
 
 

 

RECOMANACIONS DE LITERATURA JUVENIL 

 

FETS REALS 

 

Sky dancer 

 

Gill Lewis (Bath, Regne Unit) 

Publicació: 2017 

ISBN: 9780192749253 

Tapa tova, 272 pàgines, Preu: 10,90€ 

 

 

 

Aquesta es la història de tres adolescents (Joe, Ella i Minty) d’orígens diferents, que uneixen 

esforços per lluitar pel que creuen. Es planteja als lectors pensar què és la naturalesa, què 

valorem del paisatge natural, com es pot donar suport a la diversitat mediambiental, tot i 

reconèixer que els éssers humans viuen al planeta i sempre volen (i necessiten) utilitzar-lo per 

sobreviure i prosperar. 

Gill Lewis, expert narrador, presenta una història de lleialtat, desafiament i compromís social. 

Dona un missatge mediambiental molt interessant tot imaginant un futur millor i més 

sostenible. 

 

 

 



 
 

 

 

 

The Boy who Harnessed the Wind 

 

William Kamkwamba (Dowa, Malawi) i Bryan Mealer (Texas, EUA) 

ISBN: 9780147510426 

Tapa tova, 293 pàgines, Preu: 12,95€ 

 

Quan William era adolescent, una fam terrible va arribar al seu petit 

poble de Malawi, Àfrica. La seva família ja no tenia res per menjar ni per 

vendre i en William va haver de deixar l’escola. Afortunadament es pot 

refugiar a la biblioteca del poble, on troba una idea genial per canviar la 

vida de la seva família i dels habitants del seu poble: construir un molí de vent.  

 

 

HISTÒRIC 
 

The Boy in the Striped Pyjamas 

 

John Boyne (Dublín, Irlanda, 1971) 

ISBN: 9781909531192 

Tapa tova, 216 pàgines, Preu: 12.40€ 

Aquesta famosa novel·la, ambientada a l’Alemanya de l’època Nazi, és 

la història de dos nens de vuit anys que es fan amics, encara que 

pertanyin a dos bàndols diferents. Un és jueu internat en un camp de 

concentració, l’altre és el fill d’un comandant hitlerià.  



 
 

 

When The War Came Home 

 

 Lesley Parr (Wales, Regne Unit) 
Publicació: 2022 
ISBN: 9781526621009 
Tapa tova, 320 pàgines, preu: 10,90€ 
Gènere: Literatura juvenil. 
 
 
Una emocionant aventura històrica de l’autora de The Valley of Lost 
Secrets. 
La Primera Guerra Mundial ha acabat, però no ha desaparegut. 

Quan la Natty s'ha de traslladar a un nou poble, coneix dos joves soldats que encara estan 
lluitant contra els efectes de la guerra. En Huw no pot oblidar les coses terribles que ha vist, 
però en Johnny ni tan sols recorda qui és. Mentre la Natty intenta guardar un secret i 
desentranyar un misteri, troba la seva pròpia manera de lluitar per allò en què creu, i 
descobreix que algunes coses no s'han d'oblidar mai... 
Aquest fascinant misteri històric inclou una pista interactiva perquè els lectors puguin 
desentranyar el misteri juntament amb els personatges. 
 
 
 

The War That Saved My Life 
 
 

Kimberly Brubaker Bradley, (1967, Fort Wayne, Indiana, EUA) 
Publicació: 2015 
ISBN: 9781925355642 
Tapa tova, 316 pàgines, preu: 10,40€ 
Gènere: Novel·la, ficció històrica. 
 
L’Ada té nou anys i la seva mare mai li ha permès sortir de la seva 
habitació, ja que va néixer amb un peu torçat que li impedeix caminar. 
La seva única connexió amb el món és el seu germà Jamie, i la petita  
 

 



 
 

 
 
finestra d’un tercer pis. Gràcies a la Segona Guerra Mundial, la vida de l’Ada canviarà per 
sempre: escapa de la seva mare, de les bombes de Hitler i de la presó de la seva habitació.  
Però, què passarà quan la guerra s’acabi i hagi de tornar a casa amb la seva mare? Una 
narració històrica i, al mateix temps, un relat dolorosament encantador sobre com es pot 
trobar una família en llocs inesperats. 

 

The Book Thief 

 

 
Markus Zusak, (1975, Sydney, Austràlia) 

Publicació: 2005 

ISBN: 9780552779739 

Tapa tova, 554 pàgines, preu: 12,95€ 

Gènere: Novel·la, literatura juvenil, ficció històrica, Bildungsroman. 

