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Títol: “Todo este tiempo” 

Autora: Mikki Daughtry y Rachael Lippincott 

Editorial: Nube de Tinta, abril de 2021 

Signatura: JN Dau 

Sinopsi:  En Kyle i la Kimberly són la parella perfecta des de l’institut. 

La nit de la seva graduació, però, tenen un accident de cotxe i la 

Kimberly more. La vida d’en Kyle farà un tomb. Ningú pot entendre 

com es sent. Fins que arriba la Marley.  

De les mateixes autores del llibre “A dos metros de ti”. 

 

 

 

Títol: “El Síndrome de Bergerac : una comedia heroica” 

Autor: Gutiérrez, Pablo 

Editorial: Edebé, abril 2021 

Signatura: JN Gut 

Sinopsi:  Jo era una noia tan corrent com qualsevol altra. Anava a 

classe, discutia amb els pares i estimava incondicionalment els 

amics, i de tant en tant m’enamorava de qui no tocava, com ens 

passa a tots. No hi havia res de novel·lesc en mi, res d’heroic que 

mereixés un grapat de pàgines, i per això aquesta historia no anirà 

dels meus pares ni dels meus col·legues ni dels meus enamorats, no 

anirà de la rutina d’una estudiant de batxillerat que s’avorreix a l’institut... Aquesta història 

tindrà un únic protagonista i aquest protagonista serà un nas. Un nas cèlebre, 

desproporcionat. El nas d’un heroi nascut a Bergerac i de nom Cyrano. 

 

Premi EDEBÉ de Literatura Juvenil 2021 

 



 

Amb el suport del Departament de Cultura                             

 

Títol: “Sin amor” 

Autora: Oseman, Alice 

Editorial: Fandom Books, marzo de 2021 

Signatura: JN Ose 

Sinopsi:  La Georgia pensa que no coneix què és l’amor en el sentit 

més romàntic de la paraula. Ha fet divuit anys però no ha tingut mai 

cap relació amorosa ni s’ha enamorat mai a primer cop d’ull d’una 

persona. La gent del seu voltant pensa que és una persona estranya i 

ella ha començat a creure que pateix alguna anomalia. Ara tot just 

comença la universitat i la Georgia creu que és el moment d’esbrinar quantes formes 

d’estimar existeixen. Mai ningú viu sense amor. 

 

 

 

Títol: “Em dic A” 

Autor: Tasane, Steve 

Editorial: Kalandraka, gener 2021 

Signatura: JN Tas 

Sinopsi:  No té documents ni família, per això els guàrdies del camp 

de refugiats li diuen, simplement, «A». El dia que compleix deu anys 

comença a escriure un diari en el qual recull la seva vida al costat 

d'altres cinc nens no acompanyats: la cerca de menjar, els jocs, 

l'amistat, el record dels seus éssers estimats, els llocs d'on 

procedeixen? Malgrat la seva precària situació, no deixen de mantenir viu el seu desig de 

pertinença, de tenir algun lloc com a llar. 
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