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L’alumnat de l’Institut Joan Fuster ja pot 
agafar llibres en préstec a la biblioteca 
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Així és la 
vida Carlota  

Gemma 
Lienas  
JN Lie 

 
Segur que 

alguna 
vegada t'has 

enamorat 
bojament d'algú que no t'ha fet 
cas. I segur que moltes 
vegades t'has empipat amb el 
teu germà per un jersei tacat. 
Seguríssim, perquè... així és la 
vida! Mentre en Ramon es 
recupera, a poc a poc, del seu 
gravíssim accident (¿recordes 
Cul de sac?), la Carlota viu ben 
preocupada la separació dels 
seus pares i s'adona que la 
seva vida ha començat una 
etapa completament nova. 

El viatge 
de l’Omoh  

Jaume 
Terradas 
JN Ter 

 
Una 

tempesta 
terrible 

arrossegà 
l'Omoh mar 

enllà i el vaixell que el recollí 
l'allunyà molt de casa seva. 
L'Omoh només coneixia la 
seva illa i el seu somni era 
tornar-hi. Les peripècies que va 
haver de viure durant el "gran 
viatge" i, sobretot, les relacions 
que establí amb els 
personatges que va anar 
trobant li provocaren dubtes 
sobre el seu futur i desitjos de 
conèixer més món... 

 
Us 

recordem 
que a la 
biblioteca 
podeu 
trobar la 
revista 

 i 
moltes més! 
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Un espia 
anomenat 

Sara 
Bernardo 
Atxaga 
JN Atx 

 
El dia 14 de 
juliol de 
1834, durant 

la Primera Guerra Carlina, en 
Martín Saldías surt de Bilbao 
en direcció a Irurzun. En 
realitat, en Saldías és la Sara, 
un espia carlí que ha de portar 
un missatge important al 
general Zumalacárregui. Però, 
en arribar al campament del 
general, a causa d'un incident 
aparentment sense 
importància, en Saldías 
comença a sospitar que entre 
les files carlines hi ha un 
traïdor. I decideix 
desemmascarar-lo. 

Val mes 
anar sol  

Care Santos 
JN San  

 
El Pando està 
fart de l'institut 
i que tothom li 
digui el que ha 
de fer. Per 

això cada vegada més 
s'apropa a la colla del Zetaté. 
Però triga força temps a 
entendre que les coses mai no 
són senzilles, i que res no és 
exactament allò que sembla 
ser. Passen mesos abans no 
descobreix que els seus amics 
són violents i capaços de 
barbaritats com aquelles que 
de vegades surten als diaris. 
Quan s'adona de tot plegat jo 
no sap com fer marxa enrere. 

Vols fer el 
favor 

d"apujar-te 
els 

pantalons?  
Jordi Folck 

JN Fol 
 
Què ho fa 
que una 

moda tan insòlita com la 
d'abaixar-se els pantalons fins 
als malucs sigui copiada per 
milions de joves a tot el món 
malgrat que tingui l'origen a les 
presons nord-americanes? 
Aquesta i altres qüestions 
sobre la moda hauran de 
respondre els habitants de 
Rierola del Camp, un poble on 
mai no passa res fins que els 
joves del lloc decideixen fer la 
revolució simplement abaixant-
se els pantalons. 

L’okupa de 
cervells  

Miquel Pujadó 
JN Puj 

 
Que un 
professor de 

matemàtiques 
fred i dur com 

el marbre i totalment mancat de 
sentit de l'humor comenci un 
bon dia a saltar, cantar, ballar i 
fer l'ase pels passadissos de 
l'Institut no és un fet gaire 
normal. Encara ho és menys 
que camini pel carrer amb les 
mans i acabi pintant-se el cul 
de color vermell amb un esprai 
en un establiment públic... El 
culpable d'aquest desgavell es 
diu Òscar, estudia segon 
d'ESO i un bon dia descobreix, 
que disposa d'un poder 
realment únic. 

17 anys, 
primer 

viatge a 
Itàlia 

Oriol Vergés 
JN Ver 

Professors i 
alumnes 

descobriran 
plegats el país del 
Renaixement i dels espaguetis; 
però també hi haurà 
enamoraments, bromes, 
parelletes, embolics amb 
carabinieri bigotuts i ardents 
xicots florentins...i, a més, 
moltes hores de viatge amb 
autocar. Al capdavall, però, tot 
haurà valgut la pena.    

 

La ratera 
Agatha 
Christie 

T841 Chr 
 

Després 
d’haver-se 

comès un 
assassinat a 

Londres, el sergent Trotter 
viatja als afores de la capital 
per comunicar-se amb els 
habitants d’una petita pensió, 
on sembla ser que l’assassí 
que busca pretén cometre un 
nou crim. Els hostes actuen de 
forma excèntrica i misteriosa, 
cosa que farà sospitar el 
sergent, i que confirmarà els 
pitjors presagis amb 
l’assassinat d’un dels residents 
de la pensió. 

 
 


