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La chica de nieve.
Javier Castillo
Editorial: Suma
Pàgines: 512
Idioma: Castellà

Nova York, 1998, cavalcada d'Acció de Gràcies. Kiera Templeton, de tan sols tres
anys, desapareix entre la multitud. Després d'una recerca frenètica per tota la ciutat,
algú troba uns flocs de cabells al costat de la roba que portava posada la petita. El
2003, el dia que hagués estat el vuitè aniversari de Kiera, els seus pares, reben a casa
un estrany paquet amb una cinta de vídeo amb un enregistrament d'un minut de
Kiera, ja amb vuit anys , jugant en una habitació desconeguda.

100 històries de l’aventura espacial
Joan Anton Català Amigó
Editorial: Cossetània
Pàgines: 320
Idioma: Català

La humanitat ha viscut sempre confinada dins el planeta. A penes fa mig segle que
hem començat a esgarrapar el cosmos, i en aquest temps hem après a escapar de la
gravetat de la Terra, explorar Mart i mantenir un laboratori en òrbita. És xocant
pensar quehaguem assolit èxits com trepitjar la Lluna.

Gente Normal
Sally Rooney
Editorial: Random House
Pàgines: 256
Idioma: Castellà

En Connell i la Marianne han crescut al mateix poble, però provenen de dos mons
molt diferents. La Marianne és orgullosa, inadaptada i solitària. En Connell és un dels
nois més populars i és el fill de la dona de fer feines de la mansió on viu la Marianne.
Quan sorgeix entre ells una connexió especial, provaran de mantenir-la oculta.

Un cuento perfecto
Elísabet Benavent
Editorial: Suma
Pàgines: 640
Idioma: Castellà

Elísabet Benavent torna al panorama de la literatura amb una novel·la que explora el
significat de l'èxit en la vida i reflexiona amb ironia i humor sobre les imposicions
socials, la pressió de grup i l'autoexigència que, encara que costi de creure, no és
sinònim de felicitat.

Terra Alta
Javier Cercas
Editorial: Columna
Pàgines: 224
Idioma: Català

Un crim terrible sacseja la tranquil·la comarca de la Terra Alta: els propietaris de la
seva empresa més gran, Gràfiques Adell, apareixen assassinats després d’haver estat
sotmesos a tortures terribles. Del cas se n’encarrega Melcior Marín, un jove policia i
lector voraç arribat de Barcelona quatre anys enrere.

Sapiens. De animales a dioses
Yuval Noah Harari
Editorial: Debate
Pàgines: 496
Idioma: Castellà

De la mà d'un dels historiadors més interessants de l'actualitat, vet aquí la fascinant
interpretació de Yuval Noah Harari sobre la història de la humanitat. Bestseller
nacional i internacional, aquest llibre explora les formes en què la biologia i la
història ens han definit i han millorat la nostra comprensió del que significa ser
«humà».

INFANTILS I JUVENILS
El carnaval dels animals
Elisabetta Garilli
Editorial: Combel editorial
Pàgines: 32
Idioma: Català

Un carnaval alegre i divertit, amb un text rimat i unes il·lustracions inspirades en
la música d'”El carnaval dels animals”, de Camille Saint-Saëns. De la mà del Lleó,
els petits lectors faran un recorregut per tots els personatges a través de la
música, el text i les imatges. A més, el llibre inclou un codi QR amb els
fragments musicals de l'obra.

On és la meva sabata?
Tomi Ungerer
Editorial: Kalandraka
Pàgines: 36
Idioma: Català

Un clàssic per desenvolupar l´agudesa visual i la curiositat tot buscant a les
il·lustracions un element camuflat subtilment entre les formes dels objectes i
dels personatges. Mig segle després de la seva publicació manté intacta la seva
originalitat.

Això no és una selva
Susanna Isern
Editorial: Flamboyant
Pàgines: 36
Idioma: Català

La Paula és una nena petita que aprèn a dir que no. Per a ella és una cosa
divertida, una novetat, descobreix que pot negar-se a fer les coses que li
demanen i fer el que ella vulgui.

El destí d’en Fausto
Oliver Jeffers
Editorial: Andana Editorial
Pàgines: 96
Idioma: Català

Una vegada hi havia un home que creia que ho posseïa tot i es va disposar
inspeccionar el que era seu."Ets meva", va dir en Fausto a una flor, a una ovella,
a una muntanya... Però com tot això no li bastava, va prendre un vaixell i es va
fer a la mar.

Heartstopper
Alice Oseman
Editorial: Fanbooks
Pàgines: 288
Idioma: Català

n harlie i en ic van al mateix ins tut, per no es coneixen... fins que un dia
han de seure junts. A par r d’aquest moment es faran amics i, aviat, en harlie
es comen arà a enamorar d’en ic , tot i que sap que no té cap possibilitat...
er l’amor és imprevisible i potser en ic està més interessat en en harlie del
que cap dels dos es podria imaginar.
Disponibles volums 1 i 2.

Anna Kadabra. Un problema amb ales
Pedro Mañas
Editorial: Estrella polar
Pàgines 128
Idioma: Català.

A Moonville sempre passen coses estran es, per és la primera vegada que
plouen bon igues amb purpurina embla que el culpable és un cadellet
volador, meitat porc, meitat unicorn. L’Anna Kadabra i els seus amics del lub
de la Lluna lena l’hauran de posar fora de perill abans que el descobreixin els
seus enemics... els malvats a abruixes!
Disponibles volums 1, 2 i 3.

