Lyga, Barry.
Les Increïbles aventures de Fanboy i Goth Girl.
Barcelona: La Galera, 2010
En Donnie té quinze anys, molts
més còmics que amics i una
ambició molt clara: crear la seva
pròpia novel·la gràfica.
Aviat tindrà l'oportunitat de
presentar-la al seu ídol, el
guionista Brian Michael Bendis.
I si això no afecta prou el seu
estat nerviós, coneix la Kyra,
una altra inadaptada però amb
un altre estil, que canviarà la
seva vida per sempre.

Dashner, James.
El corredor del laberinto.
Madrid: Nocturna, 2010
Quan Thomas obre els ulls està
dins una mena d’ascensor que
el porta a un petit bosc.
Allà conviuen un grapat de nois
que li expliquen les regles: una
vegada a la setmana arriben
queviures.
Una vegada al mes apareix un
xicot nou. El bosc està envoltat
de murs de pedra. A l’altre
costat es troba el laberint.
De nit, les portes es tanquen i...
si vols sobreviure, no t’has de
quedar fora.

Fisher, Catherine.
Incarceron.
Barcelona: Molino, 2010
Incarceron és molt distinta de
les altres presons: els seus
presoners no només viuen en
cel·les, sinó també en boscos de
ferro, ciutats arrasades i
paratges sense fi.
La presó duu segles segellada i
únicament un home, segons
explica la llegenda, ha
aconseguit escapar.
En Finn, un presoner de només
disset anys, està decidit a ser el
següent

Maggie Stiefvater.
Tremolor.
Barcelona: Cruïlla, 2010
Guanyadora del premi “Protagonista
Jove 2010”, categoria 15-16 anys.
Novel·la fantàstica i d’amor d’una
inusitada profunditat en el tema i en
l’expressió de sentiments. De petita,
la Grace, va estar a punt de ser
devorada pels llops, però el més
jove, d’ulls daurats, es va revoltar
contra la llopada i la va salvar. Des de
llavors la Grace s’acosta al bosc i sent
l’esgarrifança que li provoca un
llambrec groc i brillant que l’observa.
Una lleu tremolor com la que nota
ara mateix que li sembla haver
retrobat la fascinació d’aquella
mirada en els ulls daurats del xicot
que despatxa a la llibreria.

Jay Asher.
Per 13 raons.
Barcelona: Estrella Polar, 2009
Tot comença el dia que en Clay
Jensen, en arribar a casa, troba un
paquet de correus a la seva
atenció. Una caixa de sabates dins
la qual hi ha set cintes de cassete
que fan pensar que les ha enviat
l’Hanna, una companya de classe
que es va suïcidar fa poques
setmanes. Tretze cares de cassete
que li van descobrint les raons que
la van dur a llevar-se la vida i tretze
persones, que com ell mateix, les
hauran d’escoltar. Relat interessant
que du a reflexionar que tots els
actes porten conseqüències.

Barbara Kingsolver.
Arbres de Mongetes.
Barcelona: La Galera, 2010
Obra de capçalera per a molts joves durant els
anys 80, amb 35 milions d’exemplars venuts a
tot el món.
Ens explica la història de la jove Missy, una
noia de Kentucky amb un objectiu a la vida: no
quedar embarassada. Un bon dia decideix
deixar-ho tot i començar un viatge amb cotxe
per conèixer món. Però el que comença com
una aventura ben aviat es converteix en alguna
cosa més: la Missy s’haurà de fer càrrec d’un
nadó, la Marietta, que algú ha deixat
abandonat al seu cotxe, enfrontar-se a alguns
aspectes violents de la societat, i descobrir el
valor de pertànyer a una comunitat.
Un viatge iniciàtic i de creixement personal,
magistralment escrit, barreja d’humor i
tendresa amb un retrat esfereïdor de la
violència inherent a la societat.

Condie, Ally.
Juntos.
Barcelona: Montena, 2011.

