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?

