Títol: MUSSOL A CASA
Autor: A. Lobel
Editorial: Ekaré
El Mussol és molt sensible i generós. És capaç de convidar l’hivern a
entrar a casa per escalfar-se una mica vora la llar de foc. Si descobreix
uns bonys sospitosos al llit, a l’alçada dels seus peus, els deixa dormir
allà, en lloc de començar a discutir. Li agrada molt el te de llàgrimes i
té una recepta molt especial per fer-lo i, a més a més, és un gran amic
de la lluna. A qui no li agradaria un amic com el Mussol?
Títol: CISCO SIS SOPARS
Autora: Inga Moore
Editorial: Vicens Vives
En Cisco és un gat molt espavilat que pertany a sis amos, viu a sis cases i
cada dia sopa sis vegades. Com que cadascun dels seus amos creu que
el gat és seu només seu, en Cisco viu a cor que vols..., fins que un dia es
refreda i ,com que tothom el porta al veterinari, se li veu el llautó....!

Títol: MÚSICA I POEMES PER A PETITS MONSTRES
Autora: Lola Casas
Editorial: L´Abadia de Montserrat
Els versos expliquen, amb el llenguatge entenedor i proper als lectors
més joves que caracteritza aquesta autora, les divertides peripècies de
monstres de tots els temps.
En el llibre hi trobareu des de la creació del monstre Frankenstein fins a
esquelets que ballen claqué, mòmies venjatives, fantasmes solitaris,
homes llop llunàtics i zombis esbojarrats...
Títol: EL CASTILLO DE PARLOTABRAS
Autora: Malachy Doyle
Editorial:Vicens Vives
El abuelo de Miguel. Fantasio Lascazalvuelo, es un hombre muy
divertido que emplea un lenguaje con palabras de su invención.
¿ A qué llama Fantasio “tapacoco”? ¿ Y qué son las “ enfundapinreles”?.
Miguel tendrá que aprender a marchas forzadas el original lenguaje de
su abuelo si quiere salvar del “quetabrasa” el castillo de Parlotabras.

Títol: DOROTHY
Autora: Paola Traverso
Editorial: Black Cat
Every night, Doroty delivers dreams – to adults, children and even pets.
Usually everyone gets the dream they want, but one dark ningt Doroty
can´t see, and she delivers the worng dreams…. But in this delightful,
original tale everything ends happily as a chorus of cats comes to the
rescue!

Títol: EN TRISTRANY S´ENCONGEIX
Autor: F. Parry Heide
Editorial: Blackie Books
A en Tristany li està passant una cosa molt estranya: s'està encongint, i no
sap per què. Els adults no li fan cas. Tenen massa coses a fer per preocuparse dels problemes d'un nen. Tots ens hem sentit massa petits, gairebé
invisibles, alguna vegada. Què passaria si un dia t'encongissis de veritat?
Un llibre tendre, inquietant i divertidíssim sobre la ceguesa del món adult.
Títol: LA CASA DELS RATOLINS
Autora: Karina Schaapman
Editorial: Blackie little books
Els protagonistes de la història són en Sam i la Júlia i gràcies a ells podrem
conèixer el seu dia a dia i viurem un munt d'aventures. La Júlia és divertida,
molt amiga dels seus amics, molt curiosa i sempre disposada a ajudar els
altres. En Sam és tímid i insegur però té un cor molt i molt bo i gràcies a la
Júlia s'atreveix a fer un munt de coses que tot sol no gosaria mai. Tots dos
fan un gran equip. Són molt amics i ho comparteixen tot.
Els detalls són infinits i és d'aquells llibres que s'han de mirar una vegada i
una altra per anar-nos-en enamorant cada dia una mica més.
Títol: DE RONDALLA
Autor: Francesc Gisbert
Editorial: Barcanova

.

L´Arnau és un estudiant que busca feina per pagar-se la carrera. Un dia
comença a fer de cangur de l´Alícia, una nena especial que cada vespre li
demana que li expliqui un conte. L´Alícia té el poder de penetrar en el món
de les rondalles i convertir-les en realitat. Vols viure les aventures d´en Joan
de l´Os, un nen tan fort i llest que no tenia por de res?
T´agradaria ser una aprenenta de bruixa durant la nit de Sant Joan? Saps
per què la Carmota Mala Pota es convertí en l´Estrella d´or? T´atreviries a
enfrontar-te al dimoni i a la mort, com l´avi Sabut?
Títol: RELATOS DE FANTASMAS
Autor: Steven Zorn
Editorial: Vicens Vives
Un viajero comparte el camarote de un barco con un muerto viviente...Un
pequeño huérfano recibe la visita de dos niños fantasmas que no pretenden
sino salvarle la vida..
Atrévete a entrar en el mundo misterioso y fantástico de los ocho cuentos
de este libro. En cada uno de sus rincones te aguarda una sorpresa.

Títol: HENNY PENNY
Autora: Emily Flynn
Editorial:Black Cat
Henny Penny is going to the village when a big corn falls on her head from
an oak tree. She thinks that the sky is falling and she runs to tell the king.
Along the road she meets Cocky Locky, Ducky Lucky and other animal
friends.
They all join her, while the fox is waiting for them in the wood. He´s hungry
and the last moment, something unexpected happens...
This version of the traditional tale ends in a different and quite surprising
way.

Títol: LA MONA DE L´ASSASSÍ
Autor: J. Wegelius
Editorial: Viena Edicions
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. Com sigui. El perseguidor l’atrapa i tots
dos lluiten aferrissadament, fins que en Morro ensopega, cau i
desapareix a les aigües del Tajo.
Títol: LA INVENCIO DE L´HUGO CABRET
Autor: Brian Selznick
Editorial:
L’Hugo és un noiet orfe que malviu amagat en una estació de París. La
seva dèria és reparar un autòmat que havia trobat el seu pare i que
representa un home assegut en un escriptori. Quan aconsegueix fer-lo
funcionar, el noi queda glaçat. Quina relació té el dibuix que ha fet la
figura mecànica amb el vell sorrut de la parada de joguines de l’estació?
Amb l’ajuda de la Isabelle, la fillola del vell, l’Hugo farà un descobriment
sorprenent.
Obra molt original i innovadora que combina elements dels àlbums
il·lustrats, la novel·la gràfica i el cinema.
Títol: LLANTERNA MÁGICA
Autors: Diveros autors
Editorial: Vicens Vives
La mirada màgica dels millors poetes de la literatura catalana ens
desvetlla una realitat profunda i ens enlluerna amb la bellesa de la
natura i ens porta pels dominis de l’amor i l’amistat, la vida i la mort, la
justícia i la solidaritat, l’enginy i l´humor...
Títol: EL DIABLO DE LA BOTELLA. EL LADRÓN DE CADÁVERES
Autor: Robert Louis Stevenson
Editorial: Vicens Vives
En “ El diablo de la botella” Keawe adquiere una botella con un diablo
en su interior que concede cualquier deseo a su propietario; sin
embargo, las consecuencias de dar satisfacción a los propios anhelos
por ese medio maligno serán funestas.
En “El ladrón de cadáveres”, dos estudiantes de medicina se ven
envueltos en una trama de compra de cadáveres para fines científicos
que desembocará en la comisión de horrendos asesinatos.
Dos apasionantes relatos que plantean hondos dilemas morales.
Títol: CINDERELLA
Autora: Ruth Hobart
Editorial: Black Cat
Poor Cinderella! She has to do all the housework, and her sisters won´t
take her to the ball! But thanks to a fairy godmother – and her pets!she does go to the ball. There, the Prince falls in love with her, but will
he find her again?

