Títol: EL GENI DE LA BICICLETA
Autor: David Nel.lo
Editorial: Cruïlla
En David feia mesos que estalviava per comprar-se una bicicleta
nova de trinca, però no acabava mai de tenir prou diners. Al Taller
Israel, hi troba una bona màquina. Però encara no sap quina relació
pot tenir un geni amb una bicicleta.

Títol: EL MISTERI DE L´HAMBURGUESA GEGANT
Autora: Emily Marschall
Editorial: Barcanova
En la Burguer Challenge, el concurs de menjadors d'hamburgueses
de Lake City, esdevé quelcom inesperat: algú roba l'Hamurguesa
Gegant, de 200 quilos, que se serveix al final del concurs. El sheriff
Finnegan inicia les investigacions i, com sempre, els seus fills Sara i
Ted han de descobrir els misteris que hi ha amagats.
AJUDA A LA SARA I EN TED A RESOLDRE ELS CASOS!
Per resoldre els enigmes, busca les pistes en, en les il·lustracions de
cada capítol.
Comprova la teva habilitat en les pàgines amb les solucions.
Títol: ESQUEIXADA DE VERSOS
Autora: M. Jose Orobitg
Editorial: L´Abadia de Montserrat
Amb imaginació, tendresa, gotes d´humor i d’alegria, i una
culleradeta d´amor, la cuinera us ha preparat aquesta Esqueixada de
versos. Està amanida amb sal i amb salsa. Us recomanem prendre-la
en un lloc tranquil, a recer de les presses, envoltats de silenci. Tasteu
cada poema, cada vers en petites porcions, mastegant-los a poc a
poc i, tancant els ulls, assaboriu-los. Gaudireu d´una bona estona,
sols o acompanyats. I, de ben segur, us ajudaran a crèixer. Si us en
sobra, si us plau, no la deseu al congelador. Compartiu-la! El plat és
a taula. Bon profit!
Títol: EL MISTERIO DEL TREN FANTASMA
Autor: Thomas Brezina
Editorial: SM
Max, un niño de nueve años, va a la feria con Dola, su hermana
mayor. Allí se encontrará con personajes muy, muy singulares a los
que irá cogiendo cariño y se verá involucrado en una cruzada contra
los especuladores inmobiliarios.
Humor, aventuras, peligros en una historia que narra el comienzo de
una buena amistad. Una novela que muestra la importancia de la
amistad y la aceptación de las diferencias.
Títol: LITTLE RED RIDING HOOD
Autora: Ruth Hobart
Editorial:Black Cat
A modern – looking girl on the way to her grandmother meets an oldfashioned wolf in the woods. But there´s a happy ending. The girl, her
grandmother and wood-cutter alt have tea together, while the wolf
runs away, scared but still alive!

