Títol: ZONA PROHIBIDA
Autor: David Cirici
Editorial: Fanbooks
La Daia i la seva germana bessona, l’Inge, estan internes en una escola
isolada al mig de les muntanyes amb un centenar de noies més sense tenir
contacte amb cap adult. L’escola, totalment automatitzada i amb professors
que no són reals sinó hologrames, oculta a les noies durant anys per procurar
que siguin la primera generació d’humans que sobreviuen als efectes d’una
gran pandèmia. Inesperadament, una catàstrofe natural inutilitza l’escola i
obliga a les noies a marxar i buscar refugi seguint un missatge d’emergència
comunicat per les màquines. És el moment d’enfrontar-se al món real, al món
després de la pandèmia, on la violència és una forma de vida i res és el que
sembla.

Títol: DESTRUÏM TOTS ELS COTXES
Autor: Blake Nelson
Editorial: CruÏlla
Gent jove, estudiants, intel·lectuals, progressistes i tots aquells que us atreviu
a acceptar la realitat, us demano que OBRIU ELS ULLS i MIREU cap a on ens
porta la situació actual. Els automòbils són els fonaments sobre els quals es
basa el nostre estil de vida insostenible. Hem de DESTRUIR tots els cotxes.
Tots. "DESTRUÏM TOTS ELS COTXES" és una novel·la irònica, intel·ligent i
intensa que mostra les dificultats d'un noi de 17 anys per mantenir-se fidel als
seus ideals mentre veu com, a l'horitzó, s'acosta l'edat adulta.

Títol: ANTOLOGIA POÈTICA
Autor: Joan Maragall
Editorial: Castellnou Edicions
Aquesta antologia selecta vol ser una aproximació rigorosa i amable a l'obra
de Joan Maragall, un dels millors poetes catalans del segle XX. Els poemes
del recull s'agrupen segons els grans temes de la poesia maragalliana: el
paisatge, l'amor, el compromís social i el pas del temps.

Títol: UN SECRETO
Autor: Alejandro Palomas
Editorial: Planeta
Es que como Nazia es mi amiga y desde Navidad vive con papá y conmigo
porque es mejor, ahora es mi hermana de acogida, que es como si fuera una
hermana de verdad, pero sin transfusión y eso quiere decir que nos lo
tenemos que contar todo, hasta los secretos más secretos. Aunque el secreto
más gordo de todos Nazia no se lo ha contado a nadie porque su madre le dijo
que si lo hacía, ella se moriría de pena.
Pero al final, como somos casi hermanos, me lo ha contado.

Títol: A SENSE OF DANGER
Autora: Tracy Simmonds
Editorial: Burlington Books
The Kelly family live in Tropical Queensland in Australia. One day, their fruit
trees are destroyed by a cyclone. They decide to move to Valencia for two
years because Mr Kelly has found work there doing agricultural research. In
Valencia, they’ll go through exciting adventures with their Spanish friends.

