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Títol: “Refugiado” 

Autor/es: Gratz, Alan 

Editorial: Loqueleo, 2018 

Signatura: JN Gra 

Sinopsi: Tres joves diferents. Una missió comuna: fugir. Fugir i 

marxar cap a un viatge terrible i perillós a la recerca d’un refugi, 

d’una llar. Tot i que estan separats pels continents i els anys, les 

seves històries s’acabaran trobant. 

 

 

 

 

 

Títol: “Tú, sucia rata” 

Autor/es:  Lalana, Fernando 

Editorial: Edebé, febrero 2019 

Signatura: JN Lal 

Sinopsi:  Chicago, 1931. L’alcohol està prohibit i els gàngsters s’han 

fet els amos de la ciutat. El diner negre obtingut pel tràfic de whisky 

compra a molts corruptes, dona igual del bàndol que siguin. Les 

matances fan que un nou cap estigui en el poder. Annie, té 18 anys, i 

és una experta conductora en atracaments. I Júnior, amb 22 anys, és 

el fill mimat de la persona de confiança de Al Capone. Pot l’amor vèncer en un ambient ple 

d’assassinats i venjances? 
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Títol: “Desconeguts” 

Autor/es:  Lozano Garbala, David 

Editorial: Edebé, 2018 

Signatura: JN Loz 

Sinopsi: Dues vides que es creuen de matinada a través de les 

xarxes. Dos joves que es lliuren a un joc misteriós: compartir somnis, 

il·lusions i pors, però no la seva identitat. Aviat faran el pas següent: 

una cita a cegues. Però trobar-se amb un desconegut sempre 

comporta riscos. Perquè tothom amaga secrets... Un cadàver. El cos 

d'un noi, desfigurat per la violència de la caiguda. Una vida jove arruïnada per sempre, una 

mort que suscita més preguntes que respostes. Dues històries, la mateixa nit i una fosca 

sospita. 

 

Premi Edebé de Literatura Juvenil. Obra guanyadora en la categoria de 15-16 
anys en el 23è Premi de Literatura “Protagonista Jove” 2018-2019. 
 

 

 

 

Títol: “Como si nadie nos estuviera mirando” 

Autor/es: Ojeda Checa, Daniel 

Editorial: La Galera, 2019 

Signatura: JN Che 

Sinopsi: Amb la família i la vida trencada, Frank i Edna, 

descobreixen que poden construir el seu propi univers.  

 

 


