
NO SAPS QUIN?

LA BIBLIOTECA ET SUGGEREIX….

Adults

Yo antes de ti / jojo Moyes. 
Barcelona: Debolsillo, 2016.- 486 pag.

Louisa Clark sap moltes coses. Sap quants pasos hi ha entre la parada de l’autobús i sa
casa. Sap que li agrada treballar al café  Buttered Bun i sap que potser no estima el seu
nóvio Patrick. El que Lou no sap és que està a punt de perdre el treball i el que són les
seues xicotetes rutines que la mantenen en el seu seny. La ROMÀNTICA moderna per
excel.lència.

El legado de los espías / John Le Carré.
Barcelona: Planeta, 2018. 363 pag.

Peter Guillam, lleal col.lega i deixeble de  George Smiley als serveis secrets britànics –
coneguts com El Circ – disfruta de la seua jubilació en la finca familiar de la costa meridional de
Bretanya, quan una carta de la seua antiga organització l’insta a tornar a Londres.
El motiu? El seu passat en la Guerra Freda el reclama
El mestre de la novel.la d’ESPIONATGE.

Patria / Fernando Aramburu.
Barcelona : Tusquets, 2017. 646 pag.

El dia que ETA va abandonar les armes, Bittori es dirigeix al cementeri per a contar-li a la
tomba del seu marit el Txato, assassinat pels terroristes, que ha decidit tornar a la casa on
varen viure. Podrà conviure amb els qui l’assetjaren abans i després de l’atemptat que va
trastocar la seua vida i la de la seua família? Podrà saber quí fou l’encaputxat que un dia plujós
va matar el seu marit, cuan tornava de la seua empresa de transports? EL FENÒMEN
EDITORIAL ESPANYOL MÉS GRAN DE TOTS ELS TEMPS .

El ruiseñor / Kristin Hannah.
Barcelona: Suma de Letras, 2016. 589 pag.

Dos germanes busquen el seu propi camí cap a la supervivència, l’amor i la llibertat en la
França ocupada durant la Segona Guerra Mundial. Per als amants de la novel.la
HISTÒRICA.

Afectos secundarios / Fátima Casaseca.
Barcelona: Espasa, 2019. 271 pag.

Un dia plujós i depriment de primavera, quatre dones coicideixen en una clínica de Madrid. Alícia
s’ha quedat sense amics, Sonia és prostituta i fa temps que va deixar de confiar en el gènere
humà, Lola és una intelectual indignada contra el món, i Begoña ha comés el major error de la
seua vida. Poc després, un cadàver inoportú farà que els seus camins tornen a creuar-se i



posarà a prova la sinceritat del seu altruisme i els afectes secundaris del seu primer encontre.  Novel.la 
diferent sobre temes d’ACTUALITAT.

Cumbres borrascosas / Emily Brontë.
Barcelona: Destino, 1973. 316 pag.

La tràgica història d’amor entre l’apassionada Catherine i el turmentat Heathcliff, expòsit adoptat
pel pare d’esta, és sense cap dubte ú dels romanços més innoblidables de la literatura de tots
els temps. Per als amants del ROMANTICISME en estat pur.

La bruja / Camilla Läcberg.
Madrid: Maeva, 2018. 679 pag.

La desaparició de Linnea, una xiqueta de quatre anys, d’una granja de les afores de  Fjällbacka,
desperta tràgics records. Trenta anys abans es va perdre a la mateixa granja altra xiqueta, Stella,
que al poc va ser trobada sense vida. Aleshores dos adolescents fóren acusats de segrest i
assassinat, però evitaren anar a presó per ser menors d’edat. La reina nòrdica de la novel.la 
NEGRA.

Tiempo de tormentas / Boris Izaguirre.
Barcelona: Planeta, 2018. 501 pag.

Des de xicotet, Boris sap que és diferent. Molt prompte li detecten probles de motricitat i dislexia, el
xiquet actua amb gestos i una forma de parlar amanerada. Els adults diuen que sa mare, Belén, una
ballarina de reom, i son pare, crític de cinema, rodegen al xiquet de males companyies. 
AUTOBIOGRAFIA novel.lada.

Offshore / Petros Markaris.
Barcelona: Tusquets, 2017. 286 pag.

