
Any 2063. En aquesta era, els viatges espacials s'han convertit en una
cosa quotidiana. Els estudiants de secundària Kanata, Àries i set
companys més es dirigeixen al campament espacial de l'Acadèmia
Caird. Els seus cors bateguen d'emoció... No obstant, només arribar
són engolits per una misteriosa esfera i expulsats a l'espai profund, on
trobaràn una nau abandonada surant en el cosmos... A quina mena
de perills s'hauràn d'enfrontar per aconseguir tornar sans i estalvis?

ASTRA: LOST IN SPACE

ILLUMINAE

Aquell matí, la Kady creia que trencar amb Ezra seria el més dur que hauria
de fer. A la tarda, el seu planeta va ser envaït. Corre l'any 2575 i dues
megacorporacions estan en guerra per controlar els recursos d'un petit
planeta en l'últim racó de la galàxia. Sota foc enemic, la Kady i l'Ezra han de
sobreviure fugint cap a una flota d'evacuació. Una plaga mortal ha esclatat i
està mutant amb resultats aterridors: ningú sap el que realment està
passant. Només una persona pot ajudar la Kady: l'ex parella amb el qual va
jurar que mai tornaria a parlar.
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AMANECER ROJO

Mart porta segles colonitzat per la humanitat, que ha establert un
estricte sistema de castes condicionades genèticament per garantir
l'explotació de les riqueses minerals i la supremacia de la classe
governant. Però la rebel·lió s'està covant en el si d'aquesta societat.
Darrow, un Vermell desesperat per l'assassinat de la seva dona, rep
una proposta sorprenent: sotmetre's a una sèrie de modificacions
per esdevenir un Daurat i participar en el brutal mètode de formació
de la casta dirigent, que els converteix en màquines de matar
malvades, per tal de dinamitar el seu poder des de dins. El noi
accepta i des d'aquest moment haurà de lluitar per sobreviure en
una societat sense moral i sense amics.

ATADOS A LAS ESTRELLAS

És una nit com qualsevol altra a bord de la Ícar, la nau més impressionant de
l'univers. Fins que una avaria provoca que la nau s'estavelli en un planeta
desert. La Lila i en Tarver sobreviuen l'impacte. I sembla que són els únics. A
mesura que passen els dies, la Lila i en Tarver comencen a pensar que potser
aquesta tragèdia amagui una mica de benedicció, ja que aquesta nova
situació els permet una realitat impossible en el seu món: estar junts, ja que
pertanyen a classes socials diferents. Haurien de quedar-se desterrats per
sempre? Però tot canvia quan descobreixen la veritat darrere dels xiuxiuejos
que els persegueixen en la foscor. Potser la Lila i en Tarver aconseguiran
sortir d'aquest planeta però l'experiència els canviarà per sempre.

DESPIERTA

Una nau espacial que és com un petit món. Generacions de tripulants que
viuen i moren en ella, amb l'esperança que els seus fills arribin al planeta
promès. Una càrrega de persones crionitzades, que només es despertaran a
la fi de el viatge. Tot està perfectament ordenat; tot ha de seguir un guió
escrit per endavant. I no obstant això... L'Amy, una noia de disset anys,
desperta en un moment i un lloc que no haurien de formar part de la seva
vida. L'Elder, el futur líder de la nau, es troba confinat en un paper que no vol
exercir. Cap dels dos encaixa en el gran puzle de la nau. I hi ha una altra peça
solta: un assassí.

EL JUEGO DE ENDER

La Terra està amenaçada per una espècie extraterrestre d'insectes
que pretén destruir la humanitat. Per vèncer cal la intervenció d'un
geni militar, per la qual cosa es permet el naixement de l'Ender, el
tercer fill d'una parella en un món que limita a dos el nombre de
descendents. L'Ender s'entrenarà en una estació espacial, superarà als
seus rivals i es convertirà en la persona capaç de dirigir les flotes
terrestres contra els insectes d'altres mons.
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PLANETES

En un futur no molt llunyà, la humanitat sortirà del seu bressol, el
planeta Terra, i començarà a conquerir l'espai. Aquesta és la història
d'en Hachimaki, en Yuri i en Fee, uns simples recuperadors de brossa
espacial que treballen durament a l'òrbita terrestre per netejar-la de
deixalles, mentre la humanitat, ja assentada a la Lluna i Mart, prepara la
seva gran incursió cap al sistema jovià. Malgrat estar en el espai, ningú
està exempt de passions humanes i molt menys dels perills inherents a
aquest entorn hostil. 

NYXIA

L'Emmett emprén un viatge en el que no només deixarà la seva llar,
sinó que també abandonarà la Terra. Ell i nou adolescents són
reclutats per Babel, una poderosa corporació que els condueix fins a
un planeta anomenat Edèn. Allà, han extreure una volàtil i estranya
substància d'un valor incalculable. La recompensa és una xifra
milionària amb què l'Emmett pretén tenir cura de la seva família la
resta de la seva vida. Però la nau de Babel està plena de secrets i
l'Emmett s'adonarà que no està lluitant per la riquesa sinó per salvar la
vida.

LA QUINTA OLA

A l'alba de la cinquena onada, la Cassie està fugint per un tram desolat
d'autovia. Fuig d'aquests éssers que encara que semblin humans,
deambulen pel camp matant a qualsevol. Dispersant als últims
supervivents a la terra, aïllant als resistents, intentant vèncer, així, els
últims vestigis de la humanitat. La Cassie sap que mantenir-se a soles
és l'única opció per seguir amb vida.  Fins que es topa amb l'Evan
Walker, un jove que sembla capaç d'ajudar-la a trobar al seu germà.
Així que la Cassie haurà de prendre una elecció definitiva: confiar o
perdre l'esperança, desafiar o rendir-se, viure o morir ... abandonar o
aixecar-se i lluitar.

EL LARGO VIAJE A UN
PEQUEÑO PLANETA

IRACUNDO

La Rosemary s'uneix a la tripulació de la Peregrina, una vella nau
tuneladora, sense saber molt bé què esperar del seu primer treball.
Encara que la nau ha vist temps millors, li proporciona un petit lloc al
que anomenar llar durant un temps i, el que és més important per a
ella, la possibilitat de deixar enrere el seu passat. Fins que li ofereixen el
treball de les seva vida: l’oportunitat de construir un túnel hiperespacial
a un planeta llunyà. Si compleix l’encàrrec, guanyarà el suficient  per
viure sense preocupacions durant anys. Pero la Rosemary no és l'única
persona a bord amb secrets amagats, i la tripulació aviat descobrirà
que, encara que l'espai és un lloc inabarcable, les naus espacials són
molt petites.

Us hem preparat un recull de llibres juvenils centrats en
l'espai, impostors i altres misteris, que podeu trobar a la

biblioteca.  

A la biblioteca t'informaran de la seva disponibilitat i podràs
demanar-lo o fer-ne una reserva.
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