RECOMANACIONS LECTORES SANT VALENTÍ

Bajo la misma estrella. (A partir 12 anys)
A Hazel i a Gus els agradaria tenir vides més corrents.
Alguns dirien que no han nascut amb estrella, que el seu
món és injust. Hazel i Gus són sol adolescents, però si
alguna cosa els ha ensenyat el càncer que tots dos
pateixen és que no hi ha temps per a lamentacions,
perquè, ens agrada o no, només
existeix l'avui i l'ara. I per això, amb la
intenció de fer realitat el major desig de Hazel -conèixer al
seu escriptor favorit-, creuaran junts l'Atlàntic per a viure
una aventura contrarellotge, tan catàrtica com
esquinçadora. Destinació: Amsterdam, el lloc on resideix
l'enigmàtic i malhumorat escriptor, l'única persona que tal
vegada pugui ajudar-los a ordenar les peces de l'enorme
trencaclosques del qual formen part...

Ese instante de felicidad. (A partir 12 anys)
Nicco està passant per una època difícil: la seua novia li ha
deixat i des que el seu pare va morir ha d'ocupar-se de la
família, que sembla haver perdut el nord: la seua mare no
aixeca cap, la seua germana menor canvia de novi cada nit,
i la major, mare d'un xiquet de tres anys, s'ha tornat a
enamorar d'un antic amor. Per si no fos poc, té dos treballs:
en el quiosc de periòdics familiar als matins i com a agent
immobiliari a les tardes. A més, el seu millor amic no pot
decidir-se entre dues noies que van darrere d'ell. Aviat
coneixen a dues joves espanyoles a Roma i s'adonen que la
vida és massa curta per malgastar-la pensant en el passat,
així que decideixen passar-ho bé al costat de les dues
estrangeres.
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A tres metros sobre el cielo. (A partir 12 anys)
Babi és una estudiant model i la filla perfecta. Step, en canvi, és
violent i descarat. Provenen de dos mons completament
diferents. Malgrat tot, entre els dos naixerà un amor més enllà
de totes les convencions. Un amor controvertit pel qual hauran
de lluitar més del que esperaven. Babi i Step s'erigeixen com un
Romeo i Julieta contemporanis a Roma, un escenari que sembla
creat per a l'amor.

Tengo ganas de ti. (A partir 12 anys)
En aquesta esperada segona part de tres metres sobre el cel, els
protagonistes segellaran la seva relació amb un cadenat en el
Pont Milvio de Roma. El "fenomen Moccia" continua: milions de
joves italians imiten als protagonistes de la novel·la i pengen en
el pont tancats amb clau amb els seus noms. Són els cadenats de
l'amor. I hi ha punts que la seva estructura, del S. III, ha començat
a ressentir-se i a perillar a causa del pes, i fins i tot l'alcalde de la
ciutat ha hagut d'intervenir. Un meravellós exemple de com la
realitat emula a la ficció.
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Tres veces tú. (A partir 12 anys)
Sis anys després, les vides dels nostres protagonistes han canviat.
Han aconseguit ser feliços, però si més no li ho esperen, els seus
camins es tornen a creuar… Després de l'èxit de tres metres sobre
el cel i Tinc ganes de tu, arriba l'esperat desenllaç de la història
d'amor de Step, Babi i Gin. Continuaran junts Step i Gin? Babi és feliç
en el seu matrimoni?

Perdona si te llamo amor. (A partir 14 anys)
Niki és una jove madura i responsable que cursa el seu últim
any de secundària. Alessandro és un reeixit publicista de 37
anys a qui acaba de deixar la seva núvia de tota la vida.
Malgrat els 20 anys de diferència que hi ha entre tots dos i
de l'abisme generacional que els separa, Niki i Alessandro
s'enamoraran bojament i viuran una apassionada història
d'amor en contra de totes les convencions i prejudicis
socials.
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Perdona pero quiero casarme contigo. (A partir
14 anys)
Alex i Niki estan més enamorats que mai, acaben de tornar
del far de l'illa de Blu, on han viscut dies inoblidables. Niki es
retroba amb les seves amigues, però el grup de les Ondas
haurà d'afrontar grans canvis que posaran a prova la seva
amistat. Alex reprèn la seva vida de sempre, els seus vells
amics. Ells, Flavio, Enrico i Pietro han passat de ser marits
serens i assegurances a haver d'afrontar moltes dificultats
que han posat en perill els seus matrimonis. I ara totes
aquestes persones, homes i dones de diferents edats,
cadascun a la seva manera es troben per a reflexionar sobre
l'amor.

