un bon 
tros de Rut que un càncer es va emportar 
fa temps. La vergonya de mostrar el seu 
cos i la por al retorn de la malaltia l’asset-
gen, però la Rut aprendrà a mirar-los tots 
dos als ulls i plantar-los cara.

Simple
Marie-Aude Murail     
Estrella Polar
9788492671335     192 pàg.    11,95 €
A partir de 14 anys
En Simple té vint-i-dos d’edat civil, i tres 
d’edat mental. El seu germà Kléber fa l’úl-
tim curs de batxillerat, és molt valent i està 
molt, molt cansat d’ocupar-se d’en Simple. 
Però a la vida d’en Simple res no és sim-
ple, sobretot el dia que en Kléber decideix 
que compartiran pis amb tres estudiants 
per salvar el seu germà del centre de salut 
mental.

Els marginats
Susan E. Hinton     
Estrella Polar
9788492790784         200 pàg.         9,95 €
A partir de 14 anys
Arran d’una baralla entre dues bandes 
rivals, els socs i els greasers, que acaba 
dramàticament, Ponyboy i Johny s’han 
d’amagar i viure al marge de la llei. Casual-
ment aleshores es troben amb un incendi 
en una església i, contra tota prudència, 
arriscant la seva vida, salven uns nens de 
morir cremats. Ponyboy, el narrador-prota-
gonista, aprèn moltíssimes coses en ben 
poques hores.

La filla que no exisitia
Natalie C. Anderson     
fanbooks
9788416716906     384 pàg.     16,95 €
A partir de 15 anys
Congo i Kènia. Assassinat. Venjança. Un 
thriller salvatge i commovedor amb una 
heroïna que t’arrossega a la muntanya 
russa dels seus sentiments i al vertigen de 
les seves perilloses decisions en un entorn 
exòtic, violent i esglaiador. Els quatre últims 
anys, la Tina ha sobreviscut amb penes i 
treballs als carrers com a membre d’una 
colla de lladres. Una idea fixa guia les se-
ves passes: venjar la mort de la seva mare 
costi el que costi. El que no s’espera és 
la cascada d’esdeveniments que esclata 
i com l’amor per un noi blanc, guapo i ric 
s’esmuny en la seva vida sense preavís.
Assassinat, misteri i passió desbordada. 
Un còctel perfecte de suspens, acció, 
violència i tendresa que et sacseja.

Nerve
Jeanne Ryan
fanbooks
9788416297573     320 pàg.     11,95 €
A partir de 14 anys
Quan la Vee és escollida per participar en 
NERVE, un joc anònim de reptes que es 
transmet virtualment, descobreix que el joc 
la coneix. La tempten amb premis a partir 
de la informació que han tret del seu perfi l 
de SócJo i l’aparellen amb un noi perfecte: 
l’Ian. Al principi, tot és molt emocionant, els 
fans de la Vee i l’Ian els animen a acceptar 
reptes cada cop més arriscats. Però tot 
canvia de cop i volta quan NERVE els envia 
a un indret secret amb cinc jugadors més 
per fer la ronda del Gran Premi. De sobte, 
es juguen el tot pel tot, inclosa la vida. Fins 
on arribarà la Vee abans de perdre-ho tot?

Quiet
Màrius Serra
Empúries
9788497873420     224 pàg.     16,05 €     
A partir de 14 anys
Quiet cobreix set anys en la vida del nostre 
fill Lluís Serra Pablo, àlies Llullu, que va 
néixer amb una greu encefalopatia que 
la ciència neurològica encara no ha estat 
capaç de definir. El Lluís és el nostre segon 
fill. Té unes necessitats una mica peculiars, 
però això només significa que estem més 
pendents de la seva fragilitat. A Quiet, he 
buscat una forma narrativa d’explicar l’am-
bivalent estat emocional que provoca tenir 
un fill que no progressa adequadament. Un 
estat sovint exposat als fiblons del dolor, 
però en el que predomina la joia i un cert 
embadaliment. M’ha semblat que la millor 
manera de fer-ho era rescatar escenes 
concretes fixades en la memòria i posar-les 
en moviment. Records refulgents. 
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Okupada
Care Santos
fanbooks
9788417515195     176 pàg.     10,95 €
A partir de 15 anys
Vuit nois i noies d’entre disset i vint-i-dos 
anys decideixen okupar un palauet aban-
donat a Barcelona. Cadascú arrossega la 
seva història particular i té els seus motius 
per convertir-se en okupa: alguns per 
necessitat, d’altres per idealisme, ganes de 
viure una aventura, rebel·lar-se contra les 
convencions socials...
Al llarg de vint-i-sis dies els seus habitants 
omplen la casa de vida i construir una 
comunitat harmònica; però l’arribada de 
l’Inge, una jove alemanya que es dedica al 
tràfic de drogues, ho canviarà tot…

