Lectures refrescants
Lectures juvenils aptes per no pensar en la calor. Recomanades per
llegir a la platja o sota l’ombra d’un arbre.
Amb aquestes calors sembla que fins i tot el teu cervell es comença a liquar i no ha res
que vingui més de gust que plantar-se davant el ventilador. Però t’assegurem que amb
el llibre adequat fins i tot aquest onada de calor es pot oblidar. Per això hem fet una
selecció de novel·les juvenils que satisfaran tots els gustos i les preferències més
diverses. Només has de decidir quin tipus de lectura t’estimes més.

♥ lectures intrèpides
A tu el que t’agraden són les aventures a l’estil Indiana Jones, plenes de moments
intensos i de situacions arriscades. Aventura, emoció i perill, aquests són els tres
elements imprescindibles que ha de tenir un llibre perquè tu el consideris una
possible lectura. T’ho assegurem, les següents novel·les estan plenes de situacions
que faran que el teu cor vagi a cent i t’apareixin les primeres canes...
Enclave / Ann Aguirre
Nombre en clave: Verity / Elizabeth Wein
Legend / Marie Lu
Corazón de fuego / Moira Young
Desconexión / Neal Shusterman
La veritable història del Capità Garfi / Pierdomenico Baccalario
La chica de fuego y espino / Rae Carson

♥ lectures fantàstiques
Al teu llibre ideal elfs, dracs i mags es donen la mà amb ciborgs, naus espacials i
viatgers del temps. I si a sobre hi ha una maledicció pel mig o zombis afamats de
cervells encara millor. Si creus que la màgia i la fantasia és el toc ideal per arrodonir
una bona història, no ho dubtis, aquí trobaràs el que t’agrada.
El despertar / Amanda Hocking
Filelight / Sophie Jordan
Hija de humo y hueso / Laini Taylor
Karvadan, la llegenda de l'impostor / Carles Batlle
Las tejedoras de destinos / Gennifer Albin
L'heroi perdut / Rick Riordan
Mentes poderosas / Alexandra Bracken
Una de zombis / Patrícia Martín
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♥ lectures apassionants
El teu lema de capçalera és All you need is love i ho apliques a totes les àrees de la
teva vida i, per descomptat, també a la lectura. Aquí trobaràs històries d’amors
bojos, embolicats, perduts, eterns, guanyats i impossibles, però sempre màgics i
inoblidables. Recomanem llegir-los amb uns kleenex al costat.
Els dies que ens separen / Laia Soler
La selección / Kiera Cass
Maravilloso desastre / Jamie Mcguire
Paradise / Simone Elkeles
Química perfecta / Simone Elkeles
Tu & jo, una història catastròfica / Jess Rothenberg

♥ lectures intrigants
Si a tu el que et va és la intriga, el misteri i l’acció, si t’agraden les conspiracions i les
situacions al límit més que a un mico un plàtan, si el teu alter ego és una barreja d’en
James Bond, la Katniss i en Sherlock Holmes i necessites un ritme constant per
sentir-te viu, no pots deixar de llegir:
Alexandra i les set proves / Roberto Santiago, Ángela Armero
Ciutat d'orfes / Avi
Criminales con clase / Ally Carter
El noi que vivia tancat en una habitació / Álvaro Colomer, Antonio Lozano
La huida / Emma Pass
Mystic City / Theo Lawrence
Ruby Redfort, mírame a los ojos / Lauren Child
Ulls negres / William Harlan Richter

♥ lectures realistes
A tu les històries on el protagonista descobreix que és un superheroi o el món està a
punt d’acabar per una conspiració terrorista no et diuen res. Creus que les situacions
reals i quotidianes a vegades són més dures i difícils de solucionar que tallar el cable
blau d’una bomba o dirigir un exèrcit de nans. Si el que t’agrada són les històries
realistes i personatges amb qui et puguis identificar, aquests són els teus llibres:
Atrapa la luna / Sarah Dessen
Hilos / Sophia Bennet
La dulce venganza de Celia Door / Karen Finneyfrock
Mejor Manolo / Elvira Lindo
S'acosta un front fred que deixarà neu a cotes baixes / Dolors Garcia i Cornellà
Un chico de lo más normal / Gordon Korman
Wonder / R. J. Palacio
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