BIBLIOTECA ERNEST LLUCH

RECOMANACIONS JUVENILS
EL SECRET DE LA SERP
El dia que la Kiranmala fa dotze anys comença ben normal. Aquella mateixa tarda, però, descobrirà que
potser les històries que els seus pares sempre li explicaven no eren només fantasies... Quan arriba a casa, els
seus pares han desaparegut i uns dimonis rakkhosh estan destrossant la cuina. A més, apareixen dos prínceps
encantadors i guapíssims que diuen que venen a salvar-la. La Kiran es veu immersa en una espiral d'acció i
màgia: atrapada en una altra dimensió, plena de cavalls alats i ocells que parlen, on haurà de resoldre
endevinalles i destruir dimonis al mateix temps que fuig tant del rei Serp de l'inframón com de la reina
Rakkhoshi... Si se'n surt, aconseguirà salvar els seus pares, Nova Jersey i, ja posats, el món sencer. I fins i tot
altres mons...

¡EH, SOY LES!
Quan t'envien un estiu senser a casa del teu pare, lluny dels teus amics, amb la seva dona i els teus horribles
germanastres, saps que la teva vida no podria anar a pitjor. La Leslie Sullivan detesta els seus germanastres, però
això no treu que un d'ells li donés el seu primer petó, i que ara l'altre vagi a ser el seu professor particular de
matemàtiques.
La Leslie ha de sobreviure a l'estiu com sigui. Per això, ha preparat una llista de normes que ha de complir per
evitar un desastre monumental. Però què passarà quan, contra tot pronòstic, trenqui la més important d'elles: no
enamorar-se?
Sembla que, en efecte, la seva vida si que pot empitjorar.

ÒMNIA : TOT ALLÒ QUE PUGUIS SOMIAR
Tothom sap que a Òmnia, la gran botiga virtual, s'hi pot comprar qualsevol cosa. Al catàleg hi trobaràs tot
allò que puguis imaginar i, fins i tot, objectes que ni tan sols sabies que existien. Per això, quan en Nico
llença per accident a les escombraries el peluix preferit de la seva germana petita, no dubta a buscar-ne un
d'igual a la web per substituir-lo.
Però un error informàtic inesperat el conduirà fins al cor mateix d'Òmnia, un magatzem immens i
extraordinari on la cerca del peluix serà només el començament d'una aventura molt emocionant.

HI HA ALGÚ A CASA TEVA
L'amor fa mal. La Makani Young pensava que havia deixat enrere el seu passat obscur quan va marxar de
Hawaii per anar-se'n a viure amb la seva àvia a Nebraska. Porta un any a la seva nova llar i té nous amics, està
mig adaptada i fins i tot comença a sentir alguna cosa per l'elusiu i misteriós Ollie Larsson. Però el seu passat
no ha deixat de perseguir-la. La calma s'acaba quan en el seu institut comencen a succeir-se assassinats
terribles, cada vegada més grotescs. Ningú en pot desxifrar el patró, ningú sap qui serà el següent. I la Makani
tem que els seus secrets la puguin convertir en víctima o en sospitosa. A mesura que el terror va augmentant
també ho fan els seus sentiments cap a l'Ollie.
La Makani s'haurà d'enfrontar no només al sàdic assassí, sinó també a tot el que guarda en el seu interior.

DUMPLIN
Willowdean Dickson és Will per als seus amics, una noia grassa (i amb molta honra) per a si mateixa
i Dumplin per a la seva mare. Ser filla d'una antiga reina de la bellesa mai ha afectat la seva autoestima... fins
que descobreix que el noi que li agrada es sent atret per ella. Per deslliurar-se de la sobtada inseguretat que
això li genera, la Will fa el més impulsiu i horrible que podria haver-se-li ocorregut: presentar-se al concurs
de bellesa local Miss Lupino Juvenil amb l'objectiu de demostrar que una persona és alguna cosa més que el seu
pes. No obstant, en inscriure's no s'imaginava la reacció en cadena que provocaria entre altres noies del seu
institut.
Perquè si has de fer alguna cosa, fes-ho en gran o no ho facis.

