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Una ampolla al mar de Gaza 
Valérie Zenatti 

 
A Jerusalem, l'horror dels atemptats s'ha convertit en 

una rutina. Però la Tal, una noia israeliana de disset 
anys, no s'acostuma a tanta violència. Per tal de 

superar l'odi creu que ha de conèixer l'altra cara del 
conflicte, i aconsegueix posar-se en contacte amb en 

Naïm, un palestí de vint anys, per mitjà del correu 
electrònic. De primer el noi és molt eixut, però a poc 

a poc els dos joves superen els recels i sorgeix entre 

ells una amistat de debò. 
 

 

 
 

 

 
Si tu em dius vine ho deixo tot 

Albert Espinosa 
 

Quan creus que coneixes totes les respostes, arriba 
l’Univers i et canvia totes les preguntes...En Dani es 

dedica a buscar nens desapareguts. Al mateix instant 

que la seva parella fa les maletes per abandonar-lo, 
rep una trucada de telèfon d’un pare que, desesperat, 

li demana ajuda. El cas el conduirà a Capri, illa on 
afloren records de la seva infantesa i de dos 

personatges que el van marcar per sempre: el Sr. 
Martín i en George. Retrobar-se amb el passat portarà 

en Dani a reflexionar sobre la seva vida, sobre la 
història d’amor amb la seva parella i sobre les coses 

que són de veritat importants. Aquest llibre està 
dedicat a tots aquells que continuen volent ser 

diferents i que lluiten contra aquells que desitgen que 
siguem iguals. 
 

http://www.youtube.com/watch?v=BzF0oTu1gLM
https://www.youtube.com/watch?v=0zSF8ypgIFI


 
 

 

 

Wonder 
R.J Palacio 

 
L’Auggie va néixer amb una malformació facial que  

li ha impedit anar a una escola normal. Fins ara. 
L’Auggie és un nen normal, però amb una cara fora 

del corrent. ¿Podrà convèncer els seus nous 

companys que és com ells, malgrat les aparences? És 
la història de l’August, però és la història també de 

cada lector. Plena de bondat i coratge, Wonder és un 
llibre que ens mostra la bellesa que tenim al nostre 

voltant. 

 

 

 

 
Bajo la misma estrella 
John Green 

 
 A Hazel y a Gus les gustaría tener vidas más 

corrientes. Algunos dirían que no han nacido con 
estrella, que su mundo es injusto. Hazel y Gus son 

solo adolescentes, pero si algo les ha enseñado el 
cáncer que ambos padecen es que no hay tiempo 

para lamentaciones, porque, nos guste o no, solo 

existe el hoy y el ahora. Y por ello, con la intención de 
hacer realidad el mayor deseo de Hazel - conocer a su 

escritor favorito -, cruzarán juntos el Atlántico para 
vivir una aventura contrarreloj, tan catártica como 

desgarradora.  
 

 

 

 

 

Memorias de un amigo imaginario 
Matthew Dicks 

 

En Max només té vuit anys i no és un nen com els 
altres. Ell viu en el seu interior i com menys el 

molestin, millor. En Max no té amics perquè ningú no 
l'entén i tothom vol que sigui d'una altra manera, fins 

i tot els seus professors i els seus pares. Només em 
té a mi, que sóc el seu amic des de fa cinc anys. Ara 

sé que en Max corre perill i només jo el puc ajudar. 
Pateixo per ell, però també per mi. Els pares d'en Max 

diuen que sóc un amic imaginari. Espero que a 
aquestes altures tinguis ben clar que això no és 

veritat, jo no sóc imaginari.. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5-yiubo7cBA
https://www.youtube.com/watch?v=5OE_atA9V9c
https://www.youtube.com/watch?v=A4SFQNxfNj4
https://www.youtube.com/watch?v=5-yiubo7cBA
https://www.youtube.com/watch?v=5-yiubo7cBA
https://www.youtube.com/watch?v=vp9fx1UZf1w


 

 
 

 

Junts i prou 
Anna Gavaldà 

Camille Fauque treballa de nit i malviu en una petita 
cambra en unes golfes de París. Amb prou feines es 
relaciona amb ningú, gairebé no menja i cada vegada 

està més prima... Ben aviat Camille coneixerà un jove 
aprenent de xef, malparlat i seductor, que un cop per 

setmana viatja fins a Tours per visitar la seva àvia i 
que de mica en mica omplirà l'existència de Camille 

de tendresa i d'atencions no només gastronòmiques.  

