BIBLIOTECA SECUNDÀRIA

Sant Valentí
Recomanacions lectores

A continuació, us deixem una selecció de
recomanacions lectores per Sant Valentí.
Recordeu que els tenim tots a la biblio i podeu
passar en qualsevol moment.
En Sant Valentí enamorat de la lectura.

TAN SENZILL COM
TUITEJAR T'ESTIMO
BLUE JEANS
Tan senzill com tuitejar t'estimo 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
seua ciutat d'acollida i, la residència, en la seua 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 puguen
sorgir, les temptacions poc recomanables...Malgrat
tot, i per sobre de tot, triomfarà l'amor, l'amistat i la
lleialtat al grup.

TAN SENZILL COM
FER-TE UN PETÓ
BLUE JEANS
Segona novel·la d'una nova trilogia signada per Blue Jeans.
El David. l'Elena, l'Oscar, l'Iria, el Julen. el Manu, l'Ainhoa i
el Toni, els nois del passadís 1B, tornen a la residència
Benjamí Franklin després de les vacances de Nadal. Amb
ells, també les noves parelles: el David i l'Elena, la Marta i el
Martín, que continuen amb la seua relació. Però no hi són
tots, falta la Nicole, que va haver de marxar a València amb
la seua família, després de sofrir una agressió xenòfoba a
l'Starbucks on treballava. Els nois la troben molt a faltar i
ella desitja tornar, però la seua família no vol ni sentir parlar
del tema; encara tenen por pel que va passar.
Encara que aparentment tot continua igual, els nois
s'enfrontaran en aquest nou trimestre a les més dispars
situacions...

TAN SENZILL COM
ESTAR AMB TU
BLUE JEANS
Els nois del passadís 1B acaben de tornar de les vacances de
Setmana Santa per afrontar el final del seu primer any universitari.
No hi són tots els que van començar: Manu fa més de dos mesos
que no apareix per la residència Benjamin Franklin. El malagueny li
ha dit a l'Iria que tornaria, però no ha complert la seua paraula.
Aquests últims mesos de curs prometen ser molt agitats. L'Óscar i
l'Ainhoa semblen de nou amics, encara que un d'ells necessite més;
Julen ha trobat l'amor, com en Toni, a qui l'Isa menja Pizza planteja
un repte impossible perquè siga la seua nòvia.
A més, l'habitació 1155 té nova inquilina. L'extremenya Silvia es
passa les hores entregada a la seua carrera, arquitectura, però
amaga un secret que acaba explicant a David. Sorgirà alguna cosa
entre ells? A l'Elena no li fa gaire gràcia perquè, després que la seua
germana tallés amb el sevillà, es replanteja els sentiments cap a ell
dia rere dia.
Amb TAN SENZILL COM ESTAR AMB TU acaba la història.

EL CHICO DE LAS
ESTRELLAS
CHRIS MARTÍNEZ PUEYO
Una vegada hi havia un nen que mai va viure més de
dos anys seguits en una mateixa casa, per la qual cosa
va decidir pintar les parets de totes les seues
habitacions amb estrelles. El seu rebuig al col·legi i
una família inusual li empenyeran a emprendre un
viatge on no tot seran constel·lacions i demanar-li
desitjos a la lluna. És hora de baixar al fang,
equivocar-se amb una princesa i acabar trobant un
príncep...o no? Les seues ànsies de llibertat, tres
antídots de supervivència i unes botes platejades li
acompanyaran per un món mort on els somnis arriben
descalços i despentinats a Cap Part.

A TRES METROS
SOBRE EL CIELO
FEDERICO MOCCIA
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
FEDERICO MOCCIA
L'esperada segona part de "A tres metros sobre el
cielo", Federico Moccia ens delecta amb una deliciosa
novel·la que ens parla de desitjos, d'amor i de somnis.
Després de passar dos anys a Nova York, Step torna a
Roma. El record de Babi li ha acompanyat tot aquest
temps i tem el moment de retrobar-se amb ella. Aviat
s'adona que les coses han canviat i que a poc a poc
haurà de reconstruir la seua vida de nou a Itàlia: fer
nous amics, aconseguir una ocupació, començar una
nova vida... Quan coneix a Gin, una noia alegre i
preciosa, sembla que podrà enamorar-se de nou. Però
no és fàcil oblidar a Babi, i quan la veu per primera
vegada sent com tot el seu món es balanceja...És
possible reviure la màgia del primer amor?