No i jo
Delphine De Vigan     
labutxaca
9788499301211     224 pàg.    9,95 €
A partir de 15 anys
Lou Bertignac té tretze anys. La seva 
família viu tancada en un silenci opriment i 
a l’escola la seva intel·ligència precoç l’ha 
portat fins a una classe avançada. Incapaç 
d’establir cap relació, Lou passa la major 
part del temps col·leccionant paraules, so-
miant en un petó i observant les emocions 
dels altres en les estacions de tren. I és 
aquí, a la parisenca estació d’Austerlitz, on 
Lou troba Nolwenn, una jove sense sostre 
solitària i rebel, amb els vestits bruts i l’ex-
pressió cansada de tant qüestionar-se el 
món. Enmig de la follia de la gran ciutat, No 
i Lou construiran una amistat que potser 
aconseguirà canviar les seves vides i reduir 
la injustícia i la misèria del món.

L’estiu de l’anglès
Carme Riera     
labutxaca
9788499308852    176 pàg.    8,95 €
A partir de 15 anys
Vostè parla anglès? Recorda quin mètode 
va seguir per aprendre’n? O potser no en 
sap i, malgrat intentar-ho, mai no ha passat 
d’I love you... Tant si en sap com si no, 
aquesta novel·la l’interessarà i se sentirà 
còmplice de Laura Prats. L’estiu de l’anglès 
és una novel·la que ens atrapa des de la 
primera pàgina. Divertits, d’una banda, 
per les seves dosis d’humor, i horroritzats, 
d’una altra, pels mètodes de la professora i 
la revenja de la seva alumna.

Moxie. La revolució de les noies
Jennifer Mathieu     
fanbooks
9788416716890     304 pàg.     15,95 €
A partir de 15 anys 
Les noies ja no volen més masclisme a 
l’institut… És la revolució Moxie!
La Vivian Cartes està farta… farta que 
el director de l’institut afavoreixi sempre 
l’equip de futbol, farta dels sexistes codis 
de vestimenta per a les noies, farta de 
l’assetjament i els comentaris masculins als 
pasadissos…
Recuperant l’orgull feminista i punk de la 
seva mare quan era jove, Vivian crea el 
fanzine clandestí Moxie que denuncia la 
injusticia i la desigualtat entre nois i noies. 
Podrà Vivian inspirar un autèntic canvi a les 
aules i mantener l’anonimat?
Una lectura fresca, ágil i molt divertida que 
parla d’una temática molt actual!

Raquel
Isabel-Clara Simó     
Estrella Polar
9788499320472    128 pàg.    9,95 €
A partir de 15 anys
Raquel és una noia de disset anys, 
intel·ligent i sensible, amb un marcat espe-
rit crític. Però té dos problemes d’aquells 
que és important resoldre: no estima la 
seva família i no s’agrada ella mateixa.

L’Atles furtiu
Alfred Bosch     
Estrella Polar
9788499320038    328 pàg.    11,95 €
A partir de 15 anys
Grans amors i grans odis. Persecucions, 
pestes i injustícies; però també fortes 
fidelitats i passions exòtiques. Aquesta és 
la vida de Jafudà Cresques, un cartògraf 
mallorquí de l’edat mitjana. Una història 
d’intriga al voltant dels seus mapes fa de fil 
conductor, i ens transporta, entre enigmes 
i entrebancs, pels paisatges i els personat-
ges de la seva època.

