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Llibres pel més grans desembre 2018 

 

Títol:  Les Increïbles aventures de la Nanuketa l'esquimal 

Autors/es: Fernández de Molina, Miguel 

Il·lustracions:  Sender, Ana 

Editorial: Kireei, cop. 2018 

Signatura: I** Fer 

Sinopsi: Durant anys, les dones del poblat han estat esperant una nena 

que, segons la profecia, les salvarà de l'extinció. Després d'una forta 

tempesta, la Nanuketa apareix sobre el llom d'un os blanc. 

És aquesta la nena de la qual parlava la xaman Nivi? 

Aconseguirà la Nanuketa salvar el poblat? 

Us trobeu davant la història d'una petita esquimal que, seguint el seu instint, empren un viatge 

d'aventures que no deixarà indiferent a cap valent. 

________________________________________________________________________________ 

Títol:  Un Regal sense obrir 

Autors/es: Verge, Marianne 

Il·lustracions: García Cortés, Ester 

Editorial: Pagès, 2018 

Signatura: I*** Ver 

Sinopsi: «Jan, Debbie i Mona», diu al cartellet que hi ha a la porta. «Quan 

es mor algú, no s’hauria de ratllar el seu nom dels cartellets de les portes? 

», pensa la Mona, mentre passa un dit a poc a poc per sobre el nom de la Debbie. I si continuen 

rebent cartes, la gent que es mor? Una nena que té un pare que és carter ho hauria de saber, allò. 
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Títol: T'ho diré cantant 

Autors/es: Folck, Jordi 

Il·lustracions: Flores, Leo 

Música: Lau Noah 

Editorial: Abadia de Montserrat, 2018 

Signatura: I*** Fol 

Sinopsi: L'Ilai rep una notícia que el deixa sense veu: els seus pares han acordat separar-se. Des 

d'aquell moment sent un nus a la gola que li atura totes les paraules. Només quan recordi el cant de 

la natura als bells estius de Finlàndia, l'Ilai s'atrevirà a obrir la boca; però tot allò que digui serà 

cantant. I no a tothom li agrada que algú canti a tothora... T'ho diré cantant és un llibre PARLAT, 

CANTAT i BALLAT, una comèdia musical sobre l'afany de superació i el valor de l'amistat amb 

dinou cançons i nou partitures. El musical on l'estrella ets tu! 

 

 

Títol: Bambi 

Autors/es: Salten, Felix 

Il·lustracions: Romero, Gimena 

Editorial: Thule, 2017 

Signatura: I*** Sal  

Sinopsi: Bambi arriba al món entre les carícies de la seva mare, ple 

d'innocència. No sap del perill de la prada. No coneix als habitants del