
Guia de  
Lectura 

Suggeriments de llibres per a    

infants i joves d’entre 11 i 14 anys  

   El noi que nedava amb les piranyes de David Almond  

Arran del tancament de la Drassana Simpson, 
l’oncle Ernie es queda sense feina, però aviat se 

li acut una idea per continuar guanyant-se les garrofes: 
convertirà casa seva en una fàbrica d’enllaunar peix. I així es 
posa a soldar, doblegar, omplir i precintar llaunes. A l’Stan, el 
nebot de l’Ernie, no li agrada gens aquesta nova vida de 
sorolls i d'estrès i decideix fugir amb una companyia de fira 
ambulant que s’ha instal·lat al poble. El viatge li canviarà la 
vida, i a més a més coneixerà el gran Panxo Pirelli: l’home 
que neda amb les piranyes!  

Circ 

I*** Alm 

   Jan Plata de Josep Lluís Badal 

En Jan es troba sol i perdut enmig de la 
immensitat del mar. Navega sobre una barqueta 

i el ronda un tauró amb dues cues. No li queda menjar ni 
aigua. Ha fugit del vaixell, de l"Estrella del mar", ha fugit del 
seu pare, en Tros de Sabre. Tot de perills envolten el noi, ara 
que tot just havia trobat la felicitat després d'anys de viure 
sol amb la mare. I com és, que es troba així, al caire de la 
mort? Ara fa uns dies tot era normal: anava a escola, 
enyorava un pare real i acabava de conèixer un nen molt 
especial, l'Àuton. I en Jan desitjava aventures, però la vida no 
és com una pel·lícula.  

I*** Bad 

Fantasia 

    Molly Moon i l'increïble llibre d'hipnotisme de Georgia Byng 

Molly Moon és una nena òrfena, com tots els 
nens que viuen en l'horrible orfenat Hardwick 

House. Però Molly és diferent: és lletja i esprimatxada, i 
només té un amic, Rocky. La resta dels nens l'odien i es 
fiquen amb ella. Fins i tot la senyoreta Adderstone, la 
directora de l'orfenat, i la cuinera, Edna, sempre l'estan 
castigant. L'únic lloc on Molly és mínimament feliç és a la 
biblioteca, on es passa les hores mortes llegint. Un dia, 
discuteix amb el seu amic Rocky, i es refugia a la biblioteca, 
on descobreix un llibre d'hipnotisme. Un tal professor 

Nockman, del museu de Chicago, sembla estar molt interessat en aquest llibre, 
d'acord amb la reprensió que tira a la bibliotecària per haver-lo perdut. Molly se 
surt amb la seva i roba el llibre. A partir d'aquest dia decideix que la seva vida 
canviarà.  

I*** Byn 

Fantasia 
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    El senyor del crim de Irene Adler  

L'arribada de la primavera no alegra en Sherlock 

Holmes, que està impacient per ocupar la seva 

ment genial en una nova investigació. Per això, com un joc, la 

Irene proposa al seu amic que analitzi una sèrie de casos 

inexplicables de la crònica negra. I la lògica de Sherlock 

Holmes descobreix el fil invisible i sinistre que els relaciona... 

D'aquesta manera comença un autèntic desafiament amb un 

geni de crim que, en un seguit de cops d'escena, conduirà en 

Sherlock, en Lupin i la Irene fins a una espectacular revelació 

final.  

I*** Gat 

Detectius 

   El Temps dels bruixots de Cressida Cowell  

En Xar és un noi que no té màgia i farà el que 

sigui per aconseguir-ne. La Wish és una noia 

guerrera però posseeix un objecte màgic prohibit i farà el que 

sigui per ocultar-lo. Quan els seus camins es creuen, en Xar i 

la Wish han d'oblidar les seves desavinences si volen arribar a 

les masmorres secretes de la fortalesa dels guerrers. Allà, 

alguna cosa que feia segles que dormia comença a agitar-se...  

