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JUVENILS
Algo tan sencillo como estar contigo / Blue Jeans. Planeta, 2016.
Los chicos del pasillo 1B acaban de regresar de las vacaciones de Semana Santa
para afrontar el final de su primer año universitario. No están todos
los que empezaron, ya que Manu lleva más de dos meses sin
aparecer por la residencia Benjamin Franklin. El malagueño le ha
dicho a Iria que volvería, pero no ha cumplido con su palabra.
Esos últimos meses de curso prometen ser muy agitados. Óscar y
Ainhoa parecen ser de nuevo amigos, aunque uno de ellos necesite
más; Julen ha encontrado el amor, como Toni, a quien Isa come
Pizza le plantea un reto imposible para ser su novia.
Además, la habitación 1155 tiene nueva inquilina. La extremeña
Silvia se pasa las horas entregada a su carrera, Arquitectura, pero
esconde un secreto, que termina contando a David. ¿Surgirá algo
entre ellos? A Elena, quizás, no le haga demasiada gracia, porque
después de que su hermana cortara con el sevillano, se replantea
sus sentimientos hacia él, día tras día.

Ànimes negres / Leandro Sagristà. Bromera, 2017.
El 4 de setembre de 1980 va quedar gravat per sempre en la memòria
de David. El telèfon va sonar massa d’hora, amb una notícia terrible: a
l’avi l’havien matat mentre robaven a casa seva. David i ell eren
inseparables. El net sentia fascinació per aquella figura misteriosa, que
s’havia exiliat a França després de la Guerra Civil i que semblava
amagar molts secrets. Davant la pèrdua, David iniciarà una investigació
particular per esbrinar què va motivar l’assassinat. Així, comença una
aventura increïble que el durà des
de les primeres dècades del segle xx, marcades pel pistolerisme, fins
als anys convulsos de la Transició. A més, el farà descobrir el passat
vertader i sorprenent de l’avi.

Por trece razones / Jay Asher. Nube de Tinta, 2017.
No puedes poner freno al futuro.
Ni reescribir el pasado.
La única forma de revelar los secretos es... darle al «Play».
Una caja, trece caras de casete, trece culpables y una víctima.
Apenas han pasado dos semanas desde el suicido de Hanna, cuando
Clay encuentra una misteriosa caja en la puerta de su casa. La caja
contiene unos casetes que serán el comienzo de un perverso juego que
involucrará a todos los responsables de la muerte de Hanna.

Per què tot em passa a mi? / Josep Millo. Bromera, 2016.
Ara que ja han arribat les vacances d’estiu, només puc pensar en sol,
piscina, estar amb els amics i... amb Sònia. Per fi estem
junts! M’ha costat Déu i ajuda, us ho podeu creure? Però
tots els plans que m’havia fet s’han esvaït en un segon
quan he sabut les notes. Ara he d’estudiar per a recuperar anglés i
història. Us ho podeu imaginar? I damunt, a la mare no se li ha
ocorregut res més que, mentre estava de viatge amb el pare per
Escòcia, organitzar un intercanvi entre el fill de la guia i jo perquè
m’ajude amb l’anglés. Però si no vull anar a cap lloc! Només vull estar
amb Sònia! Mira que a ma mare li agrada embolicar-ho tot. Ufff, a
vosaltres també us passen aquestes coses?
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Guinness world records 2018. Planeta, 2017.

Dinosaurium / Chris Wormell y Lily Murray.
Impedimentea, 2017.

Bressolant: el llibre de les cançons de bressol / Josep
Vicent Frechina. Andana, 2016.
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