TRES VECES TÚ
FEDERICO MOCCIA
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.

ESE INSTANTE DE
FELICIDAD
FEDERICO MOCCIA
Nicco està passant per una època difícil: la seua promesa 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 el cap, la seua germana menor canvia de nuvi cada
nit, i la major, mare d'un nen de tres anys, s'ha tornat a
enamorar d'un antic amor. Per si no fos prou, 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 després d'ell. Aviat
coneixen a dues joves espanyoles a Roma i s'adonen que la
vida és massa curta per a malgastar-la pensant en el passat,
així que decideixen passar-s'ho bé al costat de les dues
estrangeres. Quan Nicco s'adona que els seus sentiments
són més forts que una simple atracció física, la seua noia
desapareix sense deixar rastre. Què ha de fer?

CORAZÓN DE CACTUS
Y MÁS FORMAS DE
QUERER
ANNA MANSO
Música, amics, institut, pares, mares, germans i amor
amor amor.
Amb aquesta novel·la, Anna Mans ens convida a
voler. A voler a tots, a la nostra família, als nostres
amics, a enamorar-nos; però a voler bé, sense rancors,
sense culpa, sense prejudicis, i sobretot a voler-nos a
nosaltres mateixos. Amb bon humor i amb optimisme;
amb una història i un món conegut pels lectors: el seu
propi món.

TE DARÍA EL MUNDO
JANDY NELSON
Noah i la seua germana bessona Jude són
inseparables. El solitari Noah dibuixa sense parar, i
s'ha enamorat en secret del seu enigmàtic veí.
L'atrevida Jude salta des d'altíssims penya-segats,
porta pintallavis vermell i parla pels descosits.
Però, amb 16 anys, els germans ja no es parlen.
Alguna cosa els ha ocorregut. Alguna cosa ha passat
entre ells que els ha remogut de manera diferent. Fins
que Jude coneix a un noi maco, fràgil i arrogant... i a
algú més, una nova força en la seua vida encara més
impredictible i lligada al seu passat de manera
inevitable.

CANCIONES PARA
PAULA
BLUE JEANS
Paula és una adolescent de gairebé 17 anys que troba
l'amor per primera vegada en Internet. Després
d'estar dos mesos parlant amb Ángel, un jove
periodista que treballa en una revista de música,
decideix quedar amb ell i comprovar si el que sent a
través de la pantalla també l'experimenta en el cara a
cara. Però el noi arriba tard i, mentre espera, Paula
coneix a Álex, un aspirant a escriptor amb un
somriure meravellós. A partir d'aquest moment
comença una història d'amors i desamors, de la qual
seran testimoni "la Sugus", el grup d'amigues de
Paula. Unes noies despreocupades, alegres i, a
vegades, difícils de tragar (com els caramels Sugus),
que ajudaran la protagonista a prendre decisions
importants en aquells dies de març en un lloc de la
ciutat.

BAJO LA MISMA
ESTRELLA
HOHN GREEN
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 sols 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 agrade o no, només
existeix l'avui i l'ara. I per això, amb la intenció de fer
realitat el desig més gran de Hazel -conéixer al seu
escriptor favorit-, creuaran junts l'Atlàntic per a viure
una aventura contrarellotge, tant catàrtica com
esquinçadora. Destí: Amsterdam, el lloc on resideix
l'enigmàtic i malhumorat escriptor, l'única persona
que tal vegada pot ajudar-los a ordenar les peces de
l'enorme puzle del qual formen part...

PERDONA SI TE
LLAMO AMOR
FEDERICO MOCCIA
Niki és una jove madura i responsable que cursa el
seu últim any de secundària. Alessandro és un exitós
publicista de trenta-set anys a qui acaba de deixar la
seua xicona de tota la vida. Malgrat els vint anys de
diferència que hi ha entre els 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.

PERDONA PERO
QUIERO CASARME
CONTIGO
FEDERICO MOCCIA
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 seues amigues, però el grup de les Ondas
haurà d'afrontar grans canvis que posaran a prova la seua
amistat. Alex reprén la seua 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 seua manera es troben per a reflexionar sobre
l'amor. Perquè, existeix l'amor? És certa la crisi del seté any?
Tenen raó els que diuen que un amor no pot durar més de
tres anys? I després, la pregunta més difícil: un amor pot
durar per sempre?