Fantasia 

I*** Cow 

    La Pel·lícula de la vida de Maite Carranza 

Maite Carranza presenta una família de classe 
mitjana, formada per tres membres (una mare 

actriu, una filla i un fill) que veu com, dia a dia, els deutes la 
consumeixen. La situació decau fins al desnonament. La 
novel·la està narrada des de la veu de la filla, que és qui se 
sobreposa a la situació, davant l'esfondrament de la mare i la 
debilitat del fill petit, amb valentia, acceptació i enginy. La 
seva veu ens ve a dir que això ens pot passar a tots. És una 
situació dramàtica viscuda des de l'astorament, però també 
des de la lluita i la denúncia. I no tan sols hi ha una veu, sinó 

que l'autora dóna veu a altres personatges, i a vegades, també es mulla i 
veladament denuncia la situació.  

I*** Car 

Desnonament 
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  Olga de paper. El viatge extraordinari de Elisabetta Gnone  

Olga és una nena a qui li agrada molt explicar 
històries, en el seu petit poble, els hi encanta 

escoltar les seves històries, hi ha dels que diuen que són 
veritat i d'altres que no. Ens explica la història d'Olga 
de paper una nena fràgil i de paper que s'endinsarà en un 
viatge extraordinari per anar a buscar una bruixa que 
l'ajudarà a transformar-se una noia de carn i ossos.  

I*** Gno 

Autoestima 

   Cuando Hitler robo el conejo rosa de Judith Kerr  

La llegada de Hitler al poder va a cambiar 
radicalmente la vida de Anna y su familia. 

En su huida del horror nazi, deberán abandonar su país y 
dejar atrás muchas cosas queridas, como su conejo de 
peluche. Con él también se quedará su infancia. Cuando 
Hitler robó el conejo rosa es una de las obras más leídas por 
los jóvenes de todo el mundo; una obra que rebosa emoción 
y sinceridad.  

I*** Ker 

II Guerra Mundial 

   Corazónes de Gofre de Maria Parr  

En un pequeño pueblo de la costa noruega, 

viven Lena y Theo. Ella es intrépida, divertida y 

muy aventurera. Él, la mente serena de los dos. Son amigos 

del alma, Lena vive sola con su madre y, de vez en cuando, 

piensa que le gustaría tener un padre. Lo que más les gusta 

es compartir los ricos y calentitos gofres de la tía abuela y 

pasar el día juntos corriendo aventuras que, alguna que otra 

vez, están a punto de terminar en catástrofe, por parte de la 

alocada Lena.  

I*** Par 

Amistat 
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   Mil escalones de Victòria Pérez Escribà 

Hay días misteriosos en los que uno empieza 

algo y no sabe adónde le va a llevar. Y si 

comienzas uno de esos días en un parque misterioso, 

subiendo los escalones de un tobogán más misterioso aún, 

¿cómo no vas a terminar en lugares inesperados? 

 

I*** Per 

Fantasia 

   Max Einstein de James Patterson 

Max Einstein és la típica nena de 12 anys... Va a 
la universitat cada dia, juga als escacs al parc, 

construeix invents que ajuden a la gent sense llar, i li agrada 
parlar amb Albert Einstein. El típic, no? Fins que un dia és 
reclutada per una misteriosa organització. La seva missió: 
acabar amb els problemes del món fent servir la ciència.  

I*** Pat 

Ciència 

   El Hacker que quería ser el amo del mundo de Jill Robinson 

¿Cómo te sentirías si un día fueras 
elegido para salvar a la humanidad? 

¿Como reaccionarías? Ahora tienes la oportunidad de saberlo 
leyendo este libro en el que cada capítulo te da la opción de 
elegir tu aventura y tomar una decisión en un sentido u otro.  

