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.