¡BUENOS DÍAS,
PRINCESA!
BLUE JEANS
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 seua
amistat ha pogut amb tot i amb tots.
Raül, s'ha convertit en un atractiu jove i en un líder nat; Valèria,
malbarata simpatia per on xafa, encara que no ha vençut del tot a la
seua timidesa; Eli, és la que més s'ha transformat de tots i se'ls
emporta de carrer; Maria, vigila i somia després de les seues ulleres
de pasta de color blau; Bruno, no aconsegueix oblidar el que sent 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.
Són sis nois que senten, sofreixen, estimen, creuen, riuen,
evolucionen... com altres nois de la seua edat. Però els sis són
especials. Almenys, per a la resta del grup.

NO SONRIAS QUE ME
ENAMORO
BLUE JEANS
Fins fa uns mesos, Eli, Valèria, Bruno, Raül, Maria i
Ester formaven El Club de los incomprendidos.
Cadascun amb la seua personalitat i el seu caràcter,
eren els millors amics del món. Es van conéixer 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 seues decisions.
Una lectura màgica que ens farà riure, plorar, somiar,
volar i, sobretot, creure que l'AMOR sempre pot amb
tot.

¿PUEDO SOÑAR
CONTIGO?
BLUE JEANS
Enrere van quedar els mals moments que van fer
perillar
el
futur
del
CLUB
DE
LOS
INCOMPRENDIDOS. Valèria, Raül, Maria, 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 seua amistat
en perill.

BOULEVARD
FLOR M. SALVADOR
Luke i Hasley no eren el prototip de la parella
perfecta, no obstant això, tots dos li van posar
definició al que ells van crear.
Una història on dos adolescents creen el seu propi
Boulevard davant el plugim que hi ha en els seus cors,
amb un cel pintat de blau càlid en una part i una altra
d'un blau elèctric, tenyint-se aquest per complet d'un
grisenc nostàlgic.

CULPA MÍA
MERCEDES RON
Nicholas Leister ha estat creat per a amargar-me la
vida. Alt, ulls blaus, cabells negres com la nit... Sona
genial veritat? Perquè no tant quan t'assabentes que
serà el teu germanastre i a més representa tot del que
has estat fugint des que tens ús de raó. Perill va ser el
primer que em va venir al capdavant quan ho vaig
conéixer i vaig descobrir que manté una doble vida
oculta del seu pare multimilionari. Com vaig acabar
caient en les seues xarxes? Fàcil: amb aquests ulls és
capaç de posar el teu món potes enlaire.

CULPA TUYA
MERCEDES RON
Quan Noah es va enamorar de Nick sabia que la seua
relació no anava a ser fàcil: són pols oposats, foc i
electricitat, i quan estan junts salten espurnes... en
tots els sentits. Fins ara, la passió ha estat més forta
que l'orgull, però la diferència d'edat, la universitat,
les festes, els seus pares i els fantasmes que aguaiten
als dos els posen a prova una vegada i una altra, com
una bomba de rellotgeria que amenaça amb fer-los
esclatar.

CULPA NUESTRA
MERCEDES RON
La relació de Nick i Noah està passant pel seu pitjor
moment, i sembla que res podrà tornar a ser com
abans... Hauran de passar per moltes coses per a
finalment comprendre si de veritat estan fets l'u per a
l'altre o si, per contra, estar separats és el que de
veritat els convé.
Però potser es pot oblidar un amor tan fort? Com
poden esborrar-se els records tatuats en el cor?

TORNA AMB MI
SALVADOR VENDRELL
A l'hora de la mascletà, Beatriu i Cristina acudeixen a
un bar del centre de la ciutat. No sospiten que, aquell
any, no veuran una València en flames la nit de sant
Josep. Els drames que hi viuran per culpa de la
maleïda pandèmia no podran aturar les seues vides,
els seus conflictes sentimentals i amorosos. Podrà
Cristina expressar els seus veritables sentiments a
Beatriu? Són amigues o hi ha alguna cosa més entre
elles? Què farà Beatriu amb la seua història amb
Miquel, el fill de la professora de Valencià? Tornarà
amb Pere?