I*** Rob 

Crea tu propia aventura 
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    Diari del tot verídic d'un indi a mitja jornada de Sherman Alexie  

Un llibre per un públic juvenil però que també 
pot ser per adults. És la crònica de 

l'adolescència d'un jove indi americà que es diu Junior. Té 
elements autobiogràfics, és una història verídica. És la 
història d'un noi que quan neix ho té tot en contra: té 
dificultats mèdiques i físiques i, a mesura que avança la 
història, anem veient com s'obre camí a la vida enmig de 
totes aquestes dificultats. Aquest noi s'obre camí a la vida i 
ho fa escrivint i dibuixant (considera que els dibuixos l'ajuden 
a connectar amb més gent). Es narra en clau d'humor, un 

humor sorprenent: ple d'ironia i sarcasme .  

JN Ale 

Drama 

    El Mar i la serp de Paula Bombara  

Aquesta és la història d’una nena, que viu una 

de les èpoques més fosques i tristes del seu país, 

Argentina. La pèrdua d’un pare per una dictadura i el seu 

intent d’entendre que està passant sent una nena de només 

tres anys.  

JN Bom  

Històrica 

   Quina tocada de nassos! de Ruth Tormo 

Una obra juvenil sobre la identitat. Aquest és un 
relat de caire realista en què els protagonistes, 

en el seu atrafegat camí cap a l'adolescència, busquen 
explicar-se i trobar sentit a tot allò que viuen i, sobretot, 
trobar-se a ells mateixos i definir-se com a individus amb 
personalitat pròpia, malgrat les inevitables contradiccions de 
l'edat. Els lectors juvenils es reconeixeran feliçment en els 
personatges principals de la novel·la, la Mila i el Liam, que 
viuran en primera persona l'aprenentatge sempre dur del fet 
que l'amistat pot significar desacords, la pressió del grup i 
l'acceptació de la diferència.  

I*** Tor 

Amistat 
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  Palabras envenenadas de Maite Carranza  

¿Qué pasó con Bárbara Molina? Nunca se 
encontró su cuerpo ni se consiguieron pruebas 

para detener a ningún culpable. Una llamada a un móvil pone 
patas arriba el destino de muchas personas: el de un policía a 
punto de jubilarse, el de una madre que ha perdido la 
esperanza de encontrar a su hija desaparecida, el de una 
chica que traicionó a su mejor amiga.  

JN Car 

Abusos 

ese mismo juego por razones diferentes. Solo ganará quien encuentre todos los 
libros, descifre las claves y desentrañe este misterio tan literario. 

  Los Buscadores de libros de Jennifer Chambliss Bertman  

Emily forma parte de una comunidad online 
llamada Buscadores de Libros, un juego de 

bookcrossing en el que se han de resolver enigmas para 
encontrar libros escondidos en distintos puntos de la ciudad. 
Una afición tranquila, hasta que el fundador de los 
Buscadores desaparece, dejando tres de sí un misterio 
aparentemente irresoluble. No hay nada más apasionante 
para Emily que un rastro de pistas: con su amigo James, van 
buscando las huellas y descifrando los jeroglíficos en un 
apasionante laberinto formado por libros ocultos. Lo que no 
imaginan es que hay otras personas interesadas en resolver 

JN Ber 

Misteri 

  Calla, Càndida, calla! de Maite Carranza  

Ens explica la història de 'Càndida!, una 
adolescent de catorze anys que es veu obligada 

a passar les vacances al poble dels seus avis amb els seus dos 
germans petits, Gustavo i Alicia. Per fortuna per a Càndida, 
tan terrible pla estiuenc es transforma en un dels estius més 
emocionant i inoblidables de la seva vida. ¿Llestos per a un 
summer love impossible però increïblement divertit i 
romàntic?  Reflecteix a la perfecció el que són els estius en 
els pobles de tota la vida, l'ambient, les interminables tardes 
de calor per les places i carrers, les festes, les històries i les 
rialles. Els que els hagueu viscut us sentireu molt identificats.  

