Títol: KAZIMIR ON ETS?
Autora: Núria Homs
Editorial: Barcanova
En Boris Kartoff, és pintor, és un artista! Les coses li van bé: pinta molts
quadres, però arriba un moment en què els records s'acaben i, després
d'haver pintat un retrat de si mateix, ja no sap què més pintar... A la
recerca del Kazimir, el seu gat perdut, descobreix per la ciutat un munt
de coses dignes de ser pintades!

Títol: L´ÚLTIM VIOLÍ
Autora: Anna Manso
Editorial: S L. Arcadia
L’Octavi s´ho passa molt bé mirant com treballa el seu pare al taller. I
també li agrada jugar amb els amics i fer la croqueta pel passadís. Un
dia l’Octavi s´adona que les coses estan canviant i, com que no és un
superheroi per transformar el món al seu gust, haurà de fer-hi front a la
seva manera.

Títol: EL DOMADOR DE PARAULES
Autor: Miquel Desclot
Editorial: La Galera
Miquel Desclot reuneix en un volum tres llibres de poesia per als més
petits.
“El bestiolari de la Clara”, “Oi, Eloi?” i “Més música, Mestre!” ja
coneguts i editats per separat, i dos de nous: “Domador de paraules” i
“Com si fóssiu a casa vostra”.

Títol: EL HIJO DEL VIENTO
Autor: Ricardo Alcántara
Editorial: Anaya
En un sueño, Martín aterriza en una isla misteriosa plagada de peligros.
El valiente y audaz protagonista decide avanzar entre la maleza en
busca de un fabuloso tesoro. Gracias a la mágica porción de chocolate,
Martín vence a la tribu de los Barrigas Pintadas. Estos le proclaman,
finalmente, Hijo del Viento.

Títol: THE ENORMOUS TURNIP
Autora: Ruth Hobart
Editorial: Black Cat
A farmer plants a turnip seed and overnight it grows into an enormous
turnip! But, even though he and his family pull and pull, they can´t pull
the turnip out of the ground. Read how, in this retelling of a delightful
tale, a little mouse makes a big difference, and everyone enjoys an
enormous turnip meal.

