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 Olga Xirinacs 

Un cadàver per sopar. Estrella Polar. 
L’Iris és una estudiant de periodisme que vol escriure 

una novel·la on hi surti un assassí. Amb l’Israel, un 
ecologista que coneix i amb el que es fa molt amic, 
trobaran unes restes macabres. 

 

 Frances Hardinge. Il.: Chris Riddell 

L’arbre de les mentides. Bambú. 
La Faith i la seva família es traslladen a una illa ja 
que el pare cal que participi en unes excavacions 

arqueològiques. Un dia el pare apareix mort i la 
Faith voldrà investigar perquè l’han assassinat. 

             

                                        Il.: Pawel Kuczynski 

  Jennifer Chambliss Bertman 

Los buscadores de libros. Destino. 
L’Emily forma part d’una comunitat virtual on cal 
resoldre enigmes per trobar llibres. Un dia, el 

fundador d’aquesta comunitat resulta ferit i deixa 
darrera seu un misteri que l’Emily voldrà resoldre. 

 

Per a gent adulta  Coneixements 
 Ernesto Mallo 

Crimen en el Barrio del Once. Siruela. 
Lascano és un comissari, una mica trastocat per la 
mort recent de la seva dona. Haurà de resoldre uns 

assassinats en el marc històric de la dictadura i 
violència política a l’Argentina dels anys 70. 

  Louise Lockhart 

Come, crea y dibuja. Coco Books. 
Si t’agrada la cuina, aquest és un llibre am el que 
podràs dissenyar un bon menú, preparar receptes, 

conèixer diferents aliments de tot el món, 
experimentar amb els diferents gustos... 

 Joan Margarit 
Joana. Proa. 

Dorm, Joana. Que el Loverman fosc, tràgic, 
d’aquell saxo soprano 

del teu germà al consol de Montjuïc 

t’acompanyi durant l’eternitat... 

  
Víctor G. Tur. Il.: Mar Azabal 
Hipàtia: la gran mestra d’Alexandria. Vegueta. 

Hipàtia va ser una de les primeres filòsofes. Gran 
mestra, va destacar als camps de l’astronomia, les 
matemàtiques. També és recordada com a una 

genial inventora. 
  Jennifer Lehr 

¿Dale un beso a la abuela! Mensajero. 
A vegades cal que revisem el tòpics, moltes 
vegades erronis, que fem servir a l’hora de 

comunicar-nos amb els fills i filles quan volem 
marcar unes pautes de comportament. 

  
Arianna Squilloni. Il.: Riki Blanco 

El misterio del diente. Libre Albedrío. 
Un dent és un misteri per un marcià. Fent un viatge 
a la Terra descobrirà curiositats i secrets de les 

dents, les seves funcions en diferents animals i la 
millor manera de fer-los servir. 

 



A partir de 3 anys  I2: A partir de 8 anys 
 Yayo Kawamura 

Clip-clap. Pep & Mila. Cruïlla. 

És hora de disfressar-se. El Pep i la Mila tenen 
molta feina. Ens necessiten per combinar totes les 
peces de vestir i potser apareixeran personatges 

que poden arribar a ser inversemblants. 

  Antonio Ferrara. Il.: Anna Laura Cantone 
La mestra és un capità. Birabiro. 

Una mestra cal que afronti els virus de la grip, la 
manca de paper de vàter, la convivència i les taules 
de multiplicar, però sempre amb entusiasme,  

tendresa i un respecte absolut per les criatures. 
 

 
Rotraut Susanne Berner 
El libro del verano. Anaya. 

Un llibre sense text i amb il·lustracions a doble 

pàgina plenes de personatges, detalls, situacions i 
escenaris corresponents a l’estiu. 

  Josh Lacey. Il.: Garry Parsons 
Dragonaire. Ekaré. 
El tiet de l’Eduard, marxa de vacances i no té a qui 

deixar el seu drac. Li demanarà a l’Eduard que 
tingui cura de la seva mascota mentre està fora. 

L’Eduard no sap que cuidar un drac no és senzill. 
  Marianne Dubuc 

Davant de casa meva. Joventut. 
Dalt d’un turó, darrere una tanca, sota un gran 

roure hi ha un roser. Dalt del roser un ocellet. 
Damunt de l’ocellet la meva habitació. Dins la meva 
habitació... 

  Pep Molist. Il.: Oscar Julve 
Paraulotes de les fines. Andana. 

El germà petit de la Vanessa 

s’ha construït una fortalesa. 
Quan s’acosta l’hora de la dutxa, 
s’hi reclou, tapat amb la caputxa. 

I1: A partir de 6 anys  I3: A partir de 10 anys 
 Chris Haughton 

Shhh! Tenim un pla. Milrazones. 
Hi ha uns caçadors que no se’n surten d’atrapar 
ocells i esquirols. Ara bé, el més petit de tots que 

és renyat tota l’estona pels més grans ho 
aconseguirà d’una manera ben diferent. 

  Fanny Britt. Il.: Isabelle Arsenault 

Jane, el zorro & yo. Salamandra. 
L’Hélène és una nena de 12 anys que les seves 
amigues l’han deixada de costat. Es troba sola i 

l’únic consol el troba llegint la novel·la Jane Eyre 
amb la que se sent identificada. 

 Elisenda Roca. Il.: Cristina Losantos 
Que m’ho compres?. Bambú. 

Un dia el Joaquim comença a demanar als seus 
pares que li comprin coses, però això no el fa feliç. 
La seva germana li proposa un joc i li farà entendre 

que per passar-ho bé no cal comprar. 

  Muriel Villanueva. Il.: Bruno Hidalgo 
El refugi del Tarek. Cruïlla. 

L’Ari s’amaga al camió de la seva mare i emprèn 
un viatge fins l’altra punta d’Europa. De tornada, 
l’Ari descobreixen al Tarek, un nen sirià que fuig de 

la guerra, que li farà veure el drama dels refugiats. 

 Helme Heine 

Els tres amics. Barcanova. 
Hi ha moltes granges al món, però no n'hi ha cap 
com la del Bonestar. Allà hi viuen en Cesc Gall, en 

Joan Ratolí i en Silvestre Gras. tres grans amics que 
van junts a tot arreu. 

  Joana Raspall. Il.: Pere Cabaret 

El meu món de poesia. El Cep i la Nansa. 
La tarda és molt clara / l'aire té sentors de mar i 

muntanya. 
Fugim dels sorolls / i busquem la calma 
on compartirem les nostres paraules. 

  