 

 
 
Una novel·la preciosa, tremendament humana i emocionant, que descriu les peripècies 
d'una nena alemanya de nou anys des que és donada en adopció per la seva mare, fins el 
final de la Segona Guerra Mundial. 
La Liesel va començar la seva brillant carrera de lladre als nou anys. Tenia gana, robava 
pomes, però el que més li interessava eren els llibres. Potser més que robar-los els salvava. 
El primer fou el que havia caigut a la neu al costat de la tomba on acabaven d'enterrar el seu 
germà, quan anaven cap a Molching, prop de Munich, on els esperaven els seus pares 
adoptius. El segon llibre, temps després, el trauria de les flames d'una de les moltes fogueres 
que encenien els nazis. Al carrer Himmel, la petita Liesel va trobar la millor família que es 
pugui somiar: Rosa Hubermann, una dona de mal geni però amb un cor immens. Hans 
Hubermann -potser el personatge més encantador de la novel·la-, pintor de parets, 
acordionista alegre i fumador empedreït. I els dos amics de la Liesel: Rudy Steiner, el veí un 
any més gran, mig desnodrit però un argent viu amb qui comparteix mil aventures. I Max 
Vandenburg, el jueu boxejador que viu amagat al soterrani. 



 
 

 

AUTOESTIMA 

 

Almost Adulting 

 

Arden Rose (Arkansas, EUA, 1995) 

Publicació: 2017 

ISBN: 9780062574107 

Tapa dura, 196 pàgines, Preu: 15,45€ 

En aquest llibre, Arden Rose us explica com sobreviure a l’edat adulta. 

Els seus temes són: 

- Fer amics per internet que són gent maca i no assassins 

- Lligar amb algú de manera que aquesta persona pensi que ets 

cool i no un assassí 

- Mantenir una relació estable i saludable 

- Menjar suficients proteïnes 

- Tenir un armari decent amb poc pressupost 

 

The Curious Incident of the Dog in the Night-time 

Mark Haddon 

ISBN: 9781782953463 

Tapa tova, 272 pàgines, Preu: 12,40€ 

La història comença amb un misteri: algú ha assassinat el gos dels 

veïns. Christophe, un jove amb síndrome d’Asperger decideix de 

resoldre el cas. Ell és un geni en matemàtiques i ciència però ara troba 

dificultats per solucionar aquest assumpte del món real. Mentre troba 

les pistes per resoldre el misteri, el lector ja podrà anar a solucionar el 

cas. 



 
 

 

Wonder 

 

R.J Palacio (Nova York, EUA, 1963) 

ISBN: 9780552565974 

Tapa tova, 315 pàgines, Preu: 12.40€ 

Wonder és la història divertida i dolça d’en Auggie Pullman. Nascut amb 

una terrible deformitat facial, el noi té 10 anys i fins ara ha sigut educat a 

casa pels seus pares que el volen protegir de la crueltat del món exterior. 

Per primera vegada s’incorpora a l’escola. La qüestió és que Auggie és un 

noi normal amb una cara diferent. Però...podrà convèncer els seus 

companys que ell és exactament igual que ells? 

 

Fault in our stars 

 

John Green (Indianapolis, EUA, 1977) 

Publicació: 2013 

ISBN: 9780141345659  

Tapa tova, 352 pàgines, Preu: 12.95€  

Aquesta és la història de Hazel Grace, una noia que de petita va patir un 

càncer de tiroide que se li va escampar pels pulmons.  Tot i haver-lo 

superat,  és considerada una malalta terminal. Els seus pares l’inscriuen a 

un grup de suport i es allà on coneix Augustus Waters, un noi d’uns 

divuit anys, que va perdre la seva cama dreta. Mentre estan a l’hospital s’enamoren i junts, 

amb els seus respectius pares van a Amsterdam per trobar la cura que necessiten. 

John Green va ser guardonat i premiat al New York Times per aquesta obra mestra  sobre la 

vida i la mort que ens fa saltar les llàgrimes en llegir-la. 

 



 
 

 

Perks of beeing a wallflower 

 

Stephen Chbosky (1970, Pittsburgh, Pennsilvània, EUA) 

Publicació: 1999 

ISBN: 9781847394071 

Tapa tova, 248 pàgines, preu: 12,95€ 

Gènere: Novel·la, literatura juvenil, novel·la epistolar, Bildungsroman. 

 

 

 

 

 

En Charlie és un adolescent introvertit que viu amb la seva família aparentment modèlica. 

Quan acaba l’escola, el suïcidi del seu millor amic li dispara una sèrie d’inseguretats. 

L’entrada a l’institut arriba com una amenaça. Però, entre classe i classe, trobarà un professor 

que l’ajudarà a fer servir la literatura com una arma. I, sobretot, una colla de xavals més grans, 

atrevits i transgressors. Uns autèntics outsiders amb qui pujarà a les salvatges muntanyes 

russes de l’adolescència per descobrir emocions ocultes i aprendre a combatre les allargades 

ombres que el turmenten. 