JN Car 

Humor 
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  Airman : una traïció convertida en llegenda  de  Eoin Colfer  

Conor Broekhart va nàixer per a volar. És més, 
va nàixer volant a bord d'un globus, l'estiu del 

1878. Són pare és l'home de confiança del rei Nicholas, que 
governa una illa irlandesa independent. Allí treballarà des de 
l'adolescència per a fer realitat el somni que l'home puga 
volar. Però una nit, una traic̈ió cruel destrueix la seua vida i li 
roba el futur. Ara Conor haurà de guanyar la cursa per volar, i 
salvar així la seua família, i desfer una equivocació terrible.  

JN Col 

Ciència ficció 

  L'Esperit dels gels de Maite Carranza  

Tot comença a Groenlàndia, el país del fred. Una 

jove anglesa, un capità de vaixell, un esquimal i 

un esperit dels gels es troben en una nit màgica. L ’atzar els 

empeny a emprendre un viatge fascinant mentre fugen d ’un 

antropòleg obsedit a capturar éssers mítics per convertir-los 

en peces de museu.  

JN Car 

Fantasia 

   Una Bala per al record de Maite Carranza 

La novel.la ens situa a Barruelo, Palència, l’any  
1938. El Miquel és un nen de tretze anys i  tant 

ell com la seva família creuen que el seu pare, un miner 
republicà, ha mort al front. Quan reben la notícia que és viu 
en un camp de presoners, la seva mare li prega que vagi a 
buscar-lo. Una història basada en fets reals que té com a 
rerefons la Guerra Civil en la que en Miquel emprendrà un 
viatge ple de moments complicats que anirà salvant amb la 
seva perspicàcia i determinació. 

 

JN Car 

Històrica 
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Momo de Michael Ende  

Momo es una niña que posee la maravillosa 
cualidad de saber escuchar a los demás y que 

desea ayudar a la gente a humanizar sus vidas. Sobre todo 
cuando los hombres grises deciden apoderarse de uno de los 
biens más preciados que poseen las personas: su tiempo. 
Porque el tiempo es vida. Y la vida reside en el corazón.  

JN End 

Fantasia 
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   La porta dels tres panys de Sònia Fernández-Vidal 

En Niko Mir, un noi solitari de catorze anys, no 
s’imagina les conseqüències que li comportarà 

no seguir el camí que recorre cada dia per anar a l’institut. 
Quan canvia la seva ruta, descobreix una cosa que no havia 
vist mai. Atret per aquest misteri, hi entrarà i es trobarà dins 
d’un univers estrany. Dins del Món Quàntic passen coses 
sorprenents, des d’una guerra entre la matèria i 
l’antimatèria, fins a les desaparicions del gat de Schrödinger, 
passant per un taller de rellotgeria on es posa a prova la 
relativitat del temps. Immers en aquesta aventura 

inesperada, en Niko té la missió de retornar l’equilibri, ara en perill, entre el seu 
món i l’univers quàntic que acaba de descobrir.  

JN Fer 

Fantasia 

    El Bestiari de l'Axlin de Laura Gallego 

Axlin és l'escriba del seu poble. L'única que sap 
llegir i escriure. Per això, ningú del seu voltant 

comprèn realment la importància de la seva feina. Però ella 
s'ha proposat investigar tot el possible sobre els monstres i 
plasmar els seus descobriments en un llibre que pugui servir 
de guia i de protecció a altres persones. Per aquest motiu 
decideix anar-se'n amb els quincallaires i començar una ruta 
per aplegar la saviesa ancestral dels pobles en la seva 
precària lluita contra els monstres. Això no obstant, al llarg 
del seu viatge descobrirà coses que mai no s'hauria imaginat 
quan va marxar. 

JN Gal 

Fantasia 

    Tornaran a buscar-me de Josan Hatero\Use Lahoz  

Greco, un jove problemàtic de setze anys, és 
enviat a una prestigiosa institució anglesa, 

l'Acadèmia Fènix, que té fama “d´arreglar" els joves rebels en 
temps rècord. Allà coneix l'Iris, una altra interna. Junts, aniran 
descobrint que a l'acadèmia succeeixen coses molt estranyes 
als alumnes, que d'un dia a l'altre desapareixen per tornar 
inquietantment canviats i dòcils. En Greco i l'Iris tenen molt 
poc temps per descobrir el misteri de l'Acadèmia Fènix i la 
seva sinistra directora, o ells seran les properes víctimes...  

