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 Beatriz Osés 
Erik Vogler: Jaque mate. Edebé. 
Aquesta vegada l’Erik haurà de fer una peregrinació 
al Camí de Sant Jaume amb la seva tieta, el xofer i 
l’Albert per intentar sobreviure i allunyar-se de 
l’amenaça que cau sobre ells. 

 

 Àngel Burgas. Il.: Ignasi Blanch 
La meva vida nova. Edebé. 
El Ramon té 12 anys i una vida a Barcelona, però 
la família s’haurà de traslladar en un petit poble, 
lluny de la seva ciutat. Allà coneixerà nous amics i 
haurà d’aprendre noves maneres de viure. 

                           

                             Il.: Nicolas Gouny 

 Jakob Wegelius 
La mona de l’assassí. Viena. 
És de nit al port de Lisboa. Entre les ombres, un 
home corre per salvar la vida. Es diu Alphonse 
Morro i té un secret que persones poderoses 
volen impedir que se sàpiga.  

 

Per a gent adulta  Coneixements 
 Ryuichiro Utsumi. Il.: Jiro Taniguchi 

El olmo del Cáucaso. Ponent Mon. 
Conjunt de vuit relats on el fil conductor són les 
decisions que hem d’anar prenent al llarg de la 
nostra vida derivades d’incomoditats, 
incomprensions, indiferències i ingenuïtats. 

  Mike Goldsmith 
Aquest llibre pensa que ets un geni de les 
matemàtiques. Librooks. 
Vols desxifrar codis secrets, dibuixar patrons molt 
guais, jugar a daus, llegir la ment amb unes 
cartes matemàgiques i acabar amb els peus 
remullats? 
 

 Domingo Villar 
El último barco. Siruela. 
L’inspector Leo Caldas rep la visita del doctor 
Andrade que és mostra preocupat perquè la seva 

filla no es va presentar al dinar que havien de fer 
junts ni a donar classes a l’escola on treballa. 

  Pascal Girard 
Osos. Pípala. 
Ho coneixem tot dels óssos? En aquest llibre 
podrem conèixer les característiques i hàbits de 

l’ós bru, l’ós blanc i l’ós negre, així com la seva 
protecció, alimentació, territori... 

 Maribel Martínez 
¿Cúantas veces te lo tengo que decir? Arpa. 
L’objectiu més important és educar als nostre fills 
i filles en l’autonomia personal i valora, d’aquesta 
manera aconseguirem que ens escoltin i ens 
respectin. 
 

  Salvador Macip. Il.: Emilio Urberuaga 
Dins la capsa meravellosa. Viatge a l’interior de la 
vida. Flamboyant. 
L’Alícia i el seu pare fan un viatge a l’interior de la 
vida intentant donar resposta a preguntes sobre 
les cèl·lules, l’ADN i els mitocondris. 

https://vienaedicions.com/autors/jakob-wegelius


A partir de 3 anys  I2: A partir de 8 anys 
 Linne Bie 

La petita Marina diu “no”. Joventut. 
La Marina no es vol vestir, no vol donar la mà a la 
mama.... Però arriba un moment en que la Marina 
es vesteix sola, es prepara per anar a jugar i surt 
de casa donant la mà a la mama. 

  Sergio Lairla. Il.: Ana G. Lartitegui 
El libro de la suerte. A buen paso. 
Aquesta és l'aventura del senyor Buenaventura i, 
si donem la volta al llibre, la del senyor Malapata. 
Dues persones que escullen les mateixes 
vacances, cadascun pel seu compte i a la seva 
manera. 

 
 Hector Dexet 

Nosaltres. Patio. 
Un llibre per aprendre coses del nostre cos: Quina 
diferència hi ha entre nens i nenes? Per on passa 
el menjar? Per a què serveixen les dents? On 
estan els bebès abans de néixer?  
 

  Luke Pearson 
Hilda y el Trol. Barbara Fiore. 
La Hilda és una nena que té el cabell blau, viu 
amb la seva mare a la muntanya en un país 
nòrdic. Un dia identifica una roca trol i és a partir 
d’aquest moment que comença la seva aventura 
màgica.  Katrin Wiehle 

Mi pequeño jardín. Lóguez. 
L’eriçó, el ratolí i el pardal ens portaran a donar 
un tomb pel jardí i amb ells coneixerem altres 
animals que hi viuen i les flors, arbres, verdures i 
fruites que hi creixen.  

  James Flora 
Els contes de fantasmes de l’avi. Blackie Books. 
Plou, fa fred, el vent xiula i tomba els arbres, els 
llamps trenquen el cel… Fa una nit fantàstica! Si 
més no per quedar-se a casa i que l’avi t’expliqui 
històries terrorífiques. Que fan por. Molta por. 

I1: A partir de 6 anys  I3: A partir de 10 anys 
 David Litchfield 

L’ós i el piano. Blume.  
Un dia l’osset va trobar al bosc una cosa que feia 
un soroll desagradable. Amb el temps d’aquella 
cosa en va sortir música i cada nit els seus amics 
l’envoltaven per escoltar-lo. 

  Raina Telgemeier 
¡Sonríe! Maeva. 
Raina vol ser una nena normal. Però un dia té un 
accident i la seva vida farà un gir inesperat i es 
trobarà amb un seguit d’inconvenients: operació, 
brackets, amistats aparents... 

 Julia Donaldson. Il.: Axel Scheffler 
L’home pal. Brúixola. 
L'home pal viu en un preciós arbre amb la seva 
estimada dona pal i els seus tres fills pal. Un dia 

es desperta molt aviat i surt a córrer, però el món 
és un lloc molt perillós! 
 

  Lluís Prats 
Corporació d’alienígenes SA. Barcanova. 
El pare del Nico té com a feina caçar alienígenes, 
no s’ho acaba de creure però es deixa enganyar. 

Descobrirà un nou món emocionant i fabulós, 
però s’adonarà que no tot és tan bonic i 
emocionant.   El Hematocrítico. Il.: Alberto Vázquez 

Feliç feroç. Barcanova. 
La mare d’en Feroç està molt preocupada ja que 
el seu petit llop és bo amb tothom no fa el que 
han fet sempre els llops: és amic de la Caputxeta, 
ajuda a les àvies, es dedica a cuinar pastissos...  

  María Eugenia Manrique. Il.: Ramón París. 
La Caimana. Ekaré. 
Una història real i d’amistat que va començar el 
dia en que el Faoro va trobar un nadó de caiman 
molt petitet i se’l va emportar a casa. Com que 
tenia la pell molt fosca li va posar el nom de 
Negro.  