The Perks of Being a Wallflower és més que una narració explicada amb una llarga sèrie de 

cartes íntimes, divertides i devastadores. És més que un relat ple de referències a cançons, 

llibres i pel·lícules. És més que l’aclamada obra de debut d’Stephen Chbosky que s’ha 

convertit en un fenomen de culte amb versió cinematogràfica inclosa. És una novel·la 

captivadora que explora els traumes, les expectatives i els sentiments d’uns adolescents que 

batallen per aprendre a viure. I per sentir-se infinits. 

 

 

 

 



 
 

 

PROBLEMES FAMILIARS 
 

Holes 

 

Louis Sachar (East Meadow, Estat de Nova York, EUA, 1954) 

ISBN: 9781408865231 

Tapa tova, 233 pàgines, Preu: 12.40€ 

“Holes” de Louis Sachar, gran expert en literatura juvenil, és la història de 

Stanley Yelnats, acusat de robar les sabates del jugador de beisbol Clyde 

Livingston, que acaba en un reformatori juvenil. Meravellosament 

imaginatiu i divertit, Louis Sachar ha creat una obra mestra.  

 
 

Boys don’t cry 

 

Malorie Blackman (Clapham, Regne Unit, 1962) 

Publicació: 2011 

ISBN: 9780552548625  

Tapa tova, 320 pàgines, Preu: 12.95€ 

M. Blackman es una escriptora que ha venut milers i milers d’exemplars 

ja que tracta temes importants com la paternitat en l’adolescència.  

Dante està estudiant a la universitat i és un bon alumne. Està a punt 

d’acabar la carrera de periodista amb un bon futur al davant. Un dia que 

és a casa piquen el timbre i resulta ser la seva ex-novia amb un bebè. Li demana si se’n pot 

ocupar un parell d’hores i li diu que després el passarà a buscar. En Dante no està del tot 

convençut, però accepta. El temps passa i la mare no torna i, per tant, ell s’haurà  d’ocupar del 

nen... 



 
 

 

DROGUES I ADDICCIÓ 

 

Junk 

 

Melvin Burgess (Twickenham, Regne Unit, 1954) 

Publicació: 2021 

ISBN: 9781783448456 

Tapa tova, 352 pàgines, Preu: 12.40€ 

 

 

 

 

La novel·la · la més ambiciosa i complexa de Melvin Burgess és una viscuda presentació d'un 

grup d'adolescents addictes a l’heroïna.  

Tar planeja fugir de casa després de patir abusos a mans del seu pare, mentre que Gemma, és 

una jove rebel de classe mitjana que té una desig profundament arrelat per a l'aventura.  

Gemma i Tar s'enamoren l'un de l'altre i de l'heroïna.  

El seu primer èxit porta a la felicitat, el següent a la desesperació. 

 

 

 

 



 
 

 

BLACK LIVES MATTER 

 

The Hate U Give (THUG) 

 
 
Angie Thomas (1988, Jackson, Mississippí, EUA) 

Publicació: 2017 

ISBN: 9781406372151 

Tapa tova, 464 pàgines, preu: 12,95€ 

Gènere: Novel·la, ficció urbana. 

 

 

 

 

NÚM. 1 NEW YORK TIMES BESTSELLER 

L’Starr és una noia negra de 16 anys de classe mitjana, amb amics i parella blanca. La seva 

plàcida i poc conflictiva vida s’acaba quan presencia l’assassinat d’un amic seu, en Khalil, un 

noi negre de la mateixa edat, que anava desarmat, a mans d’un policia blanc. 

L’Starr vol que es faci justícia, però els seus dos mons entren en col·lisió i comença a rebre 

amenaces i pressions des de totes dues bandes. 

Una novel·la reivindicativa que tracta una realitat que està a l’ordre del dia: el moviment 

Black Lives Matter. 

El títol fa referència a una cançó del raper Tupac Shakur per indicar que l’odi només genera 

més odi i violència. 

 

 



 
 

 
Concrete Rose 
 
 

 

Angie Thomas (1988, Jackson, Mississippí, EUA) 

Publicació: 2021 

ISBN: 9781406384444 

Tapa tova, 323 pàgines, preu: 12,40€ 

Gènere: Literatura juvenil. 

 

 

 

 

 

 

NÚM. 1 NEW YORK TIMES BESTSELLER 

Concrete Rose explica l’adolescència de Maverick, un dels personatges principals de The 

Hate U Give, i ens torna a demostrar el talent d’Angie Thomas per a narrar històries 

importants, commovedores i universals. Ambdós llibres son èxits de venda internacionals.   