 

 

 
 

 

El blog de Cyrano 
Rosa Huertas 

 
¿Sabes quién era Cyrano de Bergerac?Cyrano amaba 

a la bella Rosanne pero sabía que su amor era 
imposible, por eso le escribía encendidas cartas que 

jamás se atrevía a enviarle.Yo también escribo al 
alguien imposible, aunque se sienta detrás de mí en 

clase. 

 

 

 

 

Voldria que fossis tu 
Lorenza Bernardi 
 

Un missatge, una cançó, una bonica història d'amor. 

Què faries si per error rebessis un missatge d'un noi 
que no coneixes de res? La Bea, tímida i seriosa com 

és, no en té cap dubte: l'esborraria de seguida. 
Resulta, però, que el missatge parla del seu llibre 

preferit i no es pot resistir a la temptació de 
contestar. Entre ells dos comença així una 

correspondència intensa. Dia rere dia, la Bea 
descobreix que té un munt de coses en comú amb 

aquell noi misteriós. Mentrestant, però, a l'escola 
coneix l'Albert, insuportable. Li sembla que aquell noi 

no perd l'ocasió de deixar-la en ridícul i no hi vol tenir 
res a veure. Però el destí, ja se sap, juga males 

passades... 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5OE_atA9V9c
https://www.youtube.com/watch?v=DtkAgl0Zhrc
https://www.youtube.com/watch?v=20bh1WaTKI8&list=PLr81ca1ffg2ETZoDAVRIPgKwjO7RezXLM


 

 

 
 

 

Un haiku per a l’Alícia 
Francesc Miralles 

 
Als disset anys, el Genís Gràcia creu que la seva vida 

és un fracàs: els pares s'han separat, no se'n surt 
amb els estudis, s'avorreix... Quan creu que ha 

arribat a un carreró sense sortida coneix l'Alícia, que 
ha fundat una societat secreta on es discuteix sobre 

la felicitat, els diners o el sentit de la vida . La 

fascinació per la misteriosa Alícia, amant dels haikus, 
coincideix amb la singular feina que acaba de trobar 

en una editorial. 
 

 

 

 
 
 

 

Camps de maduixes 
Jordi Sierra i Fabra 
 

Quan neix el dia, en un hospital, la Luci està en coma 
a causa de lèxtasi, la droga de disseny més de moda. 

Els seus amics reflexionen sobre el que va passar el 
dia anterior. En poques hores saccelera tot, i tothom 

qui coneix la Luci lluita per ella, però també per 
alguna cosa més.  

 

 

 
 

 

El perquè de tot plegat 
Quim Monzó 

 
Els trenta relats que integren aquest recull de Quim 

Monzó es complementen els uns als altres per formar 
un tot que ens mostra amb precisió l'eterna incertesa 

humana. En El perquè de tot plegat els recursos 
sintètics de Monzó arriben al seu màxim de puresa: 

aparentment simples i esquemàtics, són una exhibició 
enèrgica de mestria. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xLViU_iGFNY
https://www.youtube.com/watch?v=FSAcRByHlIE
https://www.youtube.com/watch?v=tlX3ECEbgwA


 

 

 

 

Vés on et porti el cor 
Susanna Tamaro 
 

Aquesta és una obra intimista i exquisida en què una 
àvia fa una llarga carta de comiat a la seva néta. 

L’Olga sap que s’està morint, i no vol marxar sense 
explicar-li els motius que l’han dut fins on és, perquè 

la comprengui, ni que sigui massa tard. Vol que 
conegui el perquè de les relacions que l’han marcat, 

amb el seu marit, a qui mai no va estimar; el seu 
gran amor, del tot clandestí; les baralles amb la seva 

filla, que va morir d’accident de cotxe quan la néta 
era tan sols un bebè, i la relació entre les dues, tan 

plena de frases no dites que necessita conjurar.  
 

 

 

 
 

 

Y decirte alguna estupidez, por  
ejemplo, te quiero  Martin Casariego 

 

Juan piensa que el amor es una estupidez, pero se 

enamora de Sara. Cuando ella le propone robar los 
exámenes, él no sabe decir que no a la aventura que 

Sara le propone, porque está metido en otra 
aventura, la de su amor secreto. Ésta es también la 

historia del paso de la adolescencia a la madurez: 
Juan está aprendiendo a va lorar «las pequeñas 

cosas». 
 