L’art de ser normal
Lisa Williamson     
fanbooks
9788416297559     416 pàg.    16,95 €
A partir de 15 anys
En el seu primer dia de curs, en Leo 
només té un objectiu: passar desaperce-
but i que ningú s’assabenti del seu passat. 
Però les coses es compliquen: la noia més 
guapa de la classe s’enamora d’ell i, a més 
a més, comença a fer-se amic d’en David, 
el raret de la classe. Els secrets, però, són 
difícils de guardar...
Una història sobre la lluita per la normalitat 
de ser diferents. Què significa, per a tu, ser 
«normal»?
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Voldria que fossis tu
Lorenza Bernardi     
fanbooks
9788415745051     210 pàg.    9,95 €
A partir de 15 anys
Un missatge, una cançó, una bonica 
història d’amor. Què faries si per error 
rebessis un missatge d’un noi que no 
coneixes de res?
La Bea, tímida i seriosa com és, no en té 
cap dubte: l’esborraria de seguida. Resulta, 
però, que el missatge parla del seu llibre 
preferit i no es pot resistir a la temptació de 
contestar. Dia rere dia, la Bea descobreix 
que té un munt de coses en comú amb 
aquell noi misteriós. Mentrestant, però, a 
l’escola coneix l’Albert, insuportable. Però 
el destí, ja se sap, juga males passades...

La solitud dels nombres primers
Paolo Giordano     
labutxaca
9788499300733     320 pàg.    6,95 €
A partir de 15 anys
En Mattia havia après que entre els 
nombres primers n’hi ha alguns que són 
especials. Els matemàtics els anomenen 
primers bessons: són parelles de nombres 
primers que estan de costat, més ben dit, 
quasi de costat, perquè entre ells sempre 
hi ha un nombre parell que els impedeix 
tocar-se realment. En Mattia pensava que 
ell i l’Alice eren així, dos primers bessons, 
sols i perduts, propers però no pas prou 
per tocar-se realment. A ella, però, no l’hi 
havia dit mai.

Quantic Love
Sònia Fernández-Vidal     
labutxaca     9788499306889      240 pàg.     
10,95 €
fanbooks     9788417515270      240 pàg.     
14,90 €     
A partir de 15 anys
Al CERN, el centre d’investigació més 
avançat del món, entre experiments de 
viatges en el temps i de teletransportació, 
entre partícules que superen la velocitat 
de la llum i altres que revelen l’origen de 
l’Univers, la jove Laila s’enfronta al misteri 
més gran que existeix: com triar entre dos 
amors. D’una banda, l’Alessio, un atractiu 
periodista, i de l’altra, en Brian, un cerebal 
científic que amaga un gran secret.

Zona prohibida
David Cirici     
fanbooks     
9788415745556     272 pàg.    9,95 €
A partir de 15 anys
La Daia i la seva germana bessona, l’Inge, 
viuen internes en una escola aïllada i auto-
matitzada amb un centenar de noies més 
que han de ser la primera generació d’hu-
mans que sobreviuen als efectes d’una 
gran pandèmia. Inesperadament, una 
catàstrofe les obliga a marxar del centre i 
buscar refugi. És el moment d’enfrontar-se 
al món real, on la violència és una forma 
de vida.

I RECORDA: 
La decisió d’en Viggo (Zona 
prohibida 2)
David Cirici     
fanbooks     
9788416297177     312 pàg.    9,95 €
A partir de 15 anys
Una novel·la distòpica on l’amistat, l’amor i 
la recerca de la llibretat són més forts que 
qualsevol enemic.

Tots els detectius es diuen 
Flanagan
Andreu Martín / Jaume Ribera
Estrella Polar     9788492790999     240 
pàg.     11,95 €
A partir de 14 anys
No es pot ser detectiu i dur una vida 
tranquila. Si no, que li ho preguntin al 
Flanagan. El pinxo de l’institut el vol obligar 
a aconseguir fotos interessants d’una 
noia molt atractiva. Una companya intenta 
robar per poder contractar-lo... Ben aviat, 
el Flanagan es trobarà buscant un nadó 
desaparegut i enfrontant-se a una xarxa de 
delinqüents per un camí que va des dels 
pitjors barris a les zones més luxoses de 
Barcelona.

