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!

