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RECOMANACIONS JUVENILS LGBT

L'ART DE SER NORMAL

En el seu primer dia de curs, en Leo només té un objectiu: passar
desapercebut i que ningú s’assabenti del seu passat. Però les
coses es compliquen: la noia més guapa de la classe
s’enamora d’ell i, a més a més, comença a fer-se amic d’en David,
el raret de la classe. Els secrets, però, són difícils de guardar...

L'ESPASA DE L'ESTIU

En Magnus sempre ha estat un nen solitari i problemàtic. Un dia,
mentra passeja amb el seu tiet, aquest li confia un increïble secret:
el pare d'en Magnus va ser un déu nòrdic. Per primera vegada, els
set mons dels mites víkings s'estan apropant entre ells: això
significa que s'apropa el Ragnarok. I només en Magnus pot evitarho trobant una arma mística que porta milers d'anys perduda.

ROJO, BLANCO Y
SANGRE AZUL

ELS AVANTATGES DE
SER UN MARGINAT

En Charlie és un adolescent introvertit marcat pel suïcidi del seu
millor amic. Però al començar l'institut, trobarà un professor que
l’ajudarà a fer servir la literatura com una arma. I, sobretot,
coneixarà en Patrick i la Sam, dos germans amb qui viurà noves
experiències i aprendrà a combatre les allargades ombres que el
turmenten.

LA NOVIA ERA UN CHICO

Una preciosa història real sobre amor i transició de gènere en un
volum únic que trenca motlles. L'obra, de caràcter autobiogràfic,
narra en primera persona la temàtica de la disforia de gènere de
la seva autora i la seva experiència amb el colectiu LGTBI+, els
desordres d'intentitat de gènere i la reasignació de sexe.

Amb motiu del Dia Internacional de l'Orgull LGBT,
us hem preparat un recull de llibres juvenils
LGTB que podeu trobar a la biblioteca.
A la biblioteca t'informaran de la seva
disponibilitat i podràs demanar-lo o fer-ne una
reserva.

L'Alex és el Primer Fill dels Estats Units i en Henry és l'hereu de la
corona d'Anglaterra: són enemics fins a la medul·la. Després d'un
escàndol públic estan obligats a passar temps junts i aparentar ser
millors amics...Però pot ser que no estiguin fets per a ser només
amics, sinó alguna cosa més. Diuen que de l'amor a l'odi només hi
ha un pas, així que per què no pot passar al revés?
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