 

 

 
 

 

Estimat ningú 

Berlie Doherty 
 

Quan la Helen s'adona que està embarassada, 

decideix trencar la seva relació amb en Chris, el pare 
del seu fill, perquè necessita temps per estar sola i 

aclarir els sentiments contradictoris que experimenta. 
Ell se sent ferit perquè pensa que ha de formar part 

de tot allò que té a veure amb el futur del seu fill. 
 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uWujzlJHvYQ
https://www.youtube.com/watch?v=T-TnNksq0TY
https://www.youtube.com/watch?v=x6-xs5qCukQ


 

 
 

 

Al viaje del hijo de Fatuma 
Naguib Mahfuz 

 
Quindil se suma a una caravana que atraviesa 

diversos países con el fin de adquirir la sabiduría 
suficiente que le permita paliar los males de su tierra. 

Como destino final, el misterioso y legendario Gabal, 
lugar del que todos hablan pero que nadie ha 

conseguido visitar jamás. Durante su larga aventura, 

el hijo de Fatuma recorre diversos territorios cuyas 
costumbres y  formas de gobierno anota 

cuidadosamente en un diario. 
 

 

 

 

 
El caçador d’estels 
Khaled Hosseini 
 

Una bellíssima novel·la sobre l'amistat, la traïció i el 
preu de la lleialtat. La inoblidable i colpidora història 

de l'amistat entre dos nens, l'Amir i en Hassan, que 

creixen junts a Kabul durant els últims dies de la 
monarquia afganesa, un d'ells, fill d'un home ric i 

poderós, i l'altre, un hazara de classe inferior. 
Després de la invasió soviètica, l'Amir i el seu pare 

abandonen el país i comencen una nova vida a 
Califòrnia. Però el passat sempre torna, i el pes de la 

traïció de vegades esdevé massa feixuc. 
 

 

 

 

 
Mil sols esplèndids 
Khaled Hosseini 

 
L'excepcional història d'una amistat i d'un amor 

indestructibles durant tres dècades de la història de 
l'Afganistan. Un extraordinari relat de la vida de dues 

generacions unides tràgicament per la guerra, de 
l'amistat entre dues dones, la Mariam i la Laila, i d'un 

amor que sobreviu a totes les adversitats. Amb la 

invasió soviètica, la guerra, els talibans i l'arribada 
dels nord-americans com a teló de fons. I la seva 

lluita per trobar la felicitat, per sobreviure. 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Wxz5hPsDpSs
https://www.youtube.com/watch?v=tx3PxnF1z_A
https://www.youtube.com/watch?v=j1lq9hZeNM0


 

 
 

 

Balzac i la petita modista xinesa 
Dai Sijie 

 
El 1971, com molts milions de joves xinesos en 

aquells anys, dos presumptes intel·lectuals de ciutat 
són enviats al camp perquè els camperols pobres els 

«reeduquin». Tenen disset i divuit anys, i el seu destí 
és un poble perdut al capdamunt d'una muntanya 

remota. Allà, en efecte, viuran un capítol decisiu en la 

seva educació, però serà gràcies a l'amistat de la 
Petita Modista i, sobretot, gràcies a una maleta plena 

de llibres prohibits. 
 

 

 

 
 

 

Un grito de amor desde el centro  
del mundo 
Kyichi Katayama 

 
Preciosa y emotiva historia de amor la protagonizada 

por los jóvenes personajes de la novela centrada en 

el amor, el conocimiento y la tristeza de la pérdida. 
Relatada de forma amena y sencilla, con continuos 

saltos en el tiempo, la historia de Aki y Sakutaro nos 
llega al corazón por su belleza y su final trágico ya 

anunciado en sus páginas iniciales. Novela de enorme 
éxito en Japón que no sufrirá mucho para serlo 

también en los países donde se traduzca. 
 

