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Tan senzill com tuitejar t’estimo 

Sèrie tan senzill 

 

 

És la primera part d'una nova trilogia signada per 

Blue Jeans, l'autor de la sèrie més venuda de 

literatura juvenil romàntica. En la nova novel·la de 

Blue, coneixerem a un grup de nois i noies que 

afronten per primera vegada l'experiència de viure 

i estudiar lluny de la casa familiar, per la qual cosa 

Madrid es convertirà en la seva ciutat d'acollida i, 

la residència, en la seva casa. Tots ells tindran els 

seus propis problemes individuals i hauran 

d'enfrontar-se a les bromes, la solitud, els enganys 

d'Internet, les noves relacions que puguin sorgir, 

les temptacions poc recomanables. Malgrat tot, i 

per sobre de tot, triomfarà l'amor, l'amistat i la 

lleialtat al grup.  

Fes-me callar amb un petó 

Trilogia Cançons per a Paula 

 

El temps passa a la vida de la Paula. Noves 

experiències, nous amics, noves dificultats... la 

distància és un mal rival per a l’amor. Haurà de 

prendre decisions importants, però cap d’aquestes 

no serà fàcil. I encara menys després de tot el que 

passa a Londres... L’Àlex s’ha entossudit a 

convertir-se en un gran escriptor, tot i que té altres 

coses que el preocupen. La Diana i en Mario, per 

la seva banda, es veuran embolicats en situacions 

límit en què hauran d’escollir quina és la millor 

opció. Les Sugus s’han distanciat, però... podrien 

tornarà unir-se algun dia? Aquells dies de 

desembre, això sembla molt complicat... 
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El niño en la cima de la montaña 

 

París, 1935. Els primers set anys de la vida de 

Pierrot, de pare alemany i mare francesa, 

estan marcats pel candor d'una infància no gaire 

diferent de la de qualsevol altre nen. Però 

igual que per a milions de persones, la guerra ho 

canviarà tot. Després de la mort prematura dels 

seus pares, Pierrot ha d'abandonar París i separar-

se del seu íntim amic Anshel, un nen 

jueu de la seua mateixa edat. Haurà de viatjar  fins 

a Alemanya per a viure amb la seua tia Beatrix en 

la misteriosa casa en la qual està ocupada. I no es 

tracta d'una casa qualsevol, sinó del Berghof, 

l'enorme residència que Adolf Hitler . 

 

Invisible 

 

Emotiva, commovedora, diferent... Invisible narra, 

a través dels ulls d'un nen, una història que podria 

ser la de qualsevol de nosaltres. Qui no ha desitjat 

alguna vegada ser invisible? Qui no ha desitjat 

alguna vegada deixar de ser-ho? El problema és 

que mai he arribat a controlar bé aquest poder: de 

vegades, quan més ganes tenia de ser invisible, era 

quan més gent em veia, i en canvi, quan desitjava 

que tots em veiessin, era quan al meu cos li donava 

per desaparèixer.  

  
La balada del Norte (Tomo 1) 

Còmic 

 

Madrid, 1933. Tristán Valdivia, periodista sense 

periòdic, editor sense èxit i amant sense il·lusió, 

abandona la capital per a tornar al nord. Allí li 

espera el seu pare, el marqués de Montecorvo. Són 

temps difícils per al país, immers en les 

convulsions de la II República, i el vell aristòcrata 

ha de mantenir-se al capdavant del seu feu 

particular: la Companyia Minera del Nord-oest.  

Will Grayson, Will Grayson 

 

Will Grayson té dues regles en la vida: callar i no 

implicar-se en res.  

Molt prop d'ell hi ha un altre Will Grayson: un noi 

melancòlic que no té res bo al que agarrar-se. 

L'única cosa que fa que la seua vida valga la pena 

és la seua relació en línia amb Isaac, al qual mai ha 

vist en persona. 

