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Lucy Maud Montgomery. Il.: Giselfust
Ana de Tejas Verdes. Alma.
Una  nena  d’onze  anys  deixa  l’orfenat  per  anar  a
viure  a  la  granja  dels  germans  Cuthbert.  El  seu
caràcter imaginatiu i alegre farà que es guanyi el cor
de la seva família i la dels habitants d’Avonlea.

Raymond Briggs
Ethel y Ernest. Blackie Books.
Novel·la gràfica biogràfica on l’autor explica la vida
dels seus pares, però també és la història d’una ge-
neració que va viure la Segona Guerra Mundial i des-
prés va veure créixer l’estat del benestar.

                                             

                                    Il.: Quentin Blake

Judy Blume
La casa de l’Iggie. Viena.
L’Iggie marxa a viure fora i la seva amiga Winnie, es
pregunta qui viurà a la seva casa. Qui entra  són els
Garber,  parella i  tres  fills que es convertiran en la
primera família racialitzada del barri.

Per a gent adulta Coneixements
Andrei Kurkov
El Jardinero de Ochákov. Blackie Books.
Ígor pensa que aquest vell vestit de milicià que li ha
regalat el jardiner de casa seva serà la sensació en
una festa de disfresses. Però quan se’l posa i surt al
carrer, comencen a passar coses estranyes.

Chang-hoon Jung. Il.: In-kyung Noh
Astronautas. Bitácora de un viaje espacial. Ekaré.
Uns simpàtics nens astronautes desvetllaran en el
seu viatge a una estació espacial les preguntes que
envolten la vida dels astronautes i els experiments
que fan.

Stefan Zweig
Una boda a Lió. Quaderns Crema.
En 1793 una jove que espera l’execució es retroba
amb el seu promès, a qui creia mort. La compassió
dels seus companys d’infortuni ajudarà els amants a
complir el seu desig més gran.

Sandra Willauer
Taller de natura. MTM.
Vuit tallers creatius per fabricar objectes a partir
d’elements recollits a la natura (fulles, flors, petxi-
nes…). Una proposta d’activitats fàcils de fer i ex-
plicades pas a pas. 

Katharina von der Gathen. Il.: Anke Kuhl
Explica-m’ho. Takatuka.
Per tal que la joventut actuï de manera responsable
amb el seu cos i en els temes relacionats amb la se-
xualitat i l’amor és important que tingui a mà la in-
formació des d’aviat. 

Pascale Hédelin. Il.: Pati Aguilera
Atles.El gran viatge il·lustrat. Zahorí Books.
Un llibre on no hi falten els vestits i instruments,
les banderes i monedes, els transports típics i un
recorregut per la fauna i la flora, els monuments i
els objectes quotidians de cada continent.



A partir de 3 anys I2: A partir de 8 anys
Linne Bie
La Marina ja no vol portar bolquers. Joventut.
La  mare  dona  un  orinal  a  la  Marina  i  li  diu  que
a partir  d’ara pot fer  pipí  a l’orinal.  La Marina s’hi
asseu, però no passa res. Haurà d’aprendre a no fer-
se pipí a les calcetes.

Kenneth Kraegel
Mel de Lluna. Blackie Books.
La Mare Musaranya s'amoïna pel seu petit Hugo,
que està malalt. No sap què li  passa, però sap
que  haurà  de  viatjar  lluny,  molt  lluny,  per
aconseguir un remei. A la lluna, ni més ni menys.

Antonio Rubio ; Miquel Desclot. Il.: Óscar Villán
Violí. Kalandraka.
Nyigonyí fa el violí, pom-pom pom-pom fa el tambor.
Quin so fa la trompeta? I la campana? I quan 
piquem de mans? I Quin son fa quan el pare em 
dona un petó?

Ben Clanton
Narval, un profe genial. Joventut.
Narval i Medu es troben amb un banc de peixos
que el  seu  professor,  s’ha constipat,  i  la  classe
haurà de ser cancel·lada…, però Narval i Medu es
proposen com a profes substituts!

Cecília Moreno.
On és la caputxeta?. Combel.
El llop s’ha llevat d’hora perquè ha de trobar la Ca-
putxeta. Caldrà ajudar-lo amb la lupa màgica que hi
ha dins el llibre, i al final el llop s’endurà una bona
sorpresa. 

Philippe Fix
En Serafí i els seus invents meravellosos. Flamboyant.
En Serafí és un somiador. Creu en la llibertat i en
la bellesa. Viu als núvols i té idees esbojarrades.
Però també s'arromanga i treballa dur per fer rea-
litat els seus projectes fascinants.

I1: A partir de 6 anys I3: A partir de 10 anys
Michaël Scoffier. Il.: Matthieu Maudet
El Ramonet. Cruïlla.
El Ramonet és un poni  que vol  tenir  una  mascota.
Vol una nena tant si com no. Però̀ als seus pares no
els agrada tenir mascotes a casa. Diuen que estan
millor a l'aire lliure. 

Nora Surojegin, Pirkko-Liisa Surojegin 
L’Untu i el secret de la llum d’hivern. ING.
Quan l’estiu arriba a la fi,  l’Untu troba a la riba
una postal escrita en un llenguatge misteriós que
parla  de  la  llum  d’hivern.  A  partir  d’aquest
moment l’Unto està decidit a trobar aquesta llum. 

Inga Moore
El bibliobús de l’Ant. Baula.
L’Ant explica contes molt bé. Però un vespre, a l’Ant
no se li acut cap conte que no hagi explicat abans.
Necessita  un llibre amb més històries.  O potser  el
que tots necessiten és una biblioteca.

William Steig
El gran viatge d’en Domenic. Blackie Books.
Domenic camina sempre cap endavant, ni tan sols
sap on va. Camina i s’atura per admirar tot el que
troba, i  d’aquesta manera descobrirà  el  món, a
vegades perillós, però indiscutiblement bell.

Wilfrid Lupano. Il.: Mayana Itoïz, Paul Cauuet
Els calçotets del llop 3. Astronave.
Aviat començarà la cursa al bosc, però algú ha des-
trossat tots els cartells. Qui n'és el responsable? Si a
tothom li agrada la cursa! El llop que porta calçotets
començarà a investigar.

Jeff Kinney
Històries de por superguais. Estrella Polar.
El  Rowleyn  té  una  imaginació  sorprenent  i
divertidíssima. Les seves històries  són plenes de
zombis,  vampirs  i  fantasmes.  Un  conjunt
d’històries esgarrifoses i còmiques.