 

 
 

 

 

Los guardianes del libro 
Geraldine Brooks 

 

Los guardianes del libro tiene lugar después de la 
guerra de Bosnia, cuando Hanna, una joven bibliófila, 

se traslada a Sarajevo para restaurar un tesoro 
perdido. Ya en Bosnia comenzará a trabajar en la 

restauración de la Haggadah de Sarajevo -un libro de 
oraciones judío-para tratar de descubrir sus secretos 

y reconstruir la historia de su milagrosa 
supervivencia. Pero el viaje también pondrá en 

movimiento una serie de acontecimientos que 
amenazan con quebrar la ordenada vida de Hanna, 

incluyendo su encuentro con Ozren Karamen,el joven 
bibliotecario que arriesgó su vida para salvar el libro. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ajPIxt4dvOQ
https://www.youtube.com/watch?v=gAc9CFuwA7Q
https://www.youtube.com/watch?v=9Swl4J3CNyo


 

 
 

 

Como saliva en la arena  
Klaus Kordom 

 
La joven Munli se escapa al saber que su padre quiere 

casarla con un hombre mayor muy violento. Es la 
historia de su paso a la madurez y un reflejo de la 

actual situación de gran parte de la población en la 
India. 

 

 

 
 

 
Hacia rutas salvajes 
Jon Krakauer 

 

En abril de 1992, Chris McCandless, de 24 años, se 
internó solo y apenas equipado en tierras de Alaska.  

Cuatro meses más tarde, unos cazadores encontraron 
su cuerpo sin vida. Su historia, difundida en un 

reportaje de Jon Krakauer, suscitó una agitada 
polémica, pues, ¿por qué un joven que acababa de 

graduarse decide cortar todos los lazos con su familia 
y perderse en una región inhóspita?  

 

 

 

 

 

Jo, el desconegut 
Antoni Dalmases 

 
L'Arnau enyora les bogeries de cap de setmana amb 

els amics. Està penjat per l'Olga, i ara s'ha de 
dedicar, darrere d'ella, al voluntariat. Aquesta mossa 

li interessa, i està disposat a perdre cada tarda, si cal, 

cuidant un avi amb inici d'Alzheimer. Així, el 
protagonista descobreix el món dels avis sols i 

la lluita dels maquis, comença una nova relació amb 
els pares i, sobretot, s'adona que no es coneixia prou 

bé a ell mateix. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ChBaEiJLtqs
https://www.youtube.com/watch?v=cMGfV-gzGcc
https://www.youtube.com/watch?v=pXvWxYrCoP8


 

 

 
Entre limones 
Chris Stewart 

 

Es el divertidísimo relato de un joven inglés que, con 
tal de no vestir traje y trabajar en una oficina, se 

gastó todos sus ahorros en la compra de un ruinoso 
cortijo en la Alpujarra granadina. Chris desgrana el 

sinfín de vivencias que le depara su existencia diaria 
desde que, tras su llegada a la Alpujarra, inicia la 

aventura que cambiará su vida, rodeado de una 
sorprendente galería de lugareños, pastores, 

expatriados y viajeros New Age.  
 

 

 

 

 
Perdona si et dic amor 
Federico Moccia 
 

La Nikki i l'Alessandro xoquen en una travessia del 
Vialle della Moschea, en ple centre de Roma. La Nikki 

ha de deixar la seva moto lligada en un pal i 
l'Alessandro l'acompanya a l'institut amb el cotxe. Ell 

es compromet a fer-li de xofer i a dur-la a tot arreu 
mentre ella tingui la moto al mecànic. D'aquesta 

relació accidentada, en neix una amistat ben especial, 

però la Nikki i l'Alessandro es porten vint anys i tenen 
vides molt diferents.  

 

 

 

 
 

 

Tengo ganas de ti 
Federico Moccia 

 
Tras pasar dos años en Nueva York, Step vuelve a 

Roma. El recuerdo de Babi le ha acompañado todo 
este tiempo y teme el momento de reencontrarse con 

ella. Pronto se da cuenta de que las cosas han 
cambiado y de que poco a poco tendrá que 

reconstruir su vida de nuevo en Italia.  

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AVJVPKBYIgg
http://www.youtube.com/watch?v=AwTGNtgP6-A
http://www.youtube.com/watch?v=VCtkby-1-JQ


 

 

 

 

El diari lila de la Carlota 

Gemma Lienas 
 

 

El Diari Lila de la Carlota no és una novel·la. Tampoc 
un diari íntim qualsevol. La Carlota, encuriosida pel 

joc proposat per l'àvia, observa el món amb les 
«ulleres liles» i comprova com situacions quotidianes 

que semblaven inqüestionables són injustes i 

discriminatòries. ¿Qui s'ha inventat que, en qüestions 
amoroses, els nois han de prendre la iniciativa? ¿Per 

què el físic de les noies és més important que el dels 
nois? I topa, també, amb l'horror de les xifres. El 

setanta per cent dels pobres de la Terra són dones... 
 

