Roth, Veronica. Insurgent
POKER JN Fantàstica ROT

Palacio, R.J. Wonder
POKER JN PAL (Narrativa)

Bracken, Alexandra. Mentes pode-

rosas

POKER JN Fantàstica BRA
Dashner, James. El Corredor del

CONTACTA AMB NOSALTRES
Escriu-nos al correu electrònic:
pokerdellibres@gmail.com
Horaris de l’Àrea Infantil i Juvenil
Dilluns: de 16 a 20 h.
Dimarts i dimecres: de 10 a 14 i de 16 a 20 h.
Dijous i divendres: de 12 a 14 i de 16 a 20 h.
Dissabtes: de 10 a 14 h.
(Consulteu horaris durant els mesos d’estiu i periodes de vacances a la
nostra pàgina web).

laberinto

POKER JN Fantàstica DAS

Lu, Marie. Legend
POKER JN Fantàstica LU

Lozano, David. Hyde
POKER JN LOZ (Fantàstica)

Rowell, Rainbow. Fangirl
POKER JN ROW (Narrativa)

Tahir, Sabaa. Una Llama entre cenizas
POKER JN TAH (Fantàstica)

Biblioteca Pública de Lleida
Rambla d’Aragó, 10
25002 Lleida
Tel. 973279070
WEB: http://bibliotecalleida.gencat.cat
BLOC: http://bibliotecadelleidablog.com
Segueix-nos també a:

PRIMAVERA ‘17
https://pokerdellibres.blogspot.com.es/
#pokerdellibres

COMENÇA LA PARTIDA!

QUÈ FEM?

LLIBRES MÉS PRESTATS - 2016

Vols llegir més? Estàs cansat de llegir per obligació o no saps què llegir?

Suggerim, recomanem i et donem a co-nèixer les
lectures que ens han canviat, que ens han enamorat, que ens han captivat...
Volem que la lectura t’atrapi igual que ens ha
atrapat a nosaltres.

Aquí tens els llibres més prestats del 2016.
Trobaràs tots aquests títols a la biblioteca per
endur-te’ls en préstec o reservar-los si no estan disponibles.

El món de la literatura juvenil no només ofereix
els llibres que estàs acostumat a veure!
Uneix-te a nosaltres i troba la teva lectura sense esforç!

QUI SOM?
Som un grup de joves units per una mateixa afició: la lectura, coordinats per la responsable de
l’Àrea Infantil i Juvenil de la Biblioteca Pública
de Lleida.

Eulberg, Elisabeth. A dos centíme-

tros de ti

ON ENS POTS TROBAR?
A l’espai situat a l’Àrea Infantil i Juvenil de la
biblioteca. Hi trobaràs tots els llibres que et
recomanem marcats amb el logotip de Poker
de llibres al llom.

Aveyard, Victoria. La Reina roja
POKER JN AVE (Fantasia)

Dellaira, Ava. Cartas de amor a los

muertos

POKER JN DEL (Drama, Romàntica)
Johnson, J.J. Mi teoría de todo
POKER JN JOH (Narrativa)

COM POTS COL·LABORAR?
Permanent: CARTA
Vols passar a formar part del cor (♥) del Poker
de Lllibres i convertir-te en una carta? Aquesta
opció és pels més constants, aquells que us llegiu
un munt de llibres i sou capaços de fer-ne una
ressenya de cada un (o gairebé!).
Puntual: CONVIDAT
T'ha encantat (o has odiat) un llibre i creus que
es mereix una ressenya? Ets un lector ocasional i
t'agradaria contribuir d'alguna manera? Fes com
els nostres convidats i envia'ns una ressenya!

POKER JN EUL (Romàntica)

Al nostre blog, on anirem publicant les recomanacions de tot el que anem llegint http://
pokerdellibres.blogspot.com.es/

Rowell, Rainbow. Eleanor & Park
POKER JN ROW (Romàntica)

Palacio, R.J. La Historia de Julian
JN PAL (Narrativa)
També ens pots seguir a través del Facebook i
Twitter de la biblioteca, amb l’etiqueta
#pokerdellibres.

Gallego García, Laura. Donde los

árboles cantan

POKER JN Fantàstica GAL