A Garden Heights, ser nen implica, des de molt aviat, demostrar que ets un home. La lleialtat 

a la teva colla, a la teva família, als teus ideals, és un pes que amenaça amb esfondrar-se cada 

dia. En Maverick Carter ho comprendrà de la manera més angoixant possible.  

Angie Thomas explora el dolorós trànsit a l’edat adulta a l’esperada avantsala de la seva 

aclamada novel·la The Hate U Give. 

 

 

 

 

 



 
 

 

THE ORIGINALS 

 
For thinkers 

 
The Wave 
 

 
Morton Rhue (1950, Nova York, EUA) 

Publicació: 1981 

ISBN: 9780141368931 

Tapa tova, 164 pàgines, Preu: 12,40€ 

Gènere: Juvenil. 

 

 

 

 

Quan el professor Ben Ross aborda durant la classe d’història el període del nazisme, els 

alumnes no poden entendre el comportament cec dels alemanys ni com els van poder 

manipular. Ells mai no haurien permès una cosa així, s’haurien rebel·lat contra els dèspotes. 

El professor decideix portar a terme un experiment per demostrar com es poden desenvolupar 

comportaments autoritaris i provar que el que va passar a Alemanya es pot repetir en 

qualsevol lloc i en qualsevol moment. L’experiment, però, se li escapa de les mans i comença 

a prendre una dimensió perillosa. Ben Ross i els seu alumnes aprendran una lliçó que no 

oblidaran mai. “The Wave” es basa en esdeveniments que van tenir lloc a la classe d’història 

d’un institut de Palo Alto, Califòrnia. 

 

 
 
 



 
 

 
 
Dear Nobody 
 

 
Berlie Doherty (1943, Knotty Ash, Liverpool, Regne Unit) 

Publicació: 1991 

ISBN: 9780141368948 

Tapa tova, 234 pàgines, Preu: 12,40€ 

Gènere: Literatura juvenil, literatura realista. 

 

La Helen és una estudiant de 18 anys que s’enfronta amb el seu nòvio 

Chris, a un embaràs no desitjat. Per encarar la soledat amb la que viu el 

seu problema, escriu cartes al seu futur fill, a qui anomena “Dear 

Nobody” (estimat ningú). Després de sospesar diferents alternatives, la 

Helen elegeix un camí gens fàcil: quedar-se amb el nen. A més del seu 

embaràs, haurà d’enfrontar-se amb problemes amb els seus pares, els quals difícilment 

accepten la seva relació amb en Chris, la seva vida d’estudiant i el seu futur professional. 

Finalment, decideix trencar amb en Chris per a deixar-li més llibertat i la possibilitat 

d’estudiar el que ell vol. 

 

Buddy 
 

 
Nigel Hinton (1941, Londres, Regne Unit) 

Publicació: 1982 

ISBN: 9780141368955 

Tapa tova, 216 pàgines, Preu: 12,40€ 

Gènere: Novel·la, ficció. 

 

Buddy és un relat commovedor i totalment convincent de la vacil·lant 

relació d'un nen amb el seu pare, amb un ambient atmosfèric dels anys 

vuitanta. És un dels Originals de Penguin: icònic, obert, primer. 

En Buddy té un pare sense esperança que és un rocker envellit, interessat 

només en l’Elvis i les bicicletes, i que viu als marges de l’inframón. Els 

dos aconsegueixen establir algun tipus de relació quan la mare d’en Buddy se’n va, fins que 

en Buddy s’adona que el seu pare està involucrat en alguna cosa més greu del que sospitava. 

 



 
 

 
 
The Red Pony 

 
John Steinbeck (1902, Salinas, Califòrnia, EUA) 

Publicació: 1933 

ISBN: 9780141368962 

Tapa tova, 137 pàgines, Preu: 12,40€ 

Gènere: Conte, ficció. 

 

 

 

 

 

 

 

Llibre que entreveu admirablement dos descobriments, el del contacte i la comunió amb la 

natura i el despertar de les llums i les ombres de l’existència, The Red Pony s’articula en 

forma de quatre episodis de la infància de Jody Tiflin, un noi l’existència del qual es 

desenvolupa en una granja a la vall de Salinas, a Califòrnia. John Steinbeck va aconseguir 

amb aquesta obra un dels seus cims principals dins de les seves obres de menor extensió. 

Si en dos dels episodis “El regal” i “La promesa” el que predomina és el gust agredolç de la 

il·lusió i la pèrdua, en els altres dos “Les grans muntanyes” i “El cap” és, en canvi, 

l’inquietant indici del món dels adults, encarnat, respectivament, en un rodamón i en l’avi, un 

antic pioner.  

 

 

 

 

 



 
 

 

For rebels  

 

The Outsiders 
 
 

S. E. Hinton (1948, Tulsa, Oklahoma, EUA) 

Publicació: 1967 

ISBN: 9780141368887 

Tapa tova, 216 pàgines, Preu: 12,40€ 

Gènere: Juvenil. 