¡Buenos días, Princesa! (A partir 15 anys)
Han passat una mica més de dos anys en la vida dels nois que
formen “el club dels incompresos”. Les coses han canviat des
que un darrere l'altre es van anar trobant en el camí. Nous
problemes, secrets, amors, gelosia... No obstant això, fins al
moment, la seva amistat ha pogut amb tot i amb tots. Raúl,
s'ha convertit en un atractiu jove i en un líder nat; Valeria,
malbarata simpatia per on trepitja, encara que no ha vençut
del tot a la seva timidesa; Eli, és la que més s'ha transformat
de tots i els hi porta de carrer; María, vigila i somia darrere
de les seves ulleres de pasta de color blau; Bruno, no
aconsegueix oblidar el que assegui i en el més profund del
seu cor espera ser correspost; i Ester, és la nora que tota
mare voldria tenir encara que no és tan innocent com tots
pensen.
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No sonrías que me que me enamoro. (A partir
15 anys)
Fins fa uns mesos, Eli, Valeria, Bruno, Raúl, María i Ester
formaven El Club dels Incompresos. Cadascun amb la seva
personalitat i el seu caràcter, eren els millors amics del món.
Es van conèixer dos anys enrere en l'institut, i l'haver passat
per similars i doloroses circumstàncies els va acostar. Però
ara, superats els seus camins: gelosia, dubtes, amors
secrets, relacions complicades amb els pares... i el club no
passa pel seu millor moment. A més, apareixeran altres
persones en el camí que influiran en les seves decisions.

¿Puedo soñar contigo? (A partir 15 anys)
Enrere van quedar els mals moments que van fer perillar el
futur del CLUB DELS INCOMPRESOS. Valeria, Raúl, María,
Bruno i Ester tornen a estar molt units, gràcies sobretot a
l'obstinació d'Alba, qui s'està guanyant amb escreix formar
part del Club. Però després de la calma, la tempesta:
malentesos, enveges, retrobaments inesperats, històries que
reneixen, nous personatges i la reaparició d'algú molt especial
per a tots ells tornarà a posar la seva amistat en perill. Amors
impossibles, passions desbordants, dubtes inconfessables i
diversió assegurada!
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Fes-me callar amb un petó. (A partir 14 anys)
El temps passa a la vida de la Paula. Noves experiències, nous
amics, noves dificultats... la distància és un mal rival per a
l’amor. Haurà de prendre decisions importants, però cap
d’aquestes no serà fàcil. I encara menys després de tot el que
passa a Londres... L’Àlex s’ha entossudit a convertir-se en un
gran escriptor, tot i que té altres coses que el preocupen. La
Diana i en Mario, per la seva banda, es veuran embolicats en
situacions límit en què hauran d’escollir quina és la millor
opció. Les Sugus s’han distanciat, però... podrien tornarà unirse algun dia? Aquells dies de desembre, això sembla molt
complicat...

Tan senzill com tuitejar t'estimo. (A partir de
14 anys)
És la primera part d'una nova trilogia signada per Blue Jeans,
l'autor de la sèrie més venuda de literatura juvenil
romàntica. En la nova novel·la de Blue, coneixerem a un grup
de nois i noies que afronten per primera vegada
l'experiència de viure i estudiar lluny de la casa familiar, per
la qual cosa Madrid es convertirà en la seva ciutat d'acollida
i, la residència, en la seva casa. Tots ells tindran els seus
propis problemes individuals i hauran d'enfrontar-se a les
bromes, la solitud, els enganys d'Internet, les noves
relacions que puguin sorgir, les temptacions poc
recomanables. Malgrat tot, i per sobre de tot, triomfarà
l'amor, l'amistat i la lleialtat al grup.
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Romeo y Julieta. (A partir 12 anys)
Romeo i Julieta és una tragèdia de William
Shakespeare. Compta la història de dos joves
enamorats que, malgrat l'oposició de les seves
famílies, rivals entre si, decideixen casar-se de forma
clandestina i viure junts; no obstant això, la pressió
d'aquesta rivalitat i una sèrie de fatalitats condueixen
al fet que la parella triï el suïcidi abans que viure
separats.

Veinte poemes de amor y
desesperada. (A partir 12 anys)

canción

Vint poemes d'amor i una cançó desesperada és una de
les més cèlebres obres del poeta xilè Pablo Neruda
(1904-1973). Publicat en 1924, el poemari va llançar al
seu autor a la fama amb tot just 19 anys d'edat, i és una
de les obres literàries de major renom del segle XX en la
llengua espanyola.
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Donde los árboles cantan. (A partir 12
anys)
Viana, l'única filla del duc de Rocagrís, està promesa al
jove Robian de Castelmar des que tots dos eren nens.
Els dos s'estimen i es casaran a la primavera. No
obstant això, durant els festejos del solstici d'hivern, un
esquerp feréstec adverteix al rei de Nortia i els seus
cavallers de l'amenaça dels bàrbars de les estepes... i
tant Robian com el duc es veuen obligats a marxar a la
guerra. En tals circumstàncies, una donzella com Viana
no pot fer una altra cosa que esperar el seu retorn i, tal
vegada, parar esment a les llegendes que es conten
sobre el Gran Bosc, el lloc on els arbres canten.

Buscando a Alaska. (A partir 12 anys)
Miles veu com la seva vida transcorre sense cap
emoció. La seva obsessió amb memoritzar les últimes
paraules de personatges il·lustres ho porta a voler
trobar el seu Gran Potser (com va dir François Rabelais
just abans de morir). Decideix mudar-se a Culver
Creek, un internat fora del comú, on gaudirà per
primera vegada de la llibertat i coneixerà a Alaska
Young. La preciosa, descarada, fascinant i
autodestructiva Alaska arrossegarà a Miles al seu
món, l'empenyerà cap al Gran Potser i li robarà el
cor...
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