• Lozano, David. Hyde.
JN LOZ. (Fantàstica).

Poker

de
llibres

• Maas, Sarah J. Trono de cristal.
JN MAA. (Fantàstica).

http://pokerdellibres.blogspot.com.es/
#pokerdellibres

• Macip, Salvador; Roig, Sebastià. Ullals.
JN MAC. (Intriga).

Horaris de l’Àrea Infantil i Juvenil

• Nelson, Jandy. Et donaré el sol.
JN NEL. (Realista).
• Oliver, Lauren. Delirium.
JN OLI. (Fantàstica).

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).

Biblioteca Pública de Lleida
Rambla d’Aragó, 10
25002 Lleida
Tel. 973279070
bplleida.cultura@gencat.cat

• Roth, Veronica. Divergente.
JN Fantàstica ROT. (Ciènciaficció).

Poker

de
llibres

WEB: http://bibliotecalleida.gencat.cat
BLOC: http://bibliotecalleida.wordpress.com

• Shusterman, Neal. Desconnexió.
JN Fantàstica SHU. (Fantàstica).
• Zusak, Markus. La ladrona de
libros.
N ZUS. (Realista/històrica).

Segueix-nos també a:

Grup de crítica i
recomanació
de literatura juvenil
#pokerdellibres

COMENÇA LA PARTIDA!

QUÈ FEM?

PRIMERES RECOMANACIONS

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

Suggerim, recomanem i et donem a conèixer 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 el nostre TOP 15 per anar fent
boca. 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!

ON ENS POTS TROBAR?
•

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.
Ens coneixeràs pels nostres pseudònims.
As de trèvols

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.

•

Reina de diamants

• Collins, Suzanne. Els jocs de
la fam.
JN Fantàstica COL. (Ciènciaficció).
• Dashner, James. El corredor del
laberint.
JN Fantàstica DAS. (Cienciaficció).
• Eulberg, Elisabeth. A dos centímetros de ti.
JN EUL. (Romàntica).

As de cors Sis de piques Set de trèvols

Jack de piques

• Burgas, Àngel. Noel et busca.
JN BUR. (Intriga).

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

Jòquer

• Forester, Victoria. La niña que
podía volar.
JN FOR. (Fantàstica).
• Gallego, Laura. Allà on els arbres
canten.
JN Fantàstica GAL. (Fantàstica/
romàntica).

•

També ens pots seguir a través del Facebook i Twitter de la biblioteca, amb l’etiqueta #pokerdellibres.

• Lawrence, Theo. Mystic city.
JN LAW. (Romàntica).