 

 

The Outsiders narra la perillosa aventura en que es veuen involucrats dos 

adolescents dels suburbis de Nova York. Arran d’una dramàtica baralla 

entre dues bandes rivals, els “Socs” i els “Greasers”, Ponyboy i  

Johnny han d’amagar-se i viure al marge de la llei. Però, quan es troben 

amb un incendi en una església, hauran de prendre la decisió d’arriscar la vida, si volen salvar 

uns nens de morir cremats. Ponnyboy, el narrador-protagonista, aprèn moltíssimes coses en 

ben poques hores. 

 

The Pearl 

 

John Steinbeck (1902, Salinas, Califòrnia, EUA) 

Publicació: 1947 
ISBN: 9780141368979 

Tapa tova, 154 pàgines, Preu: 11,85€ 

Gènere: Novel·la, novel·la curta, ficció. 

 

 

La història de The Pearl segueix un bussejador de perles, Kino, i explora 

el propòsit de l’home, així com la cobdícia, el desafiament a les normes 

socials i el mal. Kino i la seva dona Juana viuen en un poble coster on la  



 
 

 

 

 

gent viu en calma i son feliços amb la seva misèria. El problema es presenta quan un escorpí 

pica a en Coyotito, fill dels protagonistes els quals es veuen obligats a recórrer a l’únic metge 

de la ciutat el qual es nega a atendre’ls sense compensació econòmica. Kino i Juana, 

desesperats, recorren al mar en busca d’una perla que permeti salvar la vida del nen. Per a 

sorpresa de tothom, la sort els ofereix la perla més gram i millor que hagin vist mai. 

L’interès de The Pearl resideix en l’enfrontament entre dos mons: el dels rics i el dels pobres, 

i en el procés de canvi en les relacions humanes en funció de la situació econòmica de les 

persones. 

 

No Turning Back 

 

Beverley Naidoo (1943, Johannesburg, Sudàfrica) 

Publicació: 1995 

ISBN: 9780141368900 

Tapa tova, 191 pàgines, Preu: 12,40€ 

Gènere: Literatura juvenil, ficció 

 

 

 

 

Beverley Naidoo és una escriptora guardonada dues vegades pel premi Josette Frank. Aquesta 

història relata com és la vida d’un noi negre de 12  

anys que s’escapa d’una casa abusia i es converteix en un nen del carrer als afores de 

Johannesburg durant els anys 90. Explica els problemes que ha d’afrontar i com intenta 

sobreviure d’una manera molt real molt emotiva que trasbalsarà el cor del jove. 

 

 

 



 
 

 

 

For lovers  

I Capture The Castle 
 
 

 

Dodie Smih (1896, Whitefield, Renge Unit) 

Publicació: 1948 

ISBN: 9780141371504 

Tapa tova, 535 pàgines, Preu: 11,75€ 

Gènere: Novel·la, novel·la sentimental, comèdia, ficció domèstica. 

 

Instal·lada en un castell atrotinat rodejat de naturalesa abundant, els 

dies transcorren sense sorpreses a la vida de Cassandra Mortmain. 

Als seus disset anys, la seva família no és una font de diversió, 

precisament: el seu pare és escriptor, però no escriu; la seva 

madrastra, bohèmia i musa d’artistes, somia amb temps passats; la 

seva germana Rosa mostra una tendència preocupant a la melancolia; 

i al seu germà Thomas no li veuen el pèl. 

 

 

Across The Barricades 
 
 
 

Joan Lingard (1932, Edimburg, Renge Unit) 

Publicació: 1972 

ISBN: 9780141368917 

Tapa tova, 240 pàgines, Preu: 11,85€ 

Gènere: Ficció. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Across The Barricades forma part de la innovadora sèrie de Kevin i Sadie, de Joan Lingard, la 

seqüela de The Twelfth day of July. Tots dos llibres foment part de The Originals, de 

Penguin: icònic, directe. 

En Kevin i la Sadie només volen estar junts, però no és tan senzill. Les coses van malament a 

Belfast. Els soldats estan als carrers i la ciutat està dividida. Cap noi catòlic i noia protestant 

poden sortir junts, no sense conseqüències perilloses. 

 

 
The Twelfth Day of July 
 
 

Joan Lingard (1932, Edimburg, Renge Unit) 

Publicació: 1970 

ISBN: 9780141368924 

Tapa tova, 181 pàgines, Preu: 12,40€ 

Gènere: Ficció. 

