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Títol: “36 preguntes per enamorar-te de mi” 

 

Autors/es: Grant, Vicki 

 

Editorial:  Edicions 62, 2018 

 

Signatura: JN Gra 

 

Sinopsi: En Paul i la Hildi es coneixen quan participen en un 

experiment sociològic que assegura que, després de respondre les 

36 preguntes del test, s’enamoraran perdudament l’un de l’altre. 

Els motius i els condicionaments de tots dos, però, són tan diferents que sembla poc 

probable que això succeeixi. Ell hi participa per diners, mentre que ella ho fa per 

convicció, per demostrar que tot plegat és una ximpleria. Aviat, les tensions, els 

imprevistos i els malentesos teixeixen una xarxa de conseqüències impredictibles... 

 

 

Títol: “Comptant núvols” 

 

Autors/es: Pradas, Núria 

 

Editorial: Edebé, 2018 

 

Signatura: JN Pra 

 

Sinopsi: La Maria té dinou anys i està enfonsada. Mesos enrere, en 

un accident de cotxe, el seu nòvio va morir i ella gairebé hi va perdre 

la vida; ara decideix passar l’estiu amb la seva àvia al poblet on estiuejava quan era 

petita, quan se sentia feliç simplement comptant núvols. Malgrat la seva tristesa, el 

retrobament amb els amics de la infantesa li anirà calant com un bàlsam més eficaç que 

totes les teràpies a les quals s’ha sotmès. I sense voler-ho, sense adonar-se’n, torna a 

enamorar-se. Però la vida té un estrany sentit de l’humor, i el conflicte esclata en un 

triangle amorós ple de ressentiments. 
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Títol: “Iron flowers: només el coratge d'una dona pot canviar el món” 

 

Autors/es: Banghart, Tracy 

 

Editorial: Fanbooks, 2018 

 

Signatura: JN Ban 

 

Sinopsi: En un món governat pels homes, dues germanes no 

podrien ser més diferents l'una de l'altra: la Nomi és tossuda i 

indisciplinada i la Serina és amable i romàntica. Però el dia en què 

les noies es presenten a la capital del regne com a possibles candidates a parella del 

príncep, la indomable Nomi és escollida com a futura reina. I mentre que per a la Nomi 

comença una vida a palau, la seva germana és acusada de traïció per haver mostrat 

que sap llegir i confinada a una presó de dones on per sobreviure han de matar-se entre 

elles. Totes dues són presoneres. I quan no hi ha solució, l'única opció és canviar les 

regles. Una novel·la ambientada en un món imaginari que tracta dos temes de plena 

actualitat: l'apoderament de les dones i la denuncia contra la violència de gènere. 

 

 

 

Títol: “La Pirámide de las necesidades humanas” 

 

Autors/es: Solé, Caroline 

 

Editorial: Lóguez, cop. 2018 

 

Signatura: JN Sol 

 

Sinopsi: El conjunt de les necessitats humanes es pot dividir en cinc 

categories. Hui, aquesta teoria és el principi d'un nou joc de tele-

realitat: La piràmide de les necessitats humanes. Som 15.000 candidats i en cinc 

setmanes només quedarà un. I què pinte jo en tot això? Diguem que tinc 18 anys. Que 

visc sobre un tros de cartó al carrer, a Londres. Al final, poc importa el meu nom, poc 

importa la meva edat. Sóc el candidat núm. 12.778. Jo ja no existeixo. Però corro el risc 

de convertir-me en algú, fins i tot famós. I això és el pitjor... 
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Títol: “Quin dia tan bèstia!” 

 

Autors/es: Rodgers, Mary 

 

Editorial: L'Altra, 2018 

 

Signatura: JN Rod 

 

Sinopsi: Quin dia tan bèstia!. Un bon matí, aparentment com tots els 

altres, Annabel Andrews es desperta i s'adona que s'ha convertit en la 

seva mare. Pot ser la seva oportunitat per fer lliurement tot el que li doni la gana? A partir 

d'un canvi tan sorprenent com desconcertant, comencen un seguit de complicacions i 

embolics divertidíssims que converteixen aquest dia en un dia molt, molt bèstia. 

 

 

Títol: “Quan un toca el dos” 

  

Autors/es: Winberg, Anna-Greta 

 

Editorial: L'Altra, 2019 

 

Signatura: JN Win 

 

Sinopsi: La Madde té tretze anys quan els seus pares decideixen separar-

se i el pare se'n va a viure en una altra casa. Aquesta és en definitiva la història d'una noia 

com tantes, enfrontada al problema de la separació dels seus pares. Temes: Relacions 

familiars, fills de pares separats, adolescència... 

 

 

 

  



 

Amb el suport del Departament de Cultura                         

Títol: “El Secret del Xein” 

Autors/es: Gallego García, Laura 

Editorial: Montena, 2018 

Signatura: JN Gal 

Sinopsi: Axlin treballa a la biblioteca i segueix recopilant informació per 

completar el seu bestiari mentre investiga una presència inusual de 
monstres dins els murs de la Ciutadella. A més a més, quan intenta ajudar el seu amic Dex 
amb un problema personal, es veu embolicada en un conflicte que implica a diverses 
famílies aristocràtiques de la ciutat vella. El Xein, d'altra banda, s'ha convertit en un més dels 
Guardians que protegeixen els habitants de la Ciutadella dels monstres que els amenacen. 
La seva lleialtat a la Guàrdia l'obliga a amagar els seus nous coneixements a la resta de la 
gent i especialment a l'Axlin, cosa que fa que es creï un altre mur entre tots dos. Tot això 
farà que s'enfrontin cada vegada que es tornin a trobar, però també encendrà una flama que 
cremarà amb més força a causa del seu passat comú. 

 

 

 

Títol: “Tancat en una bombolla” 

 

Autors/es: Foster, Stewart 

 

Editorial: Bambú, 2018 

 

Signatura: JN Fos 

 

Sinopsi: En Joe té onze anys i no recorda haver viscut mai fora de la 

seva habitació a l’hospital, amb el pip-pip de les màquines i aquella 

vista de les teulades de Londres. La malaltia no el deixa sortir ni per un moment, i les 

poques visites que rep li poden portar a la «bombolla» microbis perillosos. Els seus pares 

van morir en un accident fa anys i la familiar que l’atén i acompanya és la seva germana 

Beth, que estudia a la universitat. Però la vida li canvia radicalment quan arriba un nou 

infermer a la planta de l’hospital: Amir, un emigrant de l’Índia que busca una vida millor al 

Regne Unit. 

 

 

 


