RECOMANACIONS LECTORES NADAL

Les dones invisibles – Mercé Viana
Les dones invisibles ens acosta a la realitat de
discriminació i violència que encara avui pateixen
moltes dones a tot arreu. Situada a l'Índia, ens conta la
història d'Indira, una jove que, després de la mort del
seu home, és repudiada per la família d'aquest.

El diario de Anne Frank
La meravellosa adaptació gràfica del diari d'Anne
Frank. «12 de juny de 1942. Espero poder confiart'ho tot com encara no ho he pogut fer amb ningú, i
espero que siguis per a mi un gran suport.» Després
de la invasió d'Holanda, la família Frank es va
ocultar de la Gestapo. Allí va romandre reclosa des
de juny de 1942 fins a agost de 1944, data en què
els seus membres van ser detinguts i enviats a
camps de concentració.
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Col·lecció Erik Vogler - Beatriz
Osés García
Amb un protagonista aparentment repel·lent,
l'escriptora Beatriz Osés ha creat una de les més
originals sagues de novel·les policíaques dels
últims anys. Impactant i sorprenent en cada
frase. T'atrapa des del primer capítol en una
espiral de tensió.

Cuando Hitler robó el conejo
rosa – Judith Kerr
L'arribada de Hitler al poder canviarà radicalment
la vida d'Anna i la seva família. En la seva fugida
de l'horror nazi, hauran d'abandonar el seu país i
deixar enrere moltes coses volgudes, com el seu
conill de peluix. Amb ell també es quedarà la seva
infància. Quan Hitler va robar el conill rosa és una
de les obres més llegides pels joves de tot el món;
una obra que desborda emoció i sinceritat.

El día que se perdió la cordura –
Javier Castillo
Centre de Boston, 24 de desembre, un home camina nu
amb el cap decapitat d'una jove. El doctor Jenkins,
director del centre psiquiàtric de la ciutat, i Stella Hyden,
agent de perfils de l'FBI, s'endinsaran en una recerca que
posarà en joc les seves vides, la seva concepció del seny i
que els portarà fins a uns successos fortuïts ocorreguts en
el misteriós poble de Salt Lake disset anys enrere.
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L'infinit a les teues mans - Enric
Senabre Carbonell
Atena i els seus amics han passat tot l’estiu
enganxats a la pantalla del mòbil, però s’acaben les
vacances i han de començar l’institut. Tot i que
compaginen els deures i els exàmens amb els
whatsapps i les xarxes socials, Atena començarà a
replantejar-se la informació que penja en Internet
quan els seus comptes siguen envaïts per
comentaris grollers i insultants de la mà d’un usuari
desconegut: «infinit05».

La Balada del Norte. Volum I Alfonso Zapico
Madrid, 1933. Tristán Valdivia, periodista sense
periòdic, editor sense èxit i amant sense il·lusió,
abandona la capital per a tornar al nord. Allí li
espera el seu pare, el marquès de Montecorvo.
Són temps difícils per al país, immers en les
convulsions de la II República, i el vell aristòcrata
ha de mantenir-se al capdavant del seu feu
particular: la Companyia Minera del Nord-oest.
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La Balada del Norte. Volum II Alfonso Zapico
Oviedo, 1934. Una vaga general revolucionària
esclata la nit del 5 d'octubre i sumi a tot el país en
un profund caos. Tristán Valdivia, que havia tornat
malalt des de Madrid a la casa paterna, cerca
refugi en la capital, mentre els revoltats avancen
arrasant tot al seu pas. La ciutat roman en silenci,
fins que de sobte se sent un soroll a la llunyania. És
la dinamita dels miners... L'enfrontament està
servit.

