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Novetats còmic infantil novembre 2018 

 

Títol: Vuelta al cole 

Autors/es: guió: Davy Mourier; dibuix: Stan Silas; color: Valérie 
Sierro 

Editorial: Barcelona : B, 2018 

Signatura:  IC Mou 

Sinopsi: En la Imagi-School solament accepten als millors. El 
requisit? Has de tenir suficient imaginació com per donar-li vida al 
teu somni en forma de criatura. Quan el petit Lucca, present per 

error en l'examen d'admissió, fa que aparegui la Supercaca, tothom es burla d'ell. Però a 
mesura que vagin vivint les aventures resultarà que la Supercaca és un dels somnis més 
potents que s'hagin imaginat mai. 

 

  

Títol: El Origen de los inicios 

Autors/es: Cossu, Brice 

Editorial: Madrid : Dibbuks, cop. 2018 

Signatura: IC Cos 

Sinopsi: En Franck és un orfe de tretze anys que ha passat per 
tres o quatre famílies d'acolliment sense molt èxit. Un dia, mentre 
una altra família que està llista a adoptar-ho parla amb la directora, 
descobreix que els seus pares poden estar vius. Sense pensar-li-

ho, decideix fugir i trobar a la seva família. La cerca dels seus pares comença en el bosc on 
va ser oposat. Però per a la seva sorpresa és un lloc en construcció on es planeja crear un 
parc d'atraccions prehistòric. Una vegada allí, en Franck pateix una caiguda i acaba 
despertant-se en una cova. Ara bé, si et persegueix una criatura que sembla un 
humà super fort i vestit de pells, però que no sap parlar (almenys, no se li entén), la fauna i 
la flora és perillosa i el teu mòbil no té cobertura... és que, definitivament, alguna cosa va 
malament. Tan a mal que el que ocorre és que ja no estàs en 2018, sinó que has aterrat en 
la prehistòria. 
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Títol:  Over the garden wall / Más allá del jardín 

Autors/es: MacHale, Pat 

Editorial: Barcelona: Norma, 2018 

Signatura: IC Mac 

Sinopsi:  Si volies descobrir més secrets del viatge d'en Wirt i 
en Greg pels boscos de Más allá del jardín, estàs de sort. En 
aquest bonic còmic s'inclouen fantàstics i divertides trobades en el 
bosc que no es van incloure en la sèrie de TV, així com la història 
del llenyataire o d'en Fred el cavall. A més, també inclou 
magnífiques il·lustracions i les partitures i lletres de les cançons 

més populars de la serie. 

 

 

Títol: Usagi Yojimbo & las Tortugas Ninja 

Autors/es: Sakai, Stan 

Editorial: Barcelona: Planeta Cómic, 2018 

Signatura: IC Sak 

Sinopsi: Les Tortugues Ninja són transportades a un món 
d'animals parlants… el món de Usagi Yojimbo! El 
conill samurai s'embarca en una aventura per salvar Japó del 
malvat Jei i solament podrà aconseguir-ho si forma equip amb les 
Tortugues Ninja! Aquesta edició inclou una entrevista 
amb Stan Sakai i tot el contingut extra del tom col·leccionista 
original. 

 


