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Carranza, Maite. Safari
 

El Dani va caure de petit a la gàbia dels lleons del zoo. Per culpa
d’aquest fet, ha perdut la parla. Els pares, després de provar totes les
teràpies, decideixen marxar de safari. Potser, uns dies a la selva,
ajudaran en Dani a superar les seves pors. Però per culpa d’un malentès,
el pobre Dani és abandonat a la selva i els, ximpanzès l’adoptaran com
un més de la família.

Et recomanem

Abadia, Ximo. Boom. La guerra dels colors
 

Ximo Abadia planteja com explicar de forma senzilla i entenedora
l’absurditat de les guerres. Amb aquest llibre es demostra que més que
preocupar-nos per si el tema és adequat o no, el que cal és fixar-nos de
quina manera es presenten i s’expliquen les històries. Abadia, a través
d’un joc simbòlic, és capaç d’explicar als més petits conceptes com el xoc
d’ideologies i el terrorisme.

Blanch Teresa. I si li fas un petó?
 

En Lluc es troba amb un veritable problema quan li demanen que es faci
responsable de la Rainette, una granota. Però la cosa es complicarà més
quan, de sobte i a causa d'un accident domèstic, la Rainette es
converteix en una nena. Començarà així una cursa desesperada per
convertir de nou la nena en granota. Algú proposa a en Lluc que faci un
petó a la Rainette. Potser així aconseguirà que la nena torni a ser una
granota. O no.

Dahl, Roald. La meravellosa medecina d'en Jordi
 

L'àvia d'en Jordi sempre està rondinant, renya constantment el seu nét i
té els costums gastronòmics més fastigosos del món: li agraden les
erugues i els llimacs amb col. És tan antipàtica que en Jordi decideix
actuar. I, així, prepara una medecina meravellosa que produeix uns
resultats increïbles en l'àvia i tots els animals que la proven.

Festa, Giuseppe. Cien pasos para volar
 

Lucas va perdre la vista de nen. Estima la muntanya on els seus aguts
sentits li mostren un món desconegut per als altres. El camí de Lluc es
creua amb el de Zèfir, una àguila segrestada per uns caçadors furtius. 
Tot sembla perdut, però la naturalesa està plena de pistes i és capaç de
revelar la veritat a aquells que saben escoltar i veure amb uns altres ulls.
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Osés García, Beatriz. Soc una nou
 

Heus aquí una història difícil de creure però que l’autora aconsegueix no
només fer-la creïble, sinó emocionar tots els lectors. La protagonista és
una advocada, la Rossana Marinetti, que té fama d’antipàtica i amargada.
La seva vida fa un gir de 360 graus quan un nen cau d’una branca del seu
jardí. Per tal de quedar-se amb l’infant i ajudar-lo, l’advocada està
disposada a fer el millor judici de la seva carrera professional.

Et recomanem

Folck, Jordi. Ningú és un zombi!
 

Quan a l’escola arriba un nen nou sempre desperta certa curiositat. Però
el cas d’en Waldemar Izczyszyn és especialment alarmant. Aquest nen
acaba d’arribar dels països de l'Est, acompanyat d’una família difícil de
definir. El Waldemar, a qui a casa anomenen Ningú, no té dents ni sang, i
constantment perd el braç o qualsevol altra part del cos. A la classe,
alguns comencen a sospitar que potser en Waldemar és un zombi.

Montes, Graciela. Y el árbol siguió creciendo
 

La meravellosa història d'un arbre gegant que va créixer a Buenos Aires i
dels arborícoles que el van habitar. Aquest conte inclou, a més, una
història d'amor, aventures sorprenents, flors, telescopis, periodistes
curiosos, alguns somnis i una gran batalla.

Ruyani, Nastasia. El cuidador de insectos
 

Si un insecte té una ala danyada o una pota trencada, necessita el
Cuidador d'Insectes. Ell fa meravelles amb la seva Agulla Sanadora, tot i
que s'acosta el moment de la seva jubilació i necessita passar el relleu al
seu fill Noc. El problema és que el Noc tem als insectes i l'Agulla no
sembla respondre davant la seva inseguretat. Per contra, la seva
germana gran, Lulu, estaria encantada de continuar amb la tradició.

Sala, Carles. Set entrevistes de por. Johnny Què? i Mary Flaix!
 

Els bons periodistes busquen entrevistes especials, atrevides,
sorprenents. És per això que en Johnny Què i la Mary Flaix decideixen
visitar un castell ple de personatges terrorífics. No serà fàcil, fins i tot pot
ser molt perillós, però si aconsegueixen entrevistar l’home que dorm al
taüt, el que es neguiteja amb la lluna plena, l’èxit estarà assegurat!
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Simpson, Dana. Una amiga muy especial (Cloe y su Unicornio)
 

Primer volum d’una sèrie protagonitzada per la Cloe, una nena que
un dia, tirant una pedra a un llac, va topar-se amb una unicorn. 
La Calèndula Nas Celestial es converteix en la seva millor amiga. 
És possible l’amistat entre una nena i una criatura màgica del
bosc?

Goscinny, René. Astèrix a Bèlgica
 

L'Astèrix, l'Obèlix i l'Abraracúrcix viatgen a Bèlgica amb la intenció
de demostrar al Cèsar que, de tots els pobles de l'imperi, els gals
són els més valents. Aquesta és només una de les aventures
d’aquests famosos gals que, a banda de ser uns clàssics del món
del còmic, són el malson de l’Imperi romà. 

Còmic

Aoyama, Gosho. Detective Conan n. 1
 

Qui no coneix les aventures d’aquest famós detectiu anomenat
Shinichi, que un dia, enmig d’un cas és obligat a veure una poció
que el converteix en un nen? Malgrat aquesta nova aparença,
gràcies al seu enginy i intel·ligència, el detectiu continua
investigant i descobrint els culpables d’un munt de casos.

Benejam. Lo mejor de la familia Ulises (Lo mejor de...)
 

La família Ulises rep el nom del pare de família, Ulises Higueruelo,
un home bo i treballador, que comparteix totes les aventures amb
la seva dona Sinforosa, mestressa de casa, la seva filla adolescent
Lolín i els seus fills petits Merceditas i Policarpito. Els acompanya
un petit gosset anomenat Treski, que és un més de la família.

Chamblain, Joris. El zoo petrificat (Els diaris de la Cirera 1)
 

La Cirera és una nena de deu anys que somia amb ser escriptora. I
què millor per començar a escriure que tenir un diari personal? La
Cirera, juntament amb les seves millors amigues Lina i Èrica, viu un
munt d’aventures amb la intenció, sempre, de recollir material per a
les seves futures històries.
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