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Estiu acostuma a ser sinònim de temps
lliure, d’oci, de diversió, de relax, de
vacances.
És l’època ideal per estar a l’aire lliure i fer
troballes. Per això, et proposem que dediquis
part d’aquest temps a la descoberta d’unes
quantes històries...
perquè a l’estiu els dies són més llargs i les
nits poden no acabar-se...

Thrillers
Segrestos, assassinats, desaparicions, per a estómacs a punt per
seguir investigacions i moltes ganes de descobrir culpables.

Kim Savage. Después del bosque. Hidra, 2016.
Ja fa un any que un pertorbat va intentar segrestar la Júlia i la Liv. Mentre la Liv
es va poder escapar, la Júlia es va haver d’amagar del segrestador al bosc
durant dos dies. Un any després, la Júlia, que només recorda petits fragments,
s’embarca en una investigació per trobar respostes. Què va passar realment
aquells dies? En qui pot confiar?

Sam Munson. Los criminales de noviembre. Océano, 2016.
Quan un dels seus companys de classe és víctima d’un brutal assassinat,
l’Addison, un noi malcarat, conflictiu i rebel, es veu immers en la investigació
policial on res no és el que sembla. Un captivador thriller ple de realisme i tocs
d’humor negre.

Lauren Oliver. Dara & Nick: Vanishing girls. B de Blok, 2016.
Dara i Nick eren inseparables, però ara aquestes germanes no es parlen. Quan
la Dara desapareix el dia del seu aniversari, la Nick es pensa que fa broma. Però
aquell mateix dia desapareix una altra persona, una nena de 9 anys i, a mesura
que la Nick busca, està cada cop més convençuda que els casos estan
relacionats.

Romàntica
Desenganys, trobades inesperades, o un amor predestinat. Per si
et bé de gust embolcallar-te de cotó fluix de color rosa.
Colleen Hoover. Tal vez mañana. Planeta, 2016.
Sydney té 22 anys i ho té tot: el nòvio perfecte, un futur brillant i un bonic
apartament que comparteix amb la seva millor amiga. Però tot canvia el dia que
en Ridge, el seu misteriós i atractiu veí músic, l’adverteix que el seu nòvio
l’enganya amb la seva millor amiga. Sydney ha de decidir què fer amb la seva
vida.

Anabel Botella. Fidelity. Planeta, 2016
Creus en les casualitats o prefereixes el destí? Lu i Marcos són molt diferents, tot
i que estimen la literatura. La seva primera trobada es bastant desafortunada, La
segona no és millor. Però tindran una tercera oportunitat gràcies a la passió per
les lletres i un programa de ràdio.

Elena Castillo Castro. Soundtrack. La banda sonora de nuestra vida Titania,
2016
La vida de Sissi Star és un recopilatori de grans èxits musicals, originats gairebé
tots pels germans Butler. Mai va pensar que a l’anar-se’n a Greenwich el seu veí
recol·locaria els acords dels seus sentiments, mentre en Dean els descol·locava.
Del primer amor a l’últim en 22 tracks que conformen la més bonica de les
bandes sonores per a tres cors destinats a estar junts.

Realisme
Veure on et porta una herència, amagar el teu passat, i
enfrontar-te a obsessions. Per a passar estones reflexives.

Lisa Williamson. L’art de ser normal. Fanbooks, 2016.
En el seu primer dia de curs, en Leo només té un objectiu: passar
desapercebut i que ningú s’assabenti del seu passat. Però les coses es
compliquen: la noia més guapa de la classe s’enamora d’ell i, a més a més,
comença a fer-se amic d’en David, el raret de la classe. Els secrets, però, són
difícils de guardar...

Ann M. Martin. Una niña llamada Rose. B de Block, 2016.
Rose Howard està obsessionada amb els homònims. No tothom entent les
obsessions de Rose ni les seves normes, ni moltes altres coses que la fan
diferent. Durant una violenta tempesta, la seva gossa s’escapa i la Rose l’ha
de trobar encara que això impliqui deixar de banda la seva rutina i els seus
llocs segurs.

Maureen Johnson. Trece sobres azules. Maeva, 2016
La Ginny rep 13 sobres de color blau. Al primer hi ha mil dòlars i instruccions
per comprar un bitllet a Londres. Quan arribi allà podrà obrir el segon sobre i
seguir més
instruccions.
I després
el tercer,
i el quart...
Els i13 sobres i les
Un superheroi
de formatge,
un enfrontament
històric
i una aventura
postnuclear,
situacions divertides i esbojarrades a les que
Ginnypròpia!
es veurà abocada
tot delacollita
sense remei, faran que la seva vida canviï completament.

Km.0
Enfrontaments històrics, superherois de formatge i supervivents
postnuclears, tot de collita pròpia.

