
JUVENIL

UN VERANO EN bORNEO
Pilar Garriga
Anaya. 7,50 €

Basant-se en les experiències re-
als de la seva germana, que va tre-
ballar cinc anys com a veterinà-
ria en una clínica d’orangutans 
de Borneo, Pilar Garriga narra la 
història d’un noi apàtic i despis-
tat que viatja fins a Indonèsia per 
visitar la seva tia Rosa, cuidadora 
de primats salvatges. Encara que 
duri un sol estiu, l’estada a la sel-
va donarà sentit a la seva vida i el  
canviarà per sempre.

El POU dARRERE lA PORtA
Josep Sampere
barcanova. 8,25 € 

Josep Sampere va guanyar el se-
tè premi Barcanova de Literatu-
ra infantil i juvenil amb aquesta 
inquietant obra en què una pare-
lla d’adolescents intenta desco-
brir qui controla les vides dels 
veïns de l’impersonal edifici de 
30 plantes on viuen  tots dos. Un 
decorat ideal per a una història 
en què el terrror no arriba mai a 
ser explícit.   

lA MORt A SIS VINt-I-CINC
Jordi Cervera
Edebé. 9,30 €

Amb el ritme trepidant dels mi-
llors policíacs, el periodista Jordi 
Cervera teixeix una intriga al vol-
tant de l’assassinat de la dona i el 
fill d’un jugador de bàsquet pro-
cedent de la NBA. La trama trans-
corre entre Badalona i Barcelona, 
cosa que dóna més versemblança 
a aquesta història d’impunitat i 
venjança que va guanyar el premi 
Edebé de literatura juvenil.  

dIARI dE GREG 2 
dIARIO dEl GREG 2 
Jeff Kinney 
 Empúries / Molino. 15 € 

Després del seu exitós debut, el 
maldestre i pringat preadolescent 
Greg torna amb una nova entre-
ga del seu divertit diari dibuixat 
que porta per títol El Rodrick ma-
na. En aquesta ocasió, explica als 
seus molts fans l’incident absurd 
que li ha amargat les  vacances 
d’estiu i que intenta amagar als 
altres. 

fEM EQUIP! 
CREANdO EQUIPO
laura Gallego
destino. 9,95 € 

L’afany d’un grup 
d’amigues per crear 
un equip de futbol fe-
mení és l’eix argumen-
tal del primer títol de 
Sara y las goleadoras, la 
nova sèrie de la supervendes Lau-
ra Gallego. Més enllà de l’àmbit es-
portiu, aquesta obra defensa valors 
com el joc net i reflecteix les inqui-
etuds dels preadolescents. L’auto-
ra de la saga fantàstica Memorias de 
Idhún també publica Alas Negras (La-
berinto).  

tEtRAlOGIA 
CREPUSClE 
tEtRAlOGÍA 
CREPÚSCUlO
Stephenie Meyer
Alfaguara
15,20 a 17,50 €

EL ‘FENOMEN CREPUSCLE’

La mossegada de Stephenie Meyer

L’
argument més vell del món: noi coneix no-
ia i entre ells sorgeix una història d’amor 
impossible. El problema: ell és un vam-
pir i ella no. Això sí, són joves i guapos. Re-

sultat: tot un fenomen juvenil. Amb la sèrie Crepuscle 
Stephenie Meyer va trobar una mina que ja ha venut  
46 milions d’exemplars arreu del món. Els quatre tí-
tols –Crepuscle, Lluna nova, Eclipsi i A trenc d’alba– fa me-
sos que són als rànquings i la versió cinematogràfica 
ha recaptat 280 milions d’euros. 
 La seducció vampírica i romàntica va més enllà de 
Meyer. Arrenquen tres sagues més: Vampire Academy, 
de Richelle Mead (Alfaguara); Cazadores de sombras, de 
Cassandra Clare (Destino) i Bruja mala nunca muere, de 
Kim Harrison (La Factoría de Ideas). I continuen dues 
més: Addicció, de Claudia Gray (Empúries/ Montena), 
segona entrega de Mitjanit; i Furia, de L. J. Smith (Desti-
no), tercera de Crónicas vampíricas. A. AbEllA

dESPEREAUX
Kate diCamillo
Noguer. 14,96  € 

La mítica editorial juvenil Noguer 
torna amb una imatge totalment 
renovada i novetats tan atractives 
com aquesta història, amb boni-
ques il·lustracions a llapis de Timo-
thy Basil, sobre un ratolí enamo-
rat de la música, els contes i una 
princesa que es diu Guisante. No-
guer també recupera del seu fons 
clàssics del passat com Orzowei, 
d’Alberto Manzi, i Jim Boton y Lucas 
el maquinista, el primer gran èxit de 
l’alemany Michael Ende.