 

 

 

 

 

La Sadie Jackson és protestant, en Kevin McCoy és catòlic, i als carrers tensos de Belfast les 

seves vides xoquen. Tot comença amb un atreviment -nens que fan el burro-, però aviat es 

converteix en quelcom perillós. Conèixer a la Sadie Jackson canviarà la vida d’en Kevin per 

sempre. Però també canviarà el món que els envolta? 

 

 

 



 
 

 

Postcards From No Man’s Land 
 

Aidan Chambers (1934, Comtat de Durham, Renge Unit) 

Publicació: 1999 

ISBN: 9780141371689 

Tapa tova, 486 pàgines, Preu: 12,40€ 

Gènere: Literatura juvenil, història bèl·lica. 

 

Postcards From No Man’s Land explica la història de Geertrui, una jove 

holandesa que s’enamora d’un soldat anglès, casat, mentre la seva 

família l’acull durant la batalla d’Arnhem. Cinquanta anys després, el net 

del soldat anglès, un jove de disset anys, visita Amsterdam amb motiu de 

la commemoració de la batalla d’Arnhem i allí coneix Geertrui. Arran 

d’aquesta experiència commovedora, comença a qüestionar-se quin és el seu lloc al món i la 

seva vida pren un altre rumb. 

 

For survivors 

Z For Zachariah 
 
 

Robert C. O’Brien (1918, Brooklyn, Nova York, EUA) 

Publicació: 1974 

ISBN: 9780141368986 

Tapa tova, 259 pàgines, Preu: 12,50€ 

Gènere: Novel·la, literatura infantil, ciència-ficció. 

 

L’Ann Burden fa més d’un any que viu sola en una vall, fins que arriba 

en Loomis, un científic amb un vestit a prova de radiació. Ella espera 

que siguin companys, però el seu comportament envers ella es fa cada 

cop més amenaçador, fins al punt que l’ataca i  després li talla el 

subministrament d’aliments i intenta controlar-la. Encara que potser no 

hi hagi ningú més viu, l’Ann li roba el vestit i abandona la vall a la recerca de la humanitat. 

 

 



 
 

 
 

After The First Death 
 
Robert Cormier (1925, Leominster, Massachusetts, EUA) 

Publicació: 1979 

ISBN: 9780141368894 

Tapa tova, 322 pàgines, Preu: 12,40€ 

Gènere: Literatura juvenil, thriller psicològic. 

 

Per què jo, pare? 

Un autobús carregat de nens és retingut com a hostatge. Al centre de la 

batalla hi ha tres adolescents: Miro, el terrorista, Kate, la conductora de 

l’autobús i Ben, l’intermediari poc disposat. 

La mort pot ser la seva única ESCAPATÒRIA. 

 
 

Stone Cold 

 
Robert Swindells (1939, Bradford, Regne Unit) 

Publicació: 1993 

ISBN: 9780141368993 

Tapa tova, 133 pàgines, Preu: 12,40€ 

Gènere: Literatura juvenil. 

 

En Link, un noi que es troba a Londres, sense sostre i sense feina, 

aconsegueix sobreviure gràcies a la protecció d’en Ginger, un rodamon 

que coneix a fons els carrers de la ciutat. Però de sobte en Ginger 

desapareix, i també molts altres nois sense sostre. En Link es veu 

atrapat en un terrorífic embolic d’esdeveniments quan a la fi descobreix 

que hi ha un assassí pels carrers..., un assassí de rodamons. 

 

 

 



 
 

 

The Endless Steppe 

 
 
Esther Hautzig (1930, Vilna, Lituània) 

Publicació: 1968 

ISBN: 9780141369044 

Tapa tova, 181 pàgines, Preu: 12,40€ 

Gènere: Literatura juvenil. 

 

 

 

 

 

The Endelss Steppe es basa en l’experiència de la vida real de l’autora. 

L’Esther Rudomin tenia deu anys quan, l'any 1941, ella i la seva família van ser detinguts pels 

russos per ser 'capitalistes' i traslladats a Sibèria. Els cinc anys següents els van passar a l'exili 

,descalços i famolencs, fins al final de la Segona Guerra Mundial. 

 

Malgrat les dificultats suportades, la història de l'Esther irradia optimisme i és un bell 

exemple de la resistència de l'esperit humà. Els lectors inspirats en “El diari d'Anna Frank”, 

“El nen del pijama de ratlles” o “El lladre de llibres” també els encantarà aquest llibre. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ROMANTIC 

 

After we fell 

 
Anna Todd (Dayton, Ohio, EUA, 1989) 

ISBN: 9781476792507 

Tapa tova, 834 pàgines, Preu: 22.50€ 

 

L’amor entre la Tessa i en Hardin ja ha sigut difícil en diverses ocasions, 

però ara ho és més que mai. Quan la Tessa pren la decisió més important 

de la seva vida tot canvia. Els secrets que surten a la llum sobre la seva 

família i la d’en Hardin posen en dubte la seva relació i el seu futur 

junts. Anna Todd, jove autora nord-americana coneguda per la sèrie “After”, s’ha convertit en 

tot un referent de literatura juvenil. Les seves obres s’han publicat en més de 30 idiomes i és 

un èxit de vendes a molts països.  

