Títol: AIXÒ ÉS UN SECRET QUE NOMÉS SÉ JO
Autora: Eulàlia Canal
Editorial: Animallibres
Arribo a l’escola i trobo la porta oberta... La Dèlia no és al seu lloc al
costat de la porta com sempre. Damunt de la taula hi ha el cafè amb
llet sense tastar. Miro cap a les escales i, aleshores, la descobreixo
estirada a terra. Al seu costat, hi ha un botó amb el gravat d’una serp,
me’l poso a la butxaca i penso, no em pregunteu per què, que sóc a
l’escenari d’un assassinat.
Títol: WILF I LA INVASIÓ EXTRATERRESTRE
Autora: Georgia Pritchett
Editorial: Barcanova
Per desgracia, el seu desig fa que l'Alan tingui una idea malvada:
construir-se una nau espacial per convertir-se en l'amo de l'univers...I
tot seguit destruir-lo! Serà capaç d'impedir-ho en Wilf, amb l'ajuda
dels seus nous amics marcians?
Títol: EL GENIAL ONCLE ANASTASI
Autor: Miquel Pujadó
Editorial: Barcanova
En Gerard està molt content que el seu oncle Anastasi, un inventor
molt especial, hagi de viure a casa seva durant una temporada,
perquè amb ell la vida esdevé tan divertida com sorprenent: un canari
pot esdevenir de la mida d'una àguila, un dinosaure escapat d'un
somni pot passejar-se tranquil·lament pel veïnat. Els pares d'en
Gerard no ho veuen tan clar tot plegat, i encara menys el senyor
Sistachs, un veí malcarat que viu amb tres gats i odia els nens.
Després de provocar innocentment unes quantes catàstrofes, l'oncle
Anastasi emprendrà un viatge pels països nòrdics i, en tornar, durà
amb ell una sorpresa realment inesperada.
Títol: POEMAS PARA LEER A TROCHE Y MOCHE
Autor: José Ferris
Editorial: Anaya
Un poemario variado y lleno de imaginación con referencias a la
naturaleza, a la vida cotidiana, a los juegos de palabras y a Miguel
Hernández.

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!