SegOn CiCle d’eSO
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SegOn CiCle d’eSO

El LLIBRE del CEMENTIRI
Ningú Owens, conegut per Ning, és un nen com 
qualsevol altre. De fet, seria del tot normal si no visqués 
al cementiri, no el criessin uns fantasmes i si el seu tutor 
no fos un ésser que no pertany al món dels vius ni al 
dels morts.
Un nen pot viure moltes aventures en un cementiri –un 
Home Anyil molt antic, una porta que dóna accés a la 
ciutat abandonada dels guls, l’estrany i temible Llisc. 
Però si en Ning surt del cementiri correrà el perill 
de trobar el tal Jan, que ja ha mort la seva família.

Neil Gaiman    fanbooks    192 pàg.    9,95 €
A partir de 14 anys 

El pont dels jueus
Cesc F. Dalmases
fanbooks    9788415745525     64 pàg.     12,95€
A partir de 14 anys
El comte de Besalú encarrega al mestre d’obres Prim Llombard la construcció d’un pont 
fortificat. Els habitants de la vila veuen aquesta obra com a providencial, però aviat una 
intriga per donar el poder del comtat a un altre senyor voldrà impedir l’obra i portarà molts 
problemes al constructor. Els conspiradors fan servir tots els seus poders a l’abast, na-
turals i sobrenaturals, per aconseguir el seu objectiu. Els partidaris de mantenir el comte 
confiaran en la comunitat jueva, confinada al call, per aturar la intriga.

El llibre del cementiri (Volum 1) 
9788415745983     

El llibre del cementiri (Volum 2)
9788416297214

Tota la intriga i el ritme trepidant del best-seller de Martí Gironell en una nova lectura, 
emocionant i suggeridora.
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NATASHA 
PRESTON
fanbooks     352 pàg.     15,95 €
A partir de 16 anys 

El soterrani
9788416716500  
L’has de conèixer per poder-te’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?

La cabanya
9788416716883     
Un cap de setmana a una cabanya en un indret remot és el que 
Mackenzie necessita.
Vol divertir-se amb els amics, llunys dels seus pares i de les obli-
gacions. Però una nit boja dos d’ells moren… assassinats.
Ningú a forçat la porta i les sospites recauen sobre el grup 
d’amics. Entre ells hi ha un assassí, però cap és innocent.
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Batxillerat

Furyborn
Claire Legrand
fanbooks     9788417515294     352 pàg.     15,95 €
A partir de 16 anys

UNA REINA DE LA SANG PER DESTRUIR EL MÓN, I UNA REINA 
DEL SOL PER RECONSTRUIR-LO. QUÈ SUCCEIRÀ?

En dues èpoques diferents i en regnes separats, les vides de la 
Rielle i l’Eliana estan vinculades per llaços encara més podero-
sos que la màgia. Una d’elles és la Reina de la Sang; l’altra, la 
Reina del Sol: totes dues estan destinades a unir el cel i la terra, 
les ànimes celestials i els humans. Però el camí que hauran de 
transitar és dur, ple de sacrificis i de proves inclements per a 
aquestes reines que, al cap i a la fi, són dues noies tan valentes 
com vulnerables que el Destí va triar per carregar a les espatlles el 
pes de l’Univers.

Un fet absolutament extraordinari
Hank Green
fanbooks     9788417515263     384 pàg.     19,95 €
A partir de 16 anys

UNA NOVEL·LA DIVERTIDA SOBRE LA FAMA, LES XARXES 
SOCIALS I LA MANIPULACIÓ DE LA INFORMACIÓ.
 
