Títol: EL QUADERN TARONJA DE LA MORGANA
Autor: Pasqual Alapont
Editorial: Bromera
Tinc 11 anys i 7 mesos i em van posar Morgana perquè s’estilava. Tinc els ulls
verds, estudio sisè de Primària i jugo a bàsquet. El meu germà Ricard vol
posar-se un pírcing al nas, i de poc no li l’ha fet el pare, sense anestèsia ni res.
A l’escola, diuen que ens posaran una mestra nadiua d’anglès, i Sílvia diu que
una nadiua és algú que ve de quan Colom va descobrir Amèrica. I, a més, a
Víctor li cauen les coses de les mans cada vegada que el miro, i tota la classe
canta la tonadeta «Víctor vol a Morgana, Víctor vol a Morgana...» La vol?
Com que la vol? Uf, em sembla que aquest serà un curs difícil.

Títol: EL SENYOR DEL CRIM
Autora: Irene Adler
Editorial: Estrella Polar
L’arribada de la primavera no alegra en Sherlock Holmes, que està impacient
per ocupar la seva ment genial en una nova investigació. Per això, com un joc,
la Irene proposa al seu amic que analitzi una sèrie de casos inexplicables de la
crònica negra. I la lògica d’en Sherlock Holmes descobreix el fil invisible i
sinistre que els relaciona…

Títol: DAN SAROGA I L´OPERACIÓ INODOR
Autor: Rex Jefferson
Editorial: Barcanova
La setmana acaba amb en Dan Saroga expulsat de l'escola després d'una
inesperada confessió.
Dilluns, en Dan coneix en Wesley Keating, un noi que acaba d'arribar a la
ciutat. Ràpidament connectaran i es convertiran en amics inseparables. La
seva amistat es consolidarà quan, junts, ajudaran la senyora Sponge a
descobrir el misteri que s'amaga darrere el «Cas del Vàter», el sorprenent cas
de robatori massiu de paper higiènic que es produeix cada matí als lavabos de
la Universitat de New Bradford.

Títol: EL ESPIRITU DEL AGUA
Autores: Asa Larson y Ingela Korsell
Editorial: Planeta
Un terrible accidente ocurre cuando el colegio de Viggo y Alrik celebra la
jornada anual de deportes sobre hielo en el lago Mälaren. ¡El hielo se rompe y
Alrik se hunde en el agua helada! Sospechan que ha sido obra de Näck, una
perversa criatura acuática que acecha en las profundidades, pero no hay
certezas… Al mismo tiempo, la madre de los chicos se presenta en el pueblo
con una sorpresa asombrosa, y aparece un nuevo guarda en el castillo de
Gripsholm… ¿Son fortuitas todas estas coincidencias, o están ligadas entre
sí? ¡En un lugar tan peligroso como Marienfred, las consecuencias de estos
acontecimientos pueden ser aterradoras!

Títol: LITTLE RED RIDING HOOD
Autora: Ruth Hobart
Editorial: Black Cat
A modern – looking girl on the way to her grandmother meets an old-fashioned
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!