 

 

 
 

 
Diari vermell de la Carlota 
Gemma Lienas 
 

És un llibre amb uns capítols novel·lats, en els quals 
la Carlota estableix una relació sentimental i sexual 

amb en Flanagan (el famós detectiu de llibres com No 
demanis llobarro fora de temporada), i amb uns altres 

capítols en què, amb l`excusa d`un diari, la Carlota 
va exposant tot el que aprèn sobre la sexualitat i, de 

retruc, sobre els sentiments.  
 

 

 

 

 
Crepúsculo 
Stephanie Meyer 
 

Cuando Isabella Swan se muda a Forks, una pequeña 
localidad del estado de Washington en la que nunca 

deja de llover, piensa que es lo más aburrido que le 
podía haber ocurrido en la vida. Pero su vida da un 

giro excitante y aterrador una vez que se encuentra 
con el misterioso y seductor Edward Cullen. Hasta ese 

momento, Edward se las ha arreglado para mantener 
en secreto su identidad vampírica, pero ahora nadie 

se encuentra a salvo, y sobre todo Isabella, la 
persona a quien más quiere Edward...  
 

https://www.youtube.com/watch?v=KGARSY9Phkk
http://www.youtube.com/watch?v=d1jLDpFKewI


. 

 
 

 
Rebeldes 
S. E. Hinton 

 

Las peleas callejeras entre bandas rivales 
desencadenan tal violencia, que muchas terminan de 

forma trágica. Los conflictos familiares, la 
marginación, la ausencia de futuro... llevan a algunos 

jóvenes a buscar en la calle y en el grupo lo que no 
encuentran en casa. Pero siempre queda un destello 

de esperanza. Esta novela describe la dura realidad 
en la que se mueven los adolescentes en los 

suburbios de las grandes ciudades. 
 

 

 

 

 

La ley de la calle 

Susan E. Hinton 
 

Rusty James ha conseguido salir adelante pero ha 
pagado un precio muy alto. Las pequeñas 

escaramuzas que pronto se convirtieron en asuntos 
graves, las drogas, las amenazas a la vuelta de cada 

esquina, el brillo del acero y el olor de la sangre, los 
reformatorios, también las fiestas salvajes y las 

chicas. Y al fondo de todo la muerte de un buen 
amigo que marcó su vida para siempre.  

 
 

 

 

 
 

 
Respirando cerca de mí 
Jorge Gómez Soto 
 

Henry es un adolescente colombiano sin papeles, sin 
amigos y sin mucha familia; con pocos escrúpulos y 

bastante  sangre fría. Perfecto como pistolero a 

sueldo. Alberto es un chico español como tantos 
otros: le gusta salir con los amigos, los videojuegos, 

los chats y las chicas, aunque no tenga mucha suerte 
con ellas. Dos personajes de dos mundos distintos 

cuyas vidas se cruzan como en una mala broma del 
destino. Aunque en este caso la broma tiene nombre, 

se llama Erika, y su vida está en peligro.  
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fayf0rHOZDs
https://www.youtube.com/watch?v=4TUYDo3MR_A
https://www.youtube.com/watch?v=xL0Q2vkLgQM


 

 
 

 
El guardián entre el centeno 
J.D. Salinger   

 

Las peripecias del adolescente Holden Cauldfiel en 
una Nueva York que se recupera de la guerra 

influyeron en sucesivas generaciones de todo el 
mundo. En su confesión sincera y sin tapujos, muy 

lejos de la visión almibarada de la adolescencia que 
imperó hasta entonces, Holden nos desvela la 

realidad de un muchacho enfrentado al fracaso 
escolar, a las rígidas normas de una familia 

tradicional, a la experiencia de la sexualidad más allá 
del mero deseo. 

 
 

 

 

 

El señor de las moscas 
Willian Golding   

 
Una treintena de muchachos son los únicos 

supervivientes de un naufragio en el que perecen 
todos los adultos. Enseguida se plantea cómo 

sobrevivir en tales condiciones, y no tardan en 
crearse dos grupos con sus respectivos líderes. Ralph 

se convierte en el cabecilla de quienes están 
dispuestos a construir refugios y a recolectar, 

mientras que Jack se convierte en el jefe de los 
cazadores, animados por un espíritu más aventurero. 