La Balada del Norte. Volum III Alfonso Zapico
La Revolució d'Astúries ha fracassat. Els rebels
descarreguen els seus últims cartutxos i fugen,
mentre les tropes del general López Ochoa i els
regulars de Yagüe ocupen ciutats i pobles.
Coordinada per Franco des de Madrid, comença
la repressió; és l'hora de la venjança, de cobrarse amb interessos els excessos comesos durant la
revolta obrera.
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Mi amigo capricornio – Otsuichi
Una nit, Yûya Matsuda es topa amb el seu company de
curs Naoto Wakatsuki, que acaba de cometre un
assassinat. Wakatsuki, atabalat per l'horrible
assetjament escolar al qual és sotmés, acaba matant al
seu maltractador. El sentiment de culpabilitat que
tenalla a Yûya, que fins ara no havia fet res per a evitar
aquest assetjament malgrat haver estat testimoni sovint,
li insta a prendre la decisió de fugir amb ell.

Las aventuras de Sherlock
Holmes – Arthur Conan Doyle
En cadascun de les 12 històries de les Aventures de
Sherlock Holmes, aquest detectiu i el seu ajudant,
el Dr. John H. Watson, s'enfrontaran i tractaran de
resoldre casos que pel que sembla són de difícil
resolució, però la policia londinenca confia en el
bon judici deductiu del detectiu Holmes per a
poder esclarir-los, i aquest és l'argument del qual
es componen les narracions dels crims resolts de
Sherlock Holmes.
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39 escalones con vistas al mar –
Laura Novelle
Quantes vegades puges i baixes escales en una sola
jornada? És probable que ni tan sols ho hagis pensat.
Intenta fer-ho a peu coix: costa molt, veritat? Així és el
dia a dia d'algú amb mobilitat reduïda. En aquest llibre
trobaràs un testimoniatge en primera persona del que
suposa viure amb discapacitat física. Amb una prosa àgil
en la qual també hi ha lloc per a la ironia i l'humor, 39
escalones con vistas al mar et posa en la pell d'una
persona amb dificultats de mobilitat i la seva lluita per
viure en plenitud.

El día que se perdió el amor –
Javier Castillo
A les dotze del matí del 14 de desembre, una
jove plena de magulladures es presenta nua en
les instal·lacions de l'FBI de Nova York amb
diverses notes groguenques a la mà. L'inspector
Bowring, cap de la Unitat de Criminologia,
intentarà descobrir què oculta la jove i la seva
connexió amb un altre cas, el d'una dona que
apareix decapitada hores més tard i el nom de
les quals coincideix amb el que estava escrit en
una de les notes. A mesura que avança en la
recerca s'adonarà que aquest cas obre antigues
ferides difícils de cicatritzar.
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Col·lecció "Música de Acero" –
Mizu Sahara
En secundària, Kimitaka li va ensenyar als seus
companys a jugar al bàsquet, però malgrat la seua
experiència, els seus amics ràpidament li van
sobrepassar en habilitat. Després d'un desafortunat
incident causat per l'enveja i la gelosia, Kimitaka
sent als seus amics dir que per ells, bé podria morirse. Quan es disposa a tirar les seues esportives
favorites, es troba amb una noia que està igual de
frustrada que ell, ja que a causa de la seua
contextura, no pot dedicar-se al flamenc.

El geperut de Notre Dame –
Victor Hugo
Aquesta adaptació teatral de la gran novel·la
gòtica de Victor Hugo barreja intriga i humor
per a transmetre als joves lectors els valors
humans que la història del geperut Quasimodo
condensa encara en l’actualitat. Abandonat a
la catedral de Notre-Dame de París,
Quasimodo somia ser acceptat en la societat i
trobar algú que l’estime. Serà la bella
Esmeralda qui canvie la seua vida?
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Xènia, #keepcalm i fes un tuit –
Gemma Pasqual i Escrivà
Amb Carles estudiant a Londres, a poc a poc la Xènia
comença a sentir-se atreta pel seu nou seguidor a
Twitter. Mentrestant, a l'institut els alumnes s'alcen
en peu de guerra: els professors han prohibit l'ús del
mòbil! I, per si no n'hi hagués prou, la Xènia un dia
que anava amb moto té un accident i ha d'anar amb
crosses. Les coses s'emboliquen per a la Xènia a ritme
de tuits!