 

Eleanor and Park 
 

Rainbow Rowell (Omaha, Nebraska, EUA, 1973) 

ISBN: 9781409157250 

Tapa tova, 329 pàgines, Preu: 12.40€ 

Eleanor és una noia nova a la ciutat. Park és el noi que vol ser invisible. 

A poc a poc, Eleanor i Park s’enamoren. S’enamoren perduament, com 

passa la primera vegada, quan ets jove i sents que no tens res a perdre. 

Dos inadaptats que viuen un amor extraordinari.  



 
 

 

The Weight of Water 
 

Sarah Crossan (Dublín, Irlanda, 1981) 

Publicació: 2012 

ISBN: 9781526606907 

Tapa tova, 228 pàgines, Preu: 12.40€ 

Amb una maleta i poca roba, Kasienka i la seva mare se’n van cap a 

Anglaterra. La vida és molt solitaria per Kasienka. A casa la seva 

mare està trista i no aconsegueix fer amics. Però quan algú especial 

arriba a la seva vida, Kasienka aprèn que hi ha més d’una manera de 

surar. “The Weight of Water” és una obra de ficció original que 

reflexa els sentiments de joves immigrants.  

 

Shopaholic to the Rescue  
 

Sophie Kinsella (1970, Wandsworth, Londres, Regne Unit) 
Publicació: 2015 
ISBN: 9781784161170 
Tapa tova, 397 pàgines, preu: 12,40€ 
Gènere: Ficció, humor, romanç contemporani, misteri. 

Cap a Las Vegas. . . i més enllà! 

La Becky Brandon (nascuda Bloomwood) està en una important missió 

de rescat! Hollywood estava ple de sorpreses, i ara està de viatge a Las 

Vegas per ajudar els seus amics i familiars. 

Està decidida a arribar al fons de per què el seu pare ha desaparegut 

misteriosament, ajudar a la seva millor amiga Suze i fins i tot unir-se amb Alicia Bitch Long-

Legs (potser...). 

A mesura que la Becky descobreix com necessiten ajuda els seus amics i la seva família, ella 

elabora el seu pla més gran, atrevit i brillant! Llavors, pot salvar el dia just quan més la 

necessiten? 



 
 

 

FANTASIA 

 

Harry Potter and the Philosopher’s Stone (book 1) 

 

J.K Rowling (Yate, Regne Unit, 1965) 

ISBN: 9781408855652 

Tapa tova, 352 pàgines, Preu: 11,50€ 

 

Harry Potter i la pedra filosofal és el primer llibre dels set sobre el jove 

mag Harry Potter, escrits per J.K Rowling. Aquest llibre és un dels més 

venuts i traduïts de la història, superat per poc només pel Quixot. Si bé 

no ha estat objectiu de l’autora impactar sobre la literatura universal pel 

seu estil, l’acadèmic francoamericà Daniel Herrendorf proposa des de 2003 a la Acadèmia 

Sueca que consideri l’obra per al Premi Nobel de Literatura, petició que Herrendorf reitera 

anualment.  

 

De la mateixa autora:  

Harry Potter and the                                             Harry Potter and the                       

Chamber of Secrets (book 2)                                Prisoner of Azkaban (book 3) 

 

ISBN: 9781408855669                         ISBN: 9781408855676 

Tapa tova                                               Tapa tova 

360 pàgines                                         462 pàgines 

12,40€                                                12,40€ 

  



 
 

 

 

 

Harry Potter and the                                               Harry Potter and the  

Goblet of Fire (book 4)                                            Order of the Phoenix (book 5) 

 

ISBN: 9781408855683                          ISBN: 9781408855690 

Tapa tova                                            Tapa tova 

617 pàgines                                            800 pàgines 

14,50€                                                     14,50€ 

 

 

 

 

Harry Potter and the                                               Harry Potter and the        

Half-Blood Prince (book 6)                                     Deadly Hallows (book 7) 

 

ISBN: 9781408855706                         ISBN: 9781408855713 

Tapa tova                                                Tapa tova 

542 pàgines                                              640 pàgines 

14,50€                                                 14,50€ 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

FEMINISTA 
 

Moxie 

 
Jennifer Mathieu (1976, EUA) 

Publicació: 2015 

ISBN: 9781444940633 

Tapa tova, 346 pàgines, Preu: 12,40€ 

Gènere: Novel·la, ficció. 