JN Hat  

Terror 

  Desconeguts de David Lozano Garbala  

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. No 
obstant, 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. 

JN Loz 

Thriller 

El dador de recuerdos de Lois Lowry  

La sociedad en la que vive Jonás es la perfecta 
descripción del mundo perfecto. Todo está bajo 

control; no hay colores, ni música, no hay guerra, ni 
posibilidad de elección. Cada persona se ajusta a las Normas 
de su Comunidad. Cuando Jonás cumple los 12 años y debe 
ser asignado a una profesión; es elegido para una función 
muy especial y única en su comunidad. En su formación 
descubrirá las verdades que subyacen bajo la frágil 
perfección de su mundo. Sugerente novela de ciencia ficción, 
sobre una sociedad utópica que sigue los pasos de las 

mejores novelas futuristas como Un mundo feliz, 1984, Farenheit 45... Trata sobre 
temas tan importantes como la libertad, el control de la información, el miedo, los 
sentimientos, la amistad...  

JN Low 

Ciència ficció 
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    Wonder de R.J. Palacio 

“Em dic August, per cert. No penso 
descriure la meva cara.           

Segur que és molt pitjor que tot el que us esteu imaginant.”  
August (Auggie) Pullman ha nascut amb una greu deformació 
a la cara i s’ha hagut de sotmetre a tantes operacions que no 
ha pogut anar mai a l’escola; fins ara, que té deu anys i està a 
punt de començar cinquè a l’escola Beecher. Si alguna vegada 
heu sigut nous, ja sabeu que dur que és… Doncs imagineu-vos 
com deu ser quan tens una cara com l’August. ¿Aconseguirà 
que els seus companys l’acceptin com un més, encara que 
sigui el nen més estrany que han vist mai?  

JN Pal 

Acceptar la diferència 

   La Maleta de Núria Parera 

Una lectura senzilla però no per això insulsa, 

sinó tot el contrari. Poques pàgines però plenes 

de contingut, d’històries i vivències a través d’un eix comú, 

una maleta que viatja al llarg del segle XX a través de 

diferents personatges que busquen una vida millor. 

JN Par 

Històrica 
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   Idriss, la noia del fil de seda de Hermínia Mas 

Aquesta novel·la narra la història d’amor entre 

Idriss i Farkhat. Està inspirada en llegendes 

orientals de la ruta de la seda i en les històries de les mil i una 

nits. Idriss i Farak es coneixen al mercat, s'enamoren, però 

Idriss ha de casar-se amb Rustam, per una promesa que va 

fer el seu pare.  

JN Mas 

Romàntica 

  El Hogar de Miss Peregrine para ninos peculiares de Ransom Riggs  

És una enigmàtica història sobre nens 
extraordinaris i monstres de la foscor; una 

fantasia esgarrifosa il·lustrada amb unes inquietants 
fotografies vintage que sorprèn joves i adults. De nen, en 
Jacob va crear un vincle molt especial amb el seu avi, que li 
explicava estranyes històries i li ensenyava fotografies 
d'infants levitant o invisibles. Ara seguint la pista d'una carta 
misteriosa, comença un viatge extraordinari fins a una illa 
remota de Gal·les, on el seu avi va passar la seva infantesa. 
Allà trobarà als infants de les fotografies, encara que 

els habitants afirmin que van morir fa molts anys.  