Una freda nit d'hivern, els dos Will Grayson es 

creuaran en una cantonada qualsevol de Chicago.  
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El noi del pijama de ratlles 

 

Bruno, de vuit anys, és el fill d'un oficial nazi. En 

ascendir al seu pare, la família es veu obligada a 

abandonar la seua confortable casa de Berlín i 

traslladar-se a una zona aïllada on el solitari xiquet 

no té gens que fer ni ningú amb qui jugar. Mort 

d'avorriment i atret per la curiositat, Bruno fa cas 

omís al que la seua mare li diu. No ha d'anar més 

enllà del jardí sota cap circumstància. Però ell no li 

fa cas i es dirigeix cap a la 'granja' que ha vist en la 

distància. Allí coneix a Shmuel, un xiquet de la 

seua edat que viu una estranya i paral·lela 

existència a l'altre costat d'un filat. 

 

El diario de Anne Frank 

 

Després de la invasió d'Holanda, els Frank, 

comerciants jueus alemanys emigrats a 

Amsterdam en 1933, es van ocultar de la Gestapo 

en una golfa annexa a l'edifici on el pare d'Ana 

tenia les seues oficines. Eren vuit persones i van 

romandre recloses des de juny de 1942 fins a agost 

de 1944, data en què van ser detinguts i enviats a 

camps de concentració. En aquest lloc i en les més 

precàries condicions, Ana, en aquell temps una 

nena de tretze anys, va escriure el seu escruixidor 

Diari. 

  
La lección de August 

 

August té deu anys, és fan de la guerra de les 

galàxies i mai ha anat al col·legi; la seua mare ha 

estat la que s'ha encarregat de la seua educació. 

Però aquest any els seus pares han decidit que 

hauria de començar a relacionar-se amb altres 

xiquets. August no és un noi normal, almenys 

físicament, doncs té part de la cara deformada, 

però ell se sent com un més. 

Harry Potter y la piedra filosofal 

Col·lecció Harry Potter  

 
Una sèrie de novel·les fantàstiques escrita per 

l'autora britànica J. K. Rowling, en la qual es 

descriuen les aventures del jove aprenent de màgia 

i fetilleria Harry Potter i els seus amics Hermione 

Granger i Ron Weasley, durant els anys que passen 

en el Col·legi Hogwarts de Màgia i Fetilleria. 

L'argument se centra en la lluita entre Harry Potter 

i el malvat mag Lord Voldemort, qui va assassinar 

als pares de Harry en el seu afany de conquistar el 

món màgic. 
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El diario rojo de carlota 

 

No és estrictament un diari, ni tampoc una 

novel·la. Què ocorreria si l'explosiva Carlota -

protagonista de tants llibres memorables-, i 

Flanagan -el famós detectiu-, es conegueren, 

intimaren, establiren relacions sentimentals, 

practicaren sexe i.... ens ho explicaren pas a pas? 

El lector pot assistir al costat de Carlota a les 

primeres experiències sexuals, gaudint sobre els 

aspectes fonamentals de la sexualitat. 

 

A todos los chicos de los que me enamoré 

 

Lara Jean guarda les seues cartes d'amor en una 

caixa. No són cartes que li hagen enviat, les ha 

escrit ella, una per cada noi dels quals s'ha 

enamorat. En elles es mostra tal qual és, perquè sap 

que ningú les llegirà. Fins que un dia algú les envia 

per equivocació i la vida amorosa de Lara Jean 

passa d'«imaginària» a estar totalment fora de 

control. 

  
La cova dels dies  

 
La nit en què la Júlia fa divuit anys, el seu avi mor. 

El matí de l’enterrament, quan busca la 

documentació per a la funerària, la Júlia no troba 

el DNI, ni cap factura a nom seu, ni comptes, ni 

cap document... Sembla que l’home no hagi existit 

mai. A partir d’aquí, comença una aventura 

delirant per descobrir qui era en realitat l’avi i per 

trobar el motiu de la seva mort. La Júlia no 

s’imagina el que l’espera: la descoberta d’una cova 

dels dies, un lloc secret i diminut de la terra on no 

existeix el temps... 

