Títol: AQUÍ ÉS ON TOT COMENÇA
Autora: Jennifer Niven
Editorial: Fanbooks
Libby, 16 anys. Gran per fora, i per dins. Els seus somnis són ballar i portar
una vida normal.
Jack, 17 anys. Per fora és popular, atractiu, intel·ligent. Per dins viu una
profunda batalla interior perquè amaga un secret.
Dos adolescents que aparentment no tenen res en comú, excepte que, per
raons contràries, tothom els jutja pel seu aspecte exterior, i no pel que són
realment. Quan una malaurada broma els uneix contra la seva voluntat
descobreixen més afinitats de les que imaginen...
Títol: ENS TROBEM AL COSMOS
Autor: Jack Cheng
Editorial: Fanbooks
Alex Petroski, d’11 anys, viu amb la seva mare i el seu gos, que ha anomenat
Carl Saga en honor al seu heroi, el conegut astrònom que el 1977 va enviar a
l’espai el Voyager per contactar amb vida extraterrestre. L’Alex també vol
enviar un missatge a l’espai i s’apunta al SHARF, una mena de festival per
aficionats als coets que es fa al desert de Nou Mèxic. L’Alex comença doncs
un viatge sol pels Estats Units durant el qual es farà amic de diverses persones
i aprendrà moltes coses sobre els coets, l’amistat, la família i l’amor.
Títol: MI VIDA ES UN POEMA
Autor: Javier García Rodríguez
Editorial: SM
Un libro de poesía que de tradicional tiene poco. En este libro cabe todo.
Palabras para usar cada día, para curar heridas, para contar mentiras...En este
libro cabe todo. En este libro cabes tú. Un libro de poesía que de tradicional
tiene poco.
Títol: LA CASA DEL RELOJ EN LA PARED
( LOS CASOS DE LEWIS BARNAVELT 1)
Autor: John Bellairs
Editorial: Alfaguara
Después de la muerte de sus padres, Lewis debe irse a vivir a la mansión de su
excéntrico tío Jonathan. Pronto descubre que su tío y su vecina, la señora
Zimmermann, no solo son un poco extraños, sino que ambos son magos.
Pero ¿qué es ese inquietante tic-tac que resuena en la casa? ¿Qué peligros se
esconden dentro de las paredes de la mansión?.
Títol: UNDERTOW
Autor: Michael Buckley
Editorial: Houghton Mifflin Harcourt
Sixteen-year-old Lyric Walker's life is forever changed when she witnesses the
arrival of 30,000 Alpha, a five-nation race of ocean-dwelling warriors, on her
beach in Coney Island. The world's initial wonder and awe over the Alpha
quickly turns ugly and paranoid and violent, and Lyric's small town transforms
into a military zone with humans on one side and Alpha on the other. When
Lyric is recruited to help the crown prince, a boy named Fathom, assimilate,
she begins to fall for him. But their love is a dangerous one, and there are
forces on both sides working to keep them apart. Only, what if the Alpha are
not actually the enemy? What if they are in fact humanity's best chance for
survival? Because the real enemy is coming. And it's more terrifying than
anything the world has ever seen.