Las tensiones entre ambos bandos desembocan en un 
enfrentamiento que se resuelve en un baño de 

sangre.  

 
 

 

 

 

Cicatrius DE 1714 
Andreu Martín 
 

El 3 d’abril de 1714, quan les bombes comencen a 
caure sobre Barcelona, Bernat Sistach descobreix 

amb horror la bestialitat de la guerra. En una ciutat 
plena de banderes amb el lema «Viurem lliures o 

morirem», Bernat no entén que la seva família es 
traslladi per seguretat. Convençut que el pare és un 

traïdor i que fugir és covards, el noi sent una atracció 

irresistible pel món dels espies. 
 

 
 

http://www.lecturalia.com/libro/28/el-guardian-entre-el-centeno
http://www.lecturalia.com/libro/60/el-senor-de-las-moscas
https://www.youtube.com/watch?v=mDAZlDtC5ns
https://www.youtube.com/watch?v=DfdsUGM5YAg
https://www.youtube.com/watch?v=4jrj408bAd0


 

 

 

 

Marina 
Carlos Ruiz Zafón 
 

Oscar Drai, un joven estudiante de Barcelona conoce 
a Marina, una hermosa y misteriosa muchacha con la 

que se enfrenta a un mundo de secretos y mentiras. 
El misterio, la intriga y el amor son algunos de los 

ingredientes de esta novela. Junto a Marina 
intentarán descifrar un enigma de una empresa 

cerrada hace años que esconde secretos y solo ellos 
podrán descifrar la verdad. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
El palacio de medianoche 
Carlos Ruiz Zafón 
 

Calcuta, 1932: El cor de les tenebres. Un tren en 
flames travessa la ciutat. Un espectre de foc sembra 

el terror en les ombres de la nit. Però això només és 
el principi. El dia abans de complir els setze anys, 

Ben, Sheere i els seus amics hauran d'enfrontar-se al 
més terrible i mortífer enigma de la història de la 

ciutat dels palaus. 

 

 

 

 
Els jocs de la fam 
Suzanne Collins 

 

Vint-i-quatre adolescents forçats a jugar. Només un 

guanyador. Els Jocs de la Fam han començat.... 
«Estava tan obsessionada amb el llibre que me l'havia 

d'emportar quan sortia a sopar i amagar-lo sota la 

taula per no parar de llegir. La història em va 
mantenir desperta unes quantes nits 

seguides, perquè fins i tot després d'haver-lo acabat, 
em quedava estirada al llit donant-li voltes. L'he 

recomanat a tots els que llegeixen el meu web. Els 
Jocs de la Fam és un llibre meravellós. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=MDkxKQTsvR4
https://www.youtube.com/watch?v=cOCcdaYLyFo
https://www.youtube.com/watch?v=uHmu_ebFAG8


 

 

 

 

 

La ciudad de las bestias 
Isabel Allende 

 

Alexander Cold es un muchacho americano de quince 
años que parte al Amazonas con su abuela Kate, 

periodista especializada en viajes. La expedición se 
interna en la selva en busca de una extraña bestia 

gigantesca. Junto con su compañera de viaje, Nadia 
Santos, y un centenario chamán indígena, Alex 

conocerá un mundo sorprendente y juntos vivirán una 
gran aventura.  

 
 

 

 
Sin noticias de Gurb 

Eduardo Mendoza 

 
Perdido en la Barcelona preolímpica, el extraterrestre 

Gurb pone al servicio de su supervivencia la extraña 
cualidad de adoptar el aspecto que le plazca. Se 

pierde con la apariencia de Marta Sánchez, mientras 
su compañero alienígena inicia la búsqueda en la 

jungla urbana. Por su diario personal vamos 

conociendo las increíbles peripecias de un 
extraterrestre en Barcelona.  

 

  

 

PER SABER-NE MÉS... POTS CONSULTAR AQUESTA WEB: 

http://www.lecturalia.com/ 

 

Red social de literatura, comunidad de lectores y comentarios de libros 

 

 

http://www.lecturalia.com/
https://www.youtube.com/watch?v=NY_pfmCp-Yk
https://www.youtube.com/watch?v=jGKoLySO-c4