En una Grècia que comença a experimentar una gran recuperació econòmica, un funcionari de la
Secretaria d’Estat de Turisme apareix mort a sa casa, lligat a una cadira i amb un tir al cap. Márkaris
desafia al Comissari Jaritos desbordat pel esdeveniments a resoldre alguns crímens, posant en perill
la seua carrera policial. Quan la novel.la NEGRA s’uneix a la crítica social i política.

La piràmide de fang / Andrea Camilleri.
Barcelona: Edicions 62, 2017. 251 pag.

El comissari Salvo Montalbano s’enfrontarà a un cas de corrupció, lligat al món de la màfia i de la
construcció i els seus vincles amb les inversions de diners públics.

La mirada de vidre / Anna Moner.
Alzira: Bromera, 2019. 254 pag.

Tardor del 1904. La manca de diners per poder costejar-se l’addicció a la morfina obliga el fotògraf
Roger Queralt a acceptar la peculiar oferta de Madame Babinski, una popular mèdium que pretén
ampliar el negoci amb la realització de fotografies d’esperits al seu gabinet de la plaça del Campanar,
al barri de Gràcia de Barcelona. Novel.la PSICOLÒGICA.

AQUESTOS TÍTOLS O AUTORS PODEN SERVIR-VOS DE REFERÈNCIA A L’HORA D’ESCOLLIR UNA
LECTURA.



 Juvenils
- Un equipo de miedo / Sonja  Kaiblinger. Edelvives, 2018. 226
pàgines.

La primera aventura de SCARY HARRY. Otto viu en una  casa encantada. Només ell i la
seua mascota Vincent, una ratapinyada xerraire, poden veure als tres fantasmes que
l'habiten.

Col.lecció:  Scary Harry ; 1

- Un problema con tentáculos / Julie Berry. Hidra, 2013. 190 
pàgines.

           
               El rei dels embolics, Cody Mack arriba a l'Acadèmia Splurch 
               per a viure una nova aventura.

   Col.lecció: Academia Splurch para chicos traviesos ; 4

- Una tarda mandrosa / Enid Blyton. Joventut, 2017. 78 pàgines.

Fa una calor terrible i els Cinc es disposen a passar una tarda mandrosa. Però el dia no
serà tan tranquil com s’imaginen. 

Col.lecció: El Club dels Cinc. Històries curtes

        -  Valores para la convivencia  /  Esteve Pujol i Pons. Bruño, 
1987. 64 pàgines.

Valors per a la convivència és una ajuda bàsica per formar individus independents,
que es valoren  i  que, per damunt de tot,  siguen feliços, i  facen feliços als qui  li
envolten.

-  Fisi Ka y las energías renovables  /  Blandine Pluchet. 
Oniro, 2009. 63 pàgines.     

Una altra  nova  aventura  de  Fisi  Ka  per  a  descobrir  l'apassionant  univers  de  les
ciències.  Fisi  Ka  i  el  seu  quadern  roig  d'experiments  comencen  la  seua  nova
exploració: les energies renovables. Uneix-te a ells! 

Col.lecció: El Juego de la Ciencia 



- Los Jolley-Rogers y la cueva de la muerte / Jonny Duddle. 
Fortuna, 2018. 156 pàgines.

Matilda,  Jim Lad  i  els  JOLLEY-ROGERS estan  de  tornada  per  una  intrèpida
aventura de pirates. Un quantiós tresor màgic embruixat.

Col.lecció: Los Jolley-Rogers

- Superhéroes contra el plástico /  Martin Dorey. Destino, 2020, 
127 pàgines.

Aquesta guia práctica et proposa 50 missions per a lluitar contra el plàstic i així
poder canviar el món. Una forma fácil i práctica per a acabar amb el plàstic a
casa, a l'escola i en l'entorn més pròxim.

- Enigmas: desafía tu mente con 25 misterios de la historia / 
Víctor Escandell. Zahorí Books, 2017. 63 pàgines.

                                        
Diverteix-te amb 25 enigmes de misteri en què practicaràs dues maneres diferents
de pensar i d'analitzar les incògnites : alguns enigmes els resoldràs fent servir la
lògica i d'altres, amb la imaginació. Hi podràs jugar sol, per equips o en família. 

                                                                      

- Castells a l'aire / Dolors Garcia i Cornellà. Bromera, 2018. 224 
pàgines. 

        És la biografia novel·lada de Mary Shelley, l'autora de Frankenstein o el Prometeu 
modern, la novel·la gòtica que va propiciar el naixement de la ciència-ficció literària.  

- Òmnia : tot allò que puguis somiar / Laura Gallego. Montena, 
2016. 284 pàgines. 