JN Rig 

Fantasia 

   Train kids de Dirk Reinhardt 

Basat en fets reals, cinc 
adolescents de diferents països 

de Centreamèrica, Miguel, Fernando, Emilio, Jaz i Ángel empr
enen un viatge per a travessar la frontera i arribar a la terra 
dels somnis, EUA, on alguns tenen part de la seva família i 
volen buscar un millor futur. El viatge, no exempt de perills i 
múltiples entrebancs, els portarà a travessar tot Mèxic, de 
tren en tren, amagats, vivint situacions extremes. Aquest 
viatge és a la vegada un viatge interior i iniciàtic de cadascun 
dels personatges, una experiència que els canviarà la vida i 
els portarà a prendre decisions i a forjar una gran amistat 
entre ells.  

JN Rei 

Immigrants en situació irregular 

    El Ladrón del rayo de Rick Riordan 

Què passaria si un dia descobrissis que, en 

realitat, ets fill d'un déu grec que ha de complir 

una missió secreta? Doncs això és el que li passa a Percy 

Jackson, que a partir d'aquest moment es disposa a viure els 

esdeveniments més emocionants de la seva vida. 

Fantasia 

JN Rio 
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    La Invenció de l'Hugo Cabret de Brian Selznick 

L'Hugo, que viu en una estació de tren de Paris, 
és un noi orfe i viu  ocult perquè ningú el 

descobreixi. La seva il·lusió més gran és reparar un autòmat 
amb les indicacions del quadern del seu pare. Per això, va 
acumulant les peces que aconsegueix a l'estació fins que un 
dia és descobert per una noia i pel vell venedor de joguines 
de la botiga de l’estació. A partir d'aquest moment la seva 
vida canvia i es veurà immers en un misteri i en una història 
que marcarà el seu futur. 

JN Sel 

Aventures 

   Harry Potter i la cambra secreta de J.K. Rowling  

En Harry i els seus amics han de tornar a l’escola 
de bruixeria per fer el segon curs, però el Harry i 

el Ron hi arriben just a temps perquè se ‘ls ha escapat el tren 
exprés i han hagut d’agafar un cotxe volador. Aviat es troben 
immersos en les assignatures més esotèriques...  

JN Row 

Fantasia 

   La Pirámide roja de Rick Riordan  (Las Crónicas de Kane ; 1) 

Nos quedan solo unas horas, así que escucha 
con atención. Si estás oyendo esta historia, ya 

corres peligro. Mi hermana Sadie y yo podríamos ser tu única 
esperanza. Todo empezó en Londres, la noche en que 
nuestro padre hizo explotar el Museo Británico con un 
extraño conjuro. Fue entonces cuando nos enteramos de 
que, además de un reconocido arqueólogo, era una especie 
de mago del Antiguo Egipto. Rodeado de valiosas 
antigüedades, empezó a entonar extrañas palabras . Algo 
debió de salir mal porque la sala quedó reducida a 

escombros; Set, el dios del caos, apareció de la nada envuelto en llamas y a nuestro 
padre se lo tragó la tierra . No puedo decirte nada más; el resto deberás descubrirlo 
tú.  

JN Rio 

Fantasia 
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JN Tow 

JN San 

   La mona de l'assassí de Jakob Wegelius  

Una història plena d’aventures, misteri, molt 

original amb una protagonista ben  especial, una 

mona anomenada Sally Jones. Tot comença quan el seu amic 

i company, el capità de vaixell Henry Koskhela, és acusat d’un 

assassinat. Això portarà la Sally Jones per diferents indrets 

del món en la recerca de la veritat, i també a conèixer moltes 

persones, algunes que l’ajudaran i d’altres que miraran de 

què no aconsegueixi el seu objectiu. 

JN Weg 

Policíaca 

  Nevermoor; Les proves de la Morrigan Crow de Jessica Townsend  

La Morrigan Corb està maleid̈a. Va néixer a la 
Negranit, el dia més desafortunat perquè neixi 

una criatura, i és culpada de totes les desgràcies locals, cada 
cop que passa alguna desgràcia la Morrigan es veu obligada a 
escriure una disculpa pel que ha succeiẗ, fins i tot en ocasions 
molt injustes. I el pitjor de tot és que està condemnada a 
morir a la mitjanit del seu onzè aniversari. Però quan la 
Morrigan espera resignada el seu destí, apareix un estrany 
personatge anomenat Júpiter Nord. Perseguits per l’Exèrcit 
de Fum i Ombres, en Júpiter la condueix fins a un indret 

màgic i secret anomenat Nevermoor.   

