Títol: L´ABOMINABLE CRIM DE L´ALSINA GRAELLS
Autor: Pep Coll
Editorial: La Butxaca
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
escanyat 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. L'abominable crim de l'Alsina Graells és una novel·la intrigant i
divertida, plena de personatges memorables.

Títol: EL CODI INDESXIFRABLE
Autora: Jennifer Chambliss
Editorial: Estrella Polar

,

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. D’una
banda hi ha la nota amb un codi que l’home va perdre a la festa de
presentació d’un llibre de Poe. De l’altra, el descobriment d’un rastre de
missatges encriptats en llibres de Mark Twain, amagats a través dels
Caçadors de Llibres. Però el més sospitós és el fet que cada llibre ocult
desencadena un incendi provocat...

Títol: El MUR
Autor: William Sutcliffe
Editorial: Fanbooks
En Joshua té tretze anys. Viu amb la seva mare i el seu padrastre a Amaria,
un poble aïllat al cim d'un turó, on totes les cases són noves. A la ciutat hi ha
un mur molt alt, custodiat per soldats, que només es pot creuar a través d'un
lloc de control fortificat. A en Joshua li han dit que més enllà del ciment, hi ha
un enemic brutal i implacable, i que la paret és l'únic que els manté a ell i a la
seva família fora de perill. Un dia, buscant una pilota perduda, en Joshua
ensopega amb un túnel que condueix cap a aquest territori prohibit. Ell sap
que no tornarà a tenir una altra oportunitat de veure el que està més enllà de
la paret fins que tingui edat suficient per al servei militar, i la possibilitat de
resoldre el misteri és massa temptador per resistir-se.

Títol: A DOS METROS DE TI
Autor: Rachael Lippincot
Editorial: Nube de Tinta
Necesitamos estar cerca de las personas que queremos casi tanto como el
aire que respiramos. A Stella Grant le gusta tener el control, a pesar de no
poder controlar sus propios pulmones, que la han tenido en el hospital la
mayor parte de su vida. Por encima de todo, Stella necesita controlar su
espacio para mantenerse alejada de cualquier persona o cosa que pueda
transmitirle una infección y poner en peligro su trasplante de pulmón. Dos
metros de distancia. Sin excepciones.Cumplirá dieciocho años y podrá
desconectar todas estas máquinas. Will y Stella no pueden acercarse. Solo
con que respiren cerca, Will podría provocar que Stella perdiera su puesto en
la lista de trasplantes. La única forma de mantenerse con vida es mantenerse
alejados. ¿Puedes amar a alguien que no puedes tocar?

Títol: DEAD MAN´S ISLAND
Autor: John Escott
Editorial: Oxford Bookworms Library
Mr Ross lives on an island where no visitors come. He stops people from
taking photographs of him. He is young and rich, but he looks sad. And there is
one room in his house which is always locked. Carol Sanders and her mother
come to the island to work for Mr Ross. Carol soon decides that there is
something very strange about Mr Ross. Where did he get his money from?
How can a young man buy an island? So she watches, and she listens - and
one night she learns what is behind the locked door.