 

 

 

 

Vivian Carter està farta. Farta dels seus professors de secundària que 

pensen que l’equip de futbol no pot fer cap mal. Farta de codis de 

vestimenta sexistes, assetjament al passadís i comentaris repugnants de nois durant la classe. 

Però sobretot, la Viv Carter està farta de seguir sempre les regles. 

La mare de la Viv era una dura punk rock Riot Grrrl als anys 90, i ara la Viv agafa una pàgina 

del passat de la seva mare i crea Moxie, un zine feminista que distribueix de manera anònima 

als seus companys de classe. Simplement es desfoga, però altres noies responen i difonen el 

missatge de Moxie. Mentre la Viv forja amistats amb altres dones joves, s’adona que el que 

ha començat no és res més que una revolució femenina. 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Good Night Stories for Rebel Girls 
 

 

Elena Favilli (1982, Itàlia) 

Francesca Cavallo (1983, Tarento, Itàlia) 

Publicació: 2016 

ISBN: 9780141986005 

Tapa dura, 212 pàgines, preu: 29,00€ 

Gènere: Història, política i societat. 

 

 

 

 

Hi havia una vegada una princesa... una princesa? No! Hi havia una vegada cent dones que 

van canviar el món. 

De Serena Williams a Malala Yousafzai, de Coco Chanel a Frida Kalo, d’Hipàtia a Michelle 

Obama, aquest llibre narra les vides extraordinàries de cent dones valentes i, a més, conté les 

il·lustracions de seixanta artistes d’arreu del món. Científiques, astronautes, aixecadores de 

pesos, jutgesses, xefs... 

Cent exemples de determinació i audàcia per a les grans somiadores. Perquè totes les nenes 

haurien de créixer sabent que poden ser tot allò que vulguin ser. 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

FANTASIA 

 

The Indian in the Cupboard 
 

 

Lynne Reid Banks (1929, Londres, Regne Unit) 

Publicació: 1980 

ISBN: 9780007309955 

Tapa tova, 240 pàgines, preu: 9,81€ 

Gènere: Novel·la, literatura infantil, ficció fantàstica. 

 

The Indian in the Cupboard és el primer dels cinc llibres apassionants 

sobre l’Omri i el seu indi nord-americà de plàstic -Little Bull- que cobra 

vida quan l'Omri el posa en un armari. 

Per a l'Omri, és un somni fet realitat quan l'indi americà de plàstic que 

tanca al vell armari cobra vida. Little Bull és tot el que hauria de ser un indi valent: orgullós, 

sense por i desafiant. 

Però estar al capdavant d'un ésser humà real, en directe, és una gran responsabilitat, com aviat 

descobreix l'Omri. I quan el seu millor amic, en Patrick, descobreix el secret, aviat s'adona 

que hi ha decisions que canviaran la vida. 

 

 

 

 

 



 
 

 

The Absoultely True Diary of a Part-Time Indian 
 

Sherman Alexie (1966, Wellpinit, Washington, EUA) 

Publicació: 2007 

ISBN: 9781783442010 

Tapa tova, 251 pàgines, preu: 12,40€ 

Gènere: Novel·la, literatura juvenil, Bildungsroman. 

 

 

L’Arnold Spirit Junior, de 14 anys, va néixer i va créixer a la Reserva 

Índia Spokane. És maldestre, miop, hipermetrop, porta ulleres tortes i té 

un enorme cap, que sempre peguen. Quan aconsegueix parlar sense 

tartamudejar, el seu defecte de pronunciació es nota encara més. Tots, 

excepte el seu millor amic, se'n burlen. Però hi ha alguna cosa en el la qual en Junior destaca: 

el seu humor àcid per dibuixar vinyetes. Decidit a rebre una bona educació, en Junior guanya 

una beca a una escola fora de la reserva, un institut on només hi ha estudiants blancs. És un 

repte. És l'única possibilitat de fer els seus somnis realitat. Tot i que l'acusen d'haver traït el 

seu poble i d'haver de suportar grans tragèdies, en Junior afronta la vida amb enginy i humor i 

descobreix una força interior l'existència de la qual desconeixia. 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Puffin Classics Series 
Found in Teen & Young Adult Fiction 

 

Es una edició dels clàssics adaptat per a adolescents i joves. Aquests inclouen introduccions 

d’autors guardonats i contingut extra en forma de glossaris, activitats i preguntes per al debat.  

 

Gulliver’s travels                                                                            The jungle book 

Jonathan Swift                                                                                Ruyard Kipling 

9780141366302                                                                              9780141325293 

Preu: 12.40€                                                                                    Preu: 12.40€ 

 

 

I altres títols de la mateixa col·lecció: 

- “Wizard of Oz” 9780141321028  

- “The railway children” 9780141321608 

-  “Little women” 9780141321080 

- Etc 

 

 

 

 


