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Títol: EL ROBATORI DEL SEGLE 
Autora: Ana Alonso 
Editorial: Cruïlla 

La Rebeca i l'Anton són molt bons amics, però són molt 

diferents. El que més li agrada del món a la Rebeca és ballar. 

A l'Anton no li agraden els canvis. Però junts formen un 

equip invencible. Si no, que li preguntin al lladre del diamant 

de Malabar. 

 Una novel·la plena d'intriga que parla del valor de l'amistat, 

la cooperació i la inclusió. 

Títol: 666 CALAIXOS 
Autor: Jordi Folck 
Editorial: Barcanova 

L'oficina d'objectes perduts guarda en 665 calaixos els objectes més 

extraordinaris: matins de primavera extraviats, campanes de missa 

de difunts, maletins amb ombres robades, bombolles de sabó 

d'aquells que perderen la seva infantesa i encara no l'han trobada, 

joguines maltractades que cerquen venjança. Però el laberint, una 

successió de passadissos en forma de sisos, guarda encara un misteri 

molt més terrible: on és el calaix 666 i qui s'hi amaga? 



 

 

 

Títol: RETORN A L´ILLA BLANCA 
Autora: Laura Gallego 
Editorial: SM 

Títol: LIO EN LA BIBLIOSELVA 
Autora: Irene Verdú 
Editorial: La Galera 

A la señorita Cebra le encanta ser bibliotecària.  Pero ahora 

necesita a alguien que le eche una mano porque quiere cogerse 

unas merecidas vacaciones.Uno tras otro, los animales 

interesados irán desfilando por la Biblioselva y provocando más 

de un desastre.¡¿Cómo puede ser tan complicado encontrar al 

candidato ideal?! 

Títol: BUGABOO THE WICKED WITCH 
Autora: Cristina Ivaldi 
Editorial: Vicens Vives 

This is a story about a wicked witch who is so silly that she is 
actually harmless! However, she becomes extremely 
dangerous when a blow to her head turns her into a good 
witch....There is nothing worse than a very silly person who 
wants to do good, particularly if she has màgic powers! 

L’Única viu al Bosc Verd amb els seus amics els gnoms, les fades i 

els follets, però no s’hi assembla gens. No, ella és una Mitjana de 

pell blava i ulls violeta, molt diferent de la Gent Petita. I potser és 

l’última de la seva raça.  Quan el seu amic Tafaner descobreix una 

ciutat de Mitjans abandonada, l’Única comprèn que per trobar els 

seus ha d’abandonar el lloc on s’ha criat i seguir el Camí, que la 

portarà molt lluny, a terres desconegudes i perilloses... 


