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Fantasia

Misteri

Sands, Kevin. Blackthorn
 

Londres l’any 1663. El jove Christopher Rowe entra d’aprenent
d’apotecari a casa del mestre Benedict Blackthorn. Però Blackthorn ha fet
alguns descobriments que van més enllà de les lleis de la química i tot es
complica. Una terrible secta comença a atacar els millors apotecaris de
Londres, que apareixen morts en estranyes circumstàncies.

Gallego, Laura. El bestiari de l'Axlin
 

El món de l’Axlin està infectat de monstres. Quan un d’ells la va ferir a la
cama, molts van creure que l’Axlin mai seria útil a la comunitat, ni
defensant ni buscant provisions. Però s’equivocaven i de llarg. L’Axlin
decideix començar un llibre on recollirà els secrets de cadascun
d’aquests terribles monstres.

Ness, Patrick. Teresa. Libre
 

Adam Thorn, un adolescent que viu en una petita ciutat dels Estats Units,
intenta trobar una solució als seus problemes laborals i amorosos. Alhora,
lluita perquè el seu pare accepti la seva homosexualitat. 
Però aquesta història de superació adolescent es barreja amb una altra
trama fantàstica, protagonitzada per una noia assassina, reencarnada en
un ésser màgic.

 Hernàndez, Pau Joan. La balada del funicular miner
 

Obra coral plena d’intriga i misteri que posa en joc tota la població de la
vall de Tamasca, just ara que el fred hivern ha tallat totes les
comunicacions possibles. L’Alda és la nova professora de matemàtiques.
El seu passat enigmàtic coincideix, potser per casualitat, amb l’arribada
d’una bèstia sanguinària que té espantada a tota la vall.

Lozano Garbala, David. Desconeguts
 

La novel·la transcorre durant una tarda -vespre a dos espais diferents de
Barcelona. A l’estació de Sants, una parella d’adolescents tenen la seva
primera cita a cegues. Alhora, als afores de Barcelona, la subinspectora
Irene Castell investiga un aparent suïcidi en un barranc. Quina connexió
hi ha entre aquestes dues històries?.
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Realistes

Romàntica

Hitchcock, Bonnie-Sue. El olor de las casas de los demás
 

Situem-nos a Alaska l’any 1970. El paisatge d’aquest lloc determina
d’alguna manera la vida de tots aquells que hi viuen. Cadascú intenta
tirar endavant la seva vida. Famílies desestructurades, joves que temen
decebre els seus pares. Una novel·la coral de petites històries que es
creuen formant una trama agredolça però inoblidable.

Portell, Raimon. Camins de nit
 

En aquesta primera entrega de la trilogia, coneixerem la jove Rut
Anglada, que d’un dia per l’altre veurà com la seva feina a la Biblioteca
Artús es torna molt perillosa i ha de fugir de la ciutat. Quin secret amaga
el professor Argimon? Per què la persegueix la Guàrdia de Reserva?
Qui és en Marc l’Anxova? Aconseguirà creuar la frontera fins a La Marca?

Chbosky, Stephen. Las ventajas de ser un marginado
 

Charlie comença l’institut amb el pes a l’esquena del suïcidi del seu
millor amic. No serà fàcil, però dues coses l’ajuden en aquest viatge de
creixement personal. Per una banda, el seu professor de llengua està
convençut de la gran capacitat intel·lectual del Charlie. Per altra banda,
l’amistat amb en Sam i en Patrick, el farà entrar de ple en el bo i millor
del món adolescent.

Thomas, Angie. Thug. L'odi que dónes
 

Starr, una noia negra de 16 anys, de classe mitjana, presencia
l’assassinat del seu amic, en Khalil, en mans d’un policia blanc. Ambdós
anaven en cotxe quan el policia, sense motiu, els fa parar. Malgrat que la
premsa i l’opinió pública pren partit ràpidament a favor del policia, ella
sap que Khalil és innocent. Cal fer justícia, però l’aparent pau que
regnava en la vida de la Starr comença a trontollar. 

Carmona, Rocío. La gramàtica de l'amor
 

La Irene havia començat el curs en un internat britànic; els seus pares
l’havien enviada per tal d’evitar-li el mal tràngol del seu divorci. Adaptar-
se a una nova escola, un nou entorn ja és complicat, però a més a més,
haurà de fer front al seu primer enamorament i també el seu primer
desengany amorós.
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Ciència ficció

Cirici, David. Zona prohibida
 

La Daia, la seva germana i les seves companyes de l’escola
automatitzada han de ser la primera generació d’humans que
sobrevisquin als efectes d’un virus letal que ha causat una gran
pandèmia. El problema però, comença quan es veuen obligades a sortir
de l’ou protector de l’escola.