Su majestad el gato – Akihiro
Kimura
Akihiro Kimura ens compta en aquest entendridor
manga com va canviar la seua vida i la de la seua
parella quan van decidir acollir a Sasuke, el seu
primer gat. Embadalits per la majestuositat del
petit felí, no van poder evitar continuar acollint a
més gatets a la seua casa, arribant a formar una
petita colònia. Al llarg de les pàgines d'aquest
manga, coneixerem totes les malifetes i gestes que
aquests gatets han anat realitzant al llarg de les
seues set vides.
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Xènia, estimar no fa mal - Gemma
Pasqual i Escrivà
Enganxada al mòbil? No; estic enganxada a la persona
que hi ha darrere de la pantalla. No ho puc evitar,
prioritzo un missatge de whatsapp a qualsevol altra
cosa. També estic enganxada a les magdalenes de l’àvia,
a la música, a les pel·lícules, als llibres i als petons. I
me’n desenganxo quan em controlen, em toquen el
whatsapp o m’etiqueten en fotografies sense permís.

Persépolis – Marjane Satrapi
Persépolis és la història autobiogràfica de la
iraniana Marjane Satrapi, la història de com va
créixer en un règim fonamentalista islàmic que
l'acabaria portant a abandonar el seu país. El
còmic comença a partir de l'any 1979, quan
Marjane té deu anys i des de la seva
perspectiva infantil és testimoni d'un canvi
social i polític que posa fi a més de cinquanta
anys de regnat del sha de Pèrsia a Iran i dóna
pas a una república islàmica.
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Si es amor, no duele - Pamela
Palenciano i Ivan Larreynaga
Pamela Palenciano va sobreviure a una relació de
maltractament que va durar tota la seua adolescència.
En aquest llibre comparteix el que va viure i ens brinda
una mirada fresca i enginyosa que analitza amb
profunditat la idea de l'amor romàntic i com ens
afecten els rols de gènere. O, dit d'una altra manera,
per què els homes competeixen per tot, per què les
dones dels anuncis sempre surten amb la boca oberta i
què li passa a la princesa després d'escapar de la torre
amb el seu príncep blau.

Això no
Marroquí

és

amor

–

Marina

Contínuament anem rebent missatges sobre l’amor
que ajuden a crear falsos mites: que l’amor ha de ser
a primera vista, que ha de ser per sempre, que la
gelosia és una mostra d’amor... Quan la realitat xoca
amb aquests falsos mites es produeix una frustració
que, en casos extrems, pot derivar en violència de
gènere.

Los futbolísimos
Santiago

–

Roberto

Col·lecció de futbol i misteri, escrita en clau
d'humor i protagonitzada per un grup de xiquets i
xiquetes d'11 anys. Van junts al col·legi, juguen al
futbol al Soto Alt Futbol Club i han fet un pacte
secret: sempre seran amics i sempre jugaran junts
al futbol, passe el que passe.
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La lección de August – J. R. Palacio
August té deu anys, és fan de la guerra de les galàxies i mai
ha anat al col·legi; la seua mare ha estat la que s'ha
encarregat de la seua educació. Però aquest any els seus
pares han decidit que hauria de començar a relacionar-se
amb altres xiquets. August no és un noi normal, almenys
físicament, doncs té part de la cara deformada, però ell se
sent com un més.

El niño con el pijama de rayas –
John Boyne
Bruno, de vuit anys, és el fill d'un oficial nazi. En
ascendir al seu pare, la família es veu obligada a
abandonar la seua confortable casa de Berlín i
traslladar-se a una zona aïllada on el solitari xiquet no
té gens que fer ni ningú amb qui jugar. Mort
d'avorriment i atret per la curiositat, Bruno fa cas omís
al que la seua mare li diu. No ha d'anar més enllà del
jardí sota cap circumstància. Però ell no li fa cas i es
dirigeix cap a la 'granja' que ha vist en la distància. Allí
coneix a Shmuel, un xiquet de la seua edat que viu una
estranya i paral·lela existència a l'altre costat d'un filat.
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