Al món de Cassia, les autoritats ho
decideixen tot, inclús quan has de
morir. Cassia mai s’ha qüestionat
les decisions que han prés per ella,
ni quan li comuniquen que la seva
parella perfecta és Xander, el seu
millor amic.
Els problemes arriben quan una
errada informàtica fa que aparegui
un altre noi, l’enigmàtic Ky. Cassia
comença a investigar, i si aquesta
errada no era fortuïta?

Mead, Richelle.
Bendecida por la sombra (Vampire Academy III).
Madrid: Alfaguara, 2011
La primavera ha arribat a
l’acadèmia de Sant Vladimir i a
Rose Hathaway li queda poc per
graduar-se.
Darrerament, no s’ha trobat bé, i
quelcom fosc ha començat a
créixer a la seva ment. Ombres
fantasmagòriques adverteixen d’un
terrible mal que cada cop està més
a prop.
A més, el pitjor enemic de Rose
podria ser alliberat i els vampirs
busquen venjança... Rose haurà
d’escollir entre la vida, l’amor i les
dues persones que més l’importen.

Peacock, Shane.
El jove Sherlock Holmes. Mort en l'aire.
Barcelona: Castellnou, 2010.
Londres, estiu del 1867. Al Crystal
Palace, l'estrella del trapezi,
Monsieur Mercure, es precipita al
buit des d'una altura esgarrifosa i
s'estavella contra el terra, a dues
passes d' on és el jove Sherlock
Holmes. Ple de sang i amb el cos
masegat, l'home encara pot
murmurar: "Fer-me...callar".
Impressionat pel que acaba de
presenciar, el noi decideix investigar
què ha passat realment. Aquesta
trepidant novel·la, ens ofereix més
claus per entendre la complexa i
fascinant figura del que esdevindrà el
detectiu més famós de tots els
temps.

Francisco Domene.
Arañas en la barriga
Barcelona : VIceversa, 2011.

Entre llibres i clases , Quito un
jove de 17 anys , solitari i poc
convencional , descobreix l’amor
per primera vegada, la Laura.
Aquesta noia és la causa que un
exèrcit d’aranyes se li instal.lin a
la seva panxa, anirà descobrint el
perquè de mica en mica...

Marie Desplechin
Sempre enfadada. El diari de l’Aurora
Barcelona : Cruïlla , 2010

Amb motiu de males notes a
classe, els pares de la jove
Aurora, l’envien a viure amb els
seus avis allà li són vetats la
majoria de medis de comunicació
(telèfon mòbil, internet etc..) al
final, però, l’experiència no li
resultarà tant dolenta com creia
en un principi.

Sonia Fernández Vidal
La puerta de los tres cerrojos
Barcelona : La Galera , 2011

Niko, un muchacho de 14 años,
elige una mañana otro camino
para ir al instituto y descubre una
casa que no había visto nunca.
Atraído por el misterio, entra y se
encuentra inmerso en un
universo extraño. Lo que Niko
ignora es que tiene una misión
importante; por suerte le
ayudarán unos nuevos amigos
que acaba de hacer en este
curioso mundo.

Jordi Cortes
La germandat de la muntanya
Barcelona : Estrella polar, 2011
En Manel, el Marçal i el Marcel –els tres
emes, com són coneguts des de que anaven
junts a escola- reben una insòlita petició per
part del pare d’un antic company d’estudis.
Els demana que l’ajudin a treure el seu fill de
les urpes d’una perillosa secta destructiva: la
Germandat de la Muntanya.
Els tres emes hauran d’enfrontar-se a
sacrificis rituals, a mètodes poc ortodoxos
per captar nous adeptes i a sistemes
sofisticats de control, però també tindran
temps per endinsar-se en el complex món de
les relacions humanes. L’amor, l’amistat, la
fidelitat i la relació pares-fills es barrejaran
amb la lluita contra els membres de la secta
diabòlica

Gemma Lienas
El diario amarillo de Carlota
Barcelona : Destino, 2010

En este nuevo diario, el lector se
adentrará en el complejo mundo
de las drogas. Carlota,
determinada a conseguir tanta
información como le sea posible,
escribe este nuevo diario que
tienes en las manos porque está
convencida, como siempre, de
que sólo cuando dispones de
toda la información puedes
realmente decidir.