Crowley, Cath. Aquesta senzilla paraula
 

A la llibreria Howling Books hi ha una prestatgeria plena de llibres que no
es venen; entre les pàgines d’aquests llibres els lectors dipositen cartes,
cartes a amants, a estranys, a apassionats de la literatura, tot és vàlid.
La Reachel té molts bons records de la llibreria, i ara que ha tornat li han
ofert feina a la llibreria.

Rowell, Rainbow. Fangirl
 

La Cath i la Wen són dues germanes bessones fanàtiques de Simon
Snow, una sèrie fantàstica. Es dediquen a escriure fanficció i a
caracteritzar-se dels seus personatges. Fins ara s’entenien a la
perfecció, ho feien tot juntes, però tot canvia amb el primer any
d’universitat. 

Macip, Salvador. Fills de la Setena Onada
 

L’Abigail és una de les noies més populars de l’institut, tot i que ella no
ho ha triat. En Wilbur en canvi, sempre es queixa de ser un noi ben
normal. Tot dos van al mateix institut i les seves vides es creuaran i
canviaran de cop quan apareixen al poble uns personatges misteriosos,
que afirmen que en Wilbur és un ésser especial, un dels fills de la Segona
Onada, modificats genèticament per una organització́ secreta.

Martín Pinillos, Patricia. Una de zombis
 

Us heu plantejat mai com seria un apocalipsi zombi a Barcelona? A les
pel·lícules, la gent fuig dins els cotxes que tenen aparcats a la porta de
casa amb les claus posades i el maleter ple. Ara bé, quan l’atac és a
Barcelona, la cosa no va ben bé així. Tot va començar una tarda després
de tornar a l’escola; semblava una tarda normal, però a mesura que
avançava la tarda i amb la televisió posada, van veure a les notícies
indicis que no tot anava bé.
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Còmic

Anglès

Damián. Khalid
 

Khalid és la història de dos germans immigrants del Marroc a Barcelona.
En Rachid és el germà gran, viu en un centre d’acollida del barri del
Raval a Barcelona i té certs problemes amb les drogues i els seus
educadors socials. En Khalid, és el germà petit, el qual animat per la
suposada fortuna i bona sort del seu germà a Barcelona, decideix iniciar
un viatge i retrobar-se amb ell. 

Palacio, R.J. Ocell blanc
 

La Sara és una nena jueva que viu una vida tranquil·la amb els seus
pares en un poblet de França. Amb l’arribada al poder de Hitler i amb la
França ocupada, la Sara s’haurà de separar dels seus pares i procurar
que no l’agafin i la portin a un camp de concentració. Es veurà obligada a
amagar-se. Primera novel·la gràfica de l’autora de Wonder.

Quino. Todo Mafalda Edición especial aniversario 1964-2014
 

La Mafalda és una nena de sis anys, la qual tracta temes adults, com ara
la política i la realitat social amb un punt de vista crític.  Quino mostra a
través de les seves vinyetes que els nens són els depositaris de la
saviesa.Recull de totes les vinyetes de Mafalda entre el 1964 i el 2014,
arrsan de l’edició especial del 50é aniversari.

Entrada Kelly, Erin. Hello, Universe
 

En Virgil és molt tímid i un incomprès. La Valencia és sorda,
intel·ligent i molt testarruda. La Kaori sap llegir la bona fortuna i
creu que és una vident. En Chet és l’abusador de l’escola. Els
quatre gairebé no es coneixen i són molt diferents, però quan en
Chet fa una broma pesada a en Virgil, les seves vides s’entrellacen.
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Gaiman, Neil. Coraline
 

La Coraline s’acaba de mudar a una casa vella. Avorrida perquè els
seus pares no li fanncas es dedica a explorar la seva nova llar. És
així com descobreix una porta tapiada. Quan la Coraline obra la
porta, es troba amb un passadís secret que porta a una altra casa
igual que la seva. Sembla que aquella dimensió paral·lela és més
divertida i entretinguda que la seva dimensió, però a mesura que
passa el temps la Coraline se n’adona que no tot és el que sembla.

Ness, Patrick. The Rest of Us Just Live Here
 

En Mikie vol passar l’estiu amb els seus amics, potser fins hi tot
atrevir-se a parlar amb la Henna abans que algú faci saltar l’institut
pels aires, una altra vegada. Ell no és l’escollit, no és qui ha de
lluitar contra zombis o el que sigui que origina les llums blaves i les
morts misterioses que estan succeint. Això no vol dir que la seva
vida hagi de ser poc interessant.
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