Fantasia 

  Mentida de Care Santos  

La Xènia lluita per treure bones notes, 
impulsada per la il·lusió d'entrar a Medicina, 

però des de fa un temps el seu rendiment és més baix. I és 
que la Xènia s'ha enamorat, però no d'un noi del seu entorn, 
sinó d'un fantasma d'Internet. Es proposa sorprendre'l, de 
manera que comença les seves investigacions amb les poques 
dades de les quals disposa. Però tot és fals, una mentida, ni la 
foto ni el nom són reals. Qui és en realitat la seva ànima 
bessona? Però aviat un paquet inesperat li revelarà la 
identitat del noi amb el qual va compartir les seves més 

íntimes emocions. El paquet prové de la presó de menors i conté la història d'un 
assassí. 

Amor i amistat 
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   El Diario de Anne Frank de Ari Folman 

Adaptació gràfica del  diari escrit per l'Anne 
Frank durant l'ocupació nazi dels Països Baixos, 

un testimoni únic sobre el nazisme explicat en primera 
persona per una nena de 13 anys. El llibre relata la vida 
d'Anne Frank abans de ser descoberta, és a dir, els dos anys 
de tancament que viu  amb la seva i una altra família amagats 
a la part del darrera de les oficines de l'empresa familiar a 
Amsterdam durant el període 1942-1944. Molt fidel al diari 
original, inclou fins i tot algun fragment,  la principal variació 
és un epíleg escrit pels autors en el que relaten com continua 
la vida d’Anne Frank un cop deixa d'escriure el diari.  

Històrica 

C Fol 

     Quan un toca el dos de Anna-Greta Winberg 

Tenir 13 anys no és fàcil, i encara menys si els 
teus pares decideixen separar-se. Això és el que 

li passa a la Madde: un dijous com qualsevol altre el pare 
anuncia que se'n va de casa i el món de la Madde i del seu 
germà Steffe s'ensorra de cop. Però la vida a l'institut, les 
tardes amb la Cessi, la seva millor amiga, l'aparició d'en Johan 
i la certesa que ja no és cap nena petita ajudaran la Madde a 
entendre i superar tot el que ha passat, mentre comença a 
experimentar de primera mà què és l'amor, la separació i 
l'allunyament. Quan un toca el dos és la història d'una noia 

enfrontada a la separació dels seus pares, a les alegries i tristeses del primer amor i 
a un dels reptes més intensos i apassionants de la vida: fer-se gran. 

JN Win 

Divorci 

Magalina i el bosc dels animals màgics de Sylvia Douyé i Paola Antista  

La Magalina acaba d'arribar al campament de 
criptozoologia per aprendre-ho tot sobre la seva 

passió: l'estudi dels animals màgics! A més d'estudiar 
gorgones, vampirs i fades, la Magalina coneixerà els seus 
nous companys. Alguns es convertiran en amics; altres, en 
rivals... i potser algun li resulti especial. Ben aviat, els misteris 
es multipliquen, i les vides dels estudiants corren perill. Podrà 
la Magalina descobrir què passa i salvar als seus amics?  

Fantasia 

IC Dou 
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Petits Llobs 
PetitsLlobs som un grup de bibliotecaris i bibliotecàries de les 

sales infantils de les biblioteques del Baix Llobregat Nord que 

ens reunim periòdicament  amb l’objectiu de compartir ex-

periències i aprofitar recursos entre les biblioteques al voltant 

del foment de la lectura. 

Hem creat aquesta guia pensant en infants i joves d'entre 10 

i 14 anys als quals les lectures de la sala infantil de vegades 

els hi queden petites, però encara no tenen edat per llegir 

novel·les. 

@PetitsLlibres 
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