El CINQUÈ MAG  
El QUINtO MAGO
francesc Miralles
Empúries / Ediciones b. 16 € 

La Barcelona més se-
creta i misteriosa és 
l’escenari d’aquesta 
aventura en què un 
noi solitari entra en 
contacte amb quatre 
joves que s’estan iniciant en la 
màgia subtil.  Al seu costat, des-
cobrirà l’amor de la jove Noelia i 
les perilloses proves que ha de su-
perar per arribar a convertir-se en 
un mestre de la psicomàgia.

ROVEllÓ
Josep Vallverdú
la Galera. 12 €

El 1968, Josep Vallverdú va guanyar 
el premi Folch i Torres amb aquest 
inoblidable clàssic de la literatura 
juvenil catalana que narra les 
penes i alegries d’un gos que es diu 
Rovelló. 40 anys després, La Galera 
el recupera en una edició especial  
juntament amb  els tres finalistes  
d’aquella edició:  La colla dels deu, 
de Joaquim Carbó; Viatge al país dels 
lacets, de Sebastià Sorribas, i Dídac, 
Berta i la màquina de lligar boira, 
d’Emili Teixidor.

El PUENtE ROtO
Philip Pullman
Ediciones b. 16 €

L’autor de la famosa saga La mate-
ria oscura s’allunya de la fantasia 
per narrar la història de Ginny, 
un adolescent que busca la seva 
identitat i que manté una estreta 
relació amb el seu pare, que per 
ell és el seu millor amic i confi-
dent. Tot va bé entre tots dos fins 
que el descobriment d’un secret 
familiar trenca l’harmonia i fa 
que es qüestioni tot el que dona-
va per fet a la seva vida.  

lA PRINCESA QUE HAblAbA 
CON El VIENtO
Shannon Hale
Oniro. 16 €

Ani, una jove princesa que es 
pot comunicar amb els animals 
i parlar amb el vent, protagonit-
za aquesta màgica història basa-
da en La nena de les oques,  el famós 
conte dels germans Grimm. Víc-
tima d’una traïció inesperada, 
els seus poders l’ajudaran a cons-
truir el seu destí personal. Inclou 
una entrevista amb l’autora.   

AlHAMbRA
Kirsten boie
Puck / Empúries. 17 € 

Fantasia i realitat es confonen en 
aquesta història protagonitzada 
per un noi que arriba a Granada 
en viatge d’estudis i troba un ob-
jecte que el transportarà per art 
de màgia a l’any 1492. Després de 
caure en mans de la Inquisició, 
acusat de ser un aliat del diable, 
els seus amics Tariq i Salomón 
l’ajudaran a trobar la clau que li 
permeti tornar al present. 

GOtHOlANdIA
Pep blay
Montena. 15,95 € 

El periodista musical Pep Blay 
s’estrena en la literatura juvenil 
amb aquesta història fantàstica 
en què un noi addicte a les conso-
les acaba convertint-se en un per-
sonatge més del seu videojoc favo-
rit. El que no sap és que haurà de 
complir una perillosa missió en 
un univers mític inspirat en per-
sonatges i monstres d’antigues 
llegendes catalanes.  

MÀGIA d’UNA NIt  
d’EStIU / MAGIA dE UNA  
NOCHE dE VERANO
Maite Carranza
Edebé. 15 € 

La realitat dels adoles-
cents i l’univers de les 
fades es fusionen en 
aquesta aventura pro-
tagonitzada per una 
pèssima estudiant 
que assumeix la identitat de la se-
va germana durant un curs d’an-
glès a Irlanda. Una nova incursió 
en la fantasia, amb homenatge a 
Shakespeare, de l’escriptora cata-
lana, autora de l’exitosa trilogia La 
guerra de les bruixes. 

lA PUERtA OSCURA.  
El MAl
david lozano Garbala
SM. 19,95 € 

Després de sobreviure al seu viat-
ge de malson al regne dels morts, 
el jove Pascal viu una altra aven-
tura terrorífica en aquesta sego-
na entrega de l’exitosa trilogia La 
puerta oscura. En aquesta ocasió, 
mentre es consolida la seva histò-
ria d’amor amb Michelle, el pro-
tagonista s’haurà d’enfrontar a 
un malvat nen que es manifesta a 
través dels miralls i espera la seva 
oportunitat per travessar la por-
ta fosca i instal·lar-se definitiva-
ment al món dels vius.   
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