Mentre està passejant sense rumb a la matinada, l’April May, una 
estudiant d’art, es troba una misteriosa i enorme escultura amb 
l’aparença d’un samurai, que ella anomena «Carl». Entusiasma-
da amb la troballa, decideix fer un vídeo amb el seu amic Andy i 
pujar-lo a YouTube. El vídeo es fa viral i l’endemà es troba al mig 
d’un huracà mediàtic, ja que moltes altres estàtues han aparegut 
a altres ciutats arreu del món, i el seu vídeo va ser el primer a 
anunciar-ho. La seva vida fa un gir brutal i la noia ha d’afrontar les 
conseqüències de la fama inesperada a la seva vida.

«
»

Se’m van omplir els ulls de llàgrimes. 
El cor se’m va accelerar. Sentia 

un pessigolleig a les puntes dels dits 
i l’estómac se’m va contreure de por.
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Batxillerat

La temptació del perdó
Donna Leon
labutxaca
9788417420406     352 pàg.     8,95 €
A partir de 16 anys
En aquest cas, Donna Leon centra la 
investigació del comissari Brunetti en una 
trama sobre les corrupteles dels metges i 
farmacèutics, que abusen de les persones 
grans o malaltes, i sobre el dilema moral 
de la desobediència a les lleis davant de 
casos humanament comprensibles.
Una nova prova de l’ofici de Donna Leon 
que sap oferir als seus lectors una història 
humana i, per tant, plena de contradic-
cions, d’amor i amistat, de culpa i oblit, 
amb origen privat i conseqüències públi-
ques. Una lectura distreta i agradable que 
fa reflexionar.

Els crims d’Oxford
Guillermo Martínez
labutxaca
9788417420628     232 pàg.     7,95 €
A partir de 16 anys
Pocs dies després d’arribar a Oxford, un 
jove estudiant argentí troba el cadàver 
d’una anciana que ha estat asfixiada amb 
un coixí. L’assassinat resulta ser el desa-
fiament intel·lectual llançat a un dels lògics 
més eminents del segle, Arthur Seldom, 
i el primer d’una sèrie de crims. Mentre la 
policia investiga una llista de sospitosos, 
mestre i deixeble tiren endavant la seva 
pròpia investigació, amenaçats per les 
derivacions cada vegada més arriscades 
de les conjectures. 

El guardià invisible
Dolores Redondo     
labutxaca
9788416600700     480 pàg.     9,95 €
A partir de 16 anys
Gairebé vint-i-quatre hores després del 
descobriment del cos nu d’un adoles-
cent sinistrament col·locat al marge del 
riu Baztan, s’estableix la connexió amb 
l’assassinat d’una altra noia un mes abans. 
La inspectora d’homicidis, Amaia Salazar, 
dirigirà una investigació que la portarà als 
escenaris on va néixer, d’on sempre havia 
volgut escapar, i haurà de lluitar en dos 
fronts: trobar l’assassí que està espantant 
tot el poble i resoldre els seus temors 
personals i familiars.

L’assassí que estimava els 
llibres
Martí Domínguez
labutxaca
9788417420291     320 pàg.     9,95 €
A partir de 16 anys
Guillem Gual, un crític literari inflexible que 
s’ha guanyat fama i enemics a parts iguals, 
apareix assassinat. Al costat del cadàver, 
s’hi troba un petit llibre: L’assassinat com 
una de les belles arts, de Thomas de 
Quincey. Una coincidència o una pista que 
cal seguir? Quan apareix mort el filòsof J.F. 
Escrivà amb un llibre de Jean-Paul Sartre 
al costat, el desconcert dels inspectors 
valencians Tena i Espinosa no fa sinó aug-
mentar. Arriba un reforç policial de Madrid, 
l’inspector Alcácer, es van fent entrevistes 
amb gent diversa del món literari i cultural 
i, en paral·lel, la novel·la va desplegant un 
retrat vivíssim i mordaç de sectors diversos 
de la ciutat de València, sobretot de l’àmbit 
benestant i amb pretensions de notorietat.