A Òmnia, la gran botiga virtual, s'hi pot comprar qualsevol cosa. Al catàleg hi
trobaràs tot allò que puguis imaginar i, fins i tot, objectes que ni tan sols sabies
que  existien.  Un  error  informàtic  serà  el  començament  d'una  aventura  molt
emocionant. 



Infantils
-   Hay  que  salvar  a  mamá /  Fran  Pintadera. La  Guarida, 2018. 32
pàgines.

Dos germans es troben a la seua mare dins del televisor. Al principi els resulta
fascinant però prompte s'avorreixen, la troben a faltar i volen que torne.

- Què en fas, d'una idea?  /   Kobi  Yamada. BiraBiro, 2017. 40
pàgines.

Què en fas, d'una idea? Sobretot, si la idea és agosarada o, fins i tot, una
mica esbojarrada... La tries? Camines amb ella? Fas veure que no existeix?
Aquesta és la història d'un xiquet, d'una idea brillant i de com aconseguirà
mostrar-la a tot el món. 

  

- ¡Adiós, chupete! /  Alice Le Hénand. Edelvives, 2018.

Deixar el xupló és un pas molt important, però cal estar preparat. 
Aquest conte ajuda  els més xicotets a assimilar  nous hàbits a través de les
experiències dels seus personatges i divertides solapes.

Colecció: Soy mayor ; 5

- No trobo nom per al meu gat! /  Philip, Simon. Jaguar, 2018. 26
pàgines.
 

Tots els gats necessiten un nom. Sembla fàcil triar-ne un? NO ÉS CERT! No sé
quin nom posaré al meu gat! Un divertit àlbum ple d'embolics i de gats, molts
gats... 

-  E-Nina 1.0 /  McCloskey, Shanda. BiraBiro, 2018, 33 pàgines.

Carlota sempre juga, inventa, codifica, clica, descarrega…
Té un talent especial  per als aparells tecnològics. Però un dia li  regalen una
joguina nova que li  planteja un dilema: què fas amb una nina? Per trobar la
resposta ha de recórrer a l’enginy i tindrà molta feina… 



-   Mai  no están contents!  /   Pierloot, Mathieu. La Casita Roja,
2018. 32 pàgines.

Hi ha qui mai no està content… Un llibre festiu, de textos i il·lustracions
enèrgics  i  juganers,  que  retrata  una  situació  amb  la  qual  de  seguida
s’identificaran petits i grans, i potser fins i tot alguna mascota… 

- ¿Sabes cómo funciona? / Cécile Jugla. Juventud, 2018. 111 
pàgines.

D’on  ve  el  cotó  de  la  meva  camisa?  Com  es  condueix  un  cotxe?  D’on  ve
l’electricitat? Qui ha fet el meu llibre?... La curiositat dels nens i nenes arriba a
ser insaciable i no tot és tan senzill d’explicar i fer entendre. Per això, aquest
llibre, amb 50 preguntes és de gran utilitat. 
A més es suggereixen jocs perquè els nens es diverteixin alhora que aprenen. 

- Mi amigo extraterrestre / Rocio Bonilla. Beascoa, 2018. 48 
pàgines 

El meu amic extraterrestre és un conte deliciós, tendre i ple d'humor. Un nen
extraterrestre ha arribat d'intercanvi a l'escola d'en Tomás. El pobre no entén
massa  bé  com funcionen  les  coses  a  la  Terra  i  se  sorprèn  constantment
d'alguns comportaments.

- Superheroi pels pèls i el barber diabòlic / John Rocco. 
Tramuntana, 2013. 32 pàgines. 

Tot super-heroi rep els seus poders d'alguna cosa: un anell, una capa, un braç
biònic...  En Rocco els rep de la seva cabellera. Ell  és imparable, fins que es
troba amb un ésser diabòlic.  Com podrà recuperar els seus poders el  nostre
heroi? 

- Mili i els pirates / Sam Walshaw. Jaguar, 2015. 25 pàgines.

Mapa en mà, la Mili i els pirates van a la recerca d´un tresor meravellós. Fins
que compte! Una cosa gran, malhumorada 
s´acosta cap a ells. Per fortuna, no tot és el que sembla! 


	La primera aventura de SCARY HARRY. Otto viu en una casa encantada. Només ell i la seua mascota Vincent, una ratapinyada xerraire, poden veure als tres fantasmes que l'habiten.