Núria Pradas. La filla de l’argenter. Animallibres, 2016
En Jofre és fill d’una família de pagesos que aspira a una vida millor. Ha pres
la desició d’anar a la ciutat, on els homes, diuen, són lliures i no vassalls d’un
senyor feudal. A la Barcelona del segle XIV aquest jove cristià encreuarà el
seu destí amb la filla d’un argenter jueu, en una època en que aquesta
comunitat és víctima d’atacs, robatoris, prohibicions i assassinats.

Jordi Sierra i Fabra. Nadie al otro lado. SM, 2016
L’Helena i en Gabriel han sobreviscut a una guerra nuclear. Estan sols en un
refugi i hauran de passar anys tancats a dins abans de poder sortir i sabent
que no hi ha ningú més allà fora. L’Helena dubta, té preguntes... Per què la va
salvar en Gabriel si ni es coneixien? Qui és ell?

Martín Piñol. Pizzaboy. Estrella Polar, 2015
El protagonista de Pizzaboy és un adolescent amant dels còmics que somia
convertir-se en superheroi per escapar del seu dia a dia a l’institut. El que no
sap és que ho aconseguirà gràcies a un poder tan insòlit com estúpid: disparar
formatge fos. Una novel·la d’humor sobre l’heroisme diari d’un supervivent a
l’institut, que alhora serveix d’homenatge als còmics de superherois.

CiènciaCiència-ficció
Societats que semblen ideals i perfectes, realitats virtual
enigmàtiques i un desenllaç trepidant que fa trontollar el
futur. Per quan necessitis una dosi d’impacte d’una altra
dimensió
Raquel Ricart. Un ciutadà perfecte. Andana, 2015
El ciutadà perfecte podria ser qualsevol dels habitants de Biotrés. Una ciutat on
no existeix la imperfecció, ni la vellesa, ni el patiment, tanmateix, tampoc no és
permès ni riure, ni somiar, ni tenir vocacions. Però, tota aquesta perfecció
començarà a trontollar el dia que arriben informes desconcertants que posen en
dubte les certeses més profundes d’aquesta societat i ens descobreixen altres
maneres de relacionar-se, de viure i de morir.

Neal Shusterman. Conexión. Anaya, 2016
Quarta i darrera entrega d’aquesta sèrie distòpica. En aquest esperat desenllaç,
la companyia que va crear en Cam té preparats plans militars. La companyia fa
anys que està suprimint la tecnologia que podria fer que la desconnexió fos
absolutament innecessària. Els joves descobreixen els secrets i comencen a
protestar exigint justícia, però apareixen nous problemes. Si el grup de l’Starkey
aconsegueix el seu objectiu es podria perdre qualsevol oportunitat de tenir un
futur pacífic.

Ernest Cline. Ready Player One. Columna edicions, 2016
Som a l’any 2044 i, com la resta de la humanitat, en Wade Watts prefereix mil
cops el videojoc d’OASIS al món real, cada cop més tèrbol. D’aquest videojoc
es diu que amaga les diabòliques peces d’un trencaclosques que condueix a
una fortuna incalculable. Les claus de l’enigma es basen en la cultura de finals
del segle XX i, durant anys, milions d’humans han intentat desxifrar-lo sense
èxit. Fins que en Wade aconsegueix resoldre el primer trencaclosques del
premi.

NO FICCIÓ
Perquè de vegades no hi ha res millor que llegir un llibre que
t’ajudi a comprendre el món on vius sense embuts i de manera
clara.
Joan Antoni Melé. L’Economia explicada als joves. Entramat, 2015
Amb un estil proper i didàctic, Joan Antoni Melé, explica conceptes com
capital, borsa, mercat o crisi, però també va més enllà. Presenta l’economia
com una relació entre persones , en la que cadascuna de les nostres
decisions i eleccions està decidint el nostre destí individual, social i global.
Per entendre com funciona el món de l’economia i com gestionar les teves
finances per influïr positivament en la societat.

Josep Maria Mainat. Ciència optimista. Rosa dels vents, 2015
Sabíeu que un nanòmetre és la llarga del pèl de la barba que li creix a un
home en el temps que triga a acostar-se la màquina d’afeitar a la cara?
De la nanotecnologia a l’espai; dels microbis a la realitat virtual. Tot hi té
cabuda en aquest llibre divulgatiu, divertit, i apte per a totes les edats, on es
repassen els últims avenços i veurem a on ens portarà la ciència del futur.

Arturo Pérez-Reverte. La Guerra civil contada a los jóvenes. Alfaguara,
2016
Fa gairebé vuitanta anys, entre 1936 i 1939, va tenir lloc una espantosa guerra
civil a Espanya. Va causar milers de morts, va destruïr llars, va arruinar el país
i va provocar l’exili de una important part de la población. Per evitar que una
tragèdia així no es repeteixi mai més, cal recordar com va passar. Podrem
extreure conclusions útils sobre la pau i la convivència que no hem de perdre.

Biblioteques de girona
us desitgem bon estiu!