Els bessons congelats
Andreu Martín / Jaume Ribera
fanbooks
9788416297061     384 pàg.     13,95 €
A partir de 16 anys
El Flanagan ja té dinou anys i per pagar-se 
els estudis de Criminologia accepta un cas 
que l’intriga molt: una dona de Valldenàs, 
un poble d’alta muntanya, ha trobat dos 
bessons morts i congelats enmig d’un 
bosc. Abans que arribi la policia, però, els 
bessons desapareixen misteriosament. I el 
gran ressò mediàtic del cas ha omplert el 
poble d’estudiosos de l’esoterisme i de les 
abduccions extraterrestres.
Quan el Flanagan comença a fer pregun-
tes, de seguida s’adona que l’alcalde, 
la policia local i altres persones sospito-
ses es comporten d’una manera massa 
estranya... El Flanagan es llança de cap a 
investigar!

Dos taüts negres i dos de 
blancs
Pep Coll
labutxaca
9788499309132     448 pàg.     9,95 €
A partir de 16 anys
La matança d’una família de masovers a 
Carreu l’any 1943 va commocionar les 
masies i els pobles veïns d’aquest racó 
del Pallars Jussà. La notícia de l’assassinat 
múltiple no va arribar gaire més lluny. En 
una època en què calia donar la imatge 
que la nueva España era un paradís de 
pau, la censura va fer callar la premsa. Se-
tanta anys després, Pep Coll investiga els 
secrets d’aquest fet esfereïdor que va mar-
car la seva infantesa a Pessonada. D’en-
trada, és una història molt semblant a la 
famosa matança de Kansas, novel·lada per 
Truman Capote, però les conseqüències 
del crim del Pallars van ser diametralment 
oposades: la premsa va oblidar el cas, i la 
justícia franquista no va saber, o no va vo-
ler, resoldre’l. A partir del relat biogràfic dels 
personatges reals que van intervenir en 
els fets, Pep Coll ens ofereix una novel·la 
excepcional, rotunda i absorbent. 
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El dia que vaig marxar
Carles Porta     
fanbooks
9788416716210     112 pàg.    9,95 €
A partir de 16 anys
El Lolo és un adolescent que viu a Lleida 
i porta en aparença una vida normal: va a 
l’institut, és atractiu, té amics. Però sota la 
superfície s’amaga una realitat dolorosa: 
abandonat pels seus pares, que el van 
enviar a viure amb el seu germanastre, 
se sent enganyat per la vida, té episodis 
depressius i freqüenta amistats poc reco-
manables, tot per sentir-se part d’un grup. 
Mentre busca desesperadament el seu lloc 
a la vida, un malentès el portarà a prendre 
una decisió irreversible.
Una obra emotiva i colpidora, inspirada en 
un fet real.

No miris enrere
Jennifer L. Armentrout
fanbooks
9788415745563     408 pàg.     11,95 €
A partir de 16 anys
Fins la nit en que va desaparèixer amb la 
seva millor amiga Cassie, tothom pensava 
que la Sam ho tenia tot: popularitat, riquesa 
i un nòvio ideal.
Ara, la Sam ha ressorgit però no té cap re-
cord de qui era abans, ni de què va passar 
amb ella aquella fatídica nit. Mentre tracta 
de recompondre la seva vida d’abans, 
s’adona que la vella Sam és una persona 
menyspreable i que fins i tot perdre els 
seus records ha estat com una mena de 
sort. Ara té una segona oportunitat per ser 
una millor filla, germana i amiga.

Mentiders
Elisabeth Lockhart
fanbooks
9788416297115     272 pàg.     11,95 €
A partir de 16 anys
Una revolució.
Un accident.
Un secret.
Mentides sobre mentides.
Amor vertader.
Una exquisida i distingida família. Una 
illa en propietat privada. Una brillant noia 
ferida; un noi apassionat per la política. 
Un grup d’amics –Els mentiders– en què 
l’amistat es torna destructiva. I si et pregun-
ten com s’acaba, tu explica una mentida i 
ja està…

L’illa de l’última veritat
Flàvia Company    
abutxaca
9788499303284    146 pàg.    9,95 €
A partir de 16 anys
Quan sap que està greument malalt, el doc-
tor Prendel sent la necessitat de confessar 
un secret amb què ha pogut viure però amb 
què no pot morir. Explica la seva història a 
l’amant dels últims anys i li fa prometre que, 
un cop ell sigui mort, la farà pública. Víctima 
d’un atac pirata, Prendel havia naufragat al 
mig de l’Atlàntic i havia desaparegut durant 
cinc anys. Al seu retorn, no havia volgut dir 
res sobre aquella experiència. Circulaven 
tota mena d’especulacions i llegendes: on 
havia estat durant aquells cinc anys? Per 
què no en volia parlar? Després d’escoltar 
la història, l’amant l’explica en una narració 
impossible d’abandonar.