Bajo la misma estrella 

 

 Hazel i a Gus els agradaria tenir vides més 

corrents. Alguns dirien que no han nascut amb 

estrella, que el seu món és injust. Hazel i Gus són 

sol adolescents, però si alguna cosa els ha ensenyat 

el càncer que tots dos pateixen és que no hi ha 

temps per a lamentacions, perquè, ens agrada o no, 

només  

existeix l'avui i l'ara. I per això, amb la  

intenció de fer realitat el major desig de Hazel -

conèixer al seu escriptor favorit-, creuaran junts 

l'Atlàntic per a viure una aventura contrarellotge, 

tan catàrtica com esquinçadora. Destinació: 

Amsterdam. 
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El juego infinito 

 

Michael és un hacker de Xarxa Virtual, l'addictiu 

joc de realitat virtual que arrasa entre els 

adolescents. Allí té amics de veritat: Sarah i 

Bryson, i gràcies a la seua capacitat per a 

manipular la tecnologia i saltar-se les normes 

poden esprémer al màxim la plataforma i viure 

experiències al límit. 

 

Warcross 

 

Per als milions d'usuaris que es connecten a la 

recerca d'adrenalina o per l'eufòria d'experimentar 

un nou estil de vida, Warcross és més que un joc; 

és una revolució. Emika Chen treballa com caça-

recompenses rastrejant als jugadors que vulneren 

la llei. I es tracta d'un món competitiu, per la qual 

cosa un dia assumeix un desafiament molt arriscat: 

hackejar la partida inaugural dels campionats 

mundials. 

 

 

 
La selección 

 
Per a trenta-cinc noies, "La Selección" és una 

oportunitat que només es presenta una vegada en 

la vida. L'oportunitat d'escapar de la vida que els 

ha tocat per néixer en una determinada família. 

L'oportunitat que les traslladen a un món de vestits 

preciosos i joies que no tenen preu. L'oportunitat 

de viure en un palau i de competir pel cor del 

maquíssim príncep Maxon . per a America Singer, 

ser seleccionada és un malson perquè significa 

allunyar-se del seu amor secret, Aspen, Però qui 

pertany a una casta inferior a la d'ella; i també 

abandonar la seva llar per a barallar per una corona 

que no desitja i viure en un palau que està sota la 

constant amenaça d'atacs violents per part dels 

rebels. 

La màquina del tiempo 

 

Quan H. G. Wells va crear la seua enginyosa 

màquina del temps, no es va limitar a traslladar al 

seu inventor a l'any 802701 per a contemplar un 

Londres totalment canviat, una raça humana 

degenerada, una civilització en ruïnes, producte 

d'un progrés científic incontrolat... Influït pel 

socialisme utòpic, Wells fa en aquesta obra una 

lúcida sàtira de la societat capitalista del seu temps, 

a més de traslladar les seues inquietuds científiques 

i de plantejar una reflexió, plenament actual, sobre 

la responsabilitat de l'ésser humà respecte al futur. 
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Mujercitas 

 

El senyor March ha marxat a la guerra i les seves 

quatre filles han de quedar-se a casa amb la seva 

mare, la seva tia i els seus amics, enmig de la 

bullícia de la vida burgesa de Nova Anglaterra. 

 

Meg, Beth, Amy i Jo, les quatre germanes March, 

tenen interessos molt diferents, però juntes viuen i 

sofreixen els canvis que comporta fer-se un lloc en 

el món i, el més complicat de tot, créixer. 

La isla del tesoro 

 

El protagonista d'aquest magnífic llibre és un nen, 

Jim Hawkins. La seua emocionant aventura 

comença el dia en què un vell mariner amb la cara 

marcada per una acanada arriba a la posada del seu 

pare. El cofre que transporta el desconegut conté 

un estrany mapa, que Jim descobrirà per casualitat. 

A partir d'aquest moment, el nostre jove 

protagonista emprendrà un arriscat viatge a la 

recerca del tresor del temut capità Flint. 

 