Quan érem els peripatètics
Héctor Lozano     
Columna
9788466423656     336 pàg.     15,90 €
A partir de 16 anys
El Bruno Bergeron va tenir una adolescèn-
cia difícil, i encara es va complicar més 
quan va veure entrar el seu pare a classe, 
amb la cartera de professor i cridant: 
“Em dic Merlí i vull que la filosofia us faci 
trempar!”.
Al cap dels anys recorda els cursos de 
batxillerat de què va gaudir amb els seus 
companys de classe, “els peripatètics”, 
perquè la seva germana Mina senti a prop 
la figura del pare que mai va conèixer.
Els primers amors, les festes desenfrena-
des, el sexe, els estudis, la por al futur, les 
relacions familiars, les amistats… són els 
temes centrals de les aventures inobli-
dables de Quan érem els peripatètics, 
narrades pel Bruno Bergeron.

El navegant
Joan-Lluís Lluís    
labutxaca
9788417031879     352 pàg.     8,95 €
A partir de 16 anys
El protagonista d’aquesta novel·la d’aven-
tures és curiós i inexpert, però té un do 
insòlit, gairebé sobrenatural, que el fa ser 
diferent de tothom. 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?

Jonàs
Isabel-Clara Simó     
labutxaca
9788416600564    208 pàg.    7,95 €
A partir de 16 anys
Àlex és llatinista i viatja a Nova York a un 
congrés. Hi coneix Jonàs, un fotògraf hàbil 
i creatiu, i hi descobreix la seva sexualitat 
oculta. L’amor sorgeix i decideixen viure en 
parella. Aviat, però, apareix la tragèdia. La 
mort de la mare el fa tornar a Barcelona, on 
s’ha d’enfrontar a una família hostil i a una 
societat que no l’acaba d’entendre.
Amb una escriptura sòbria i continguda, 
plena de diàlegs i introspeccions, Jonàs és 
una novel·la realista, psicològica i intimis-
ta sobre la crisi contemporània del jo, la 
pèrdua de la innocència i el descobriment 
de l’homosexualitat.
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Gaudeix de les aventures de 
HARRY POTTER! 

1. Harry Potter i la pedra filosofal
9788417420734     304 pàg.     7,95 €

2. Harry Potter i la cambra secreta
9788417420741     336 pàg.     7,95 €

3. Harry Potter i el pres d’Azkaban
9788417420758     416 pàg.     8,95 €

4. Harry Potter i el calze de foc
9788417420765     704 pàg.     12,95 €

5. Harry Potter i l’orde del Fènix
9788499304083     976 pàg.     15,00 €

6. Harry Potter i el misteri del Príncep
9788499304076     640 pàg.     11,95 €

7. Harry Potter i les relíquies de la mort
9788499304632     736 pàg.     11,95 €

8. Harry Potter i el llegat maleït
9788417031725     488 pàg.     8,95 €
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Harry Potter és orfe i viu en unes condicions infrahumanes a casa d’uns tiets despietats i del seu insuportable cosí Dudley. El 
Harry se sent molt trist i sol, fins que un dia rep una carta amb unes notícies sorprenents: el conviden a estudiar a Hogwarts, una 
escola molt especial on s’ensenyen trucs de màgia i bruixeria, encanteris i tàctiques de defensa contra les males arts, perquè 
ell, el Harry, no és un nen normal i corrent, és... un mag!
Allà, a més de l’ofici de mag, el Harry aprendrà que és l’escollit per lluitar contra les forces del mal en companyia dels seus amics 
inseparables…

J.K. Rowling     labutxaca
A partir de 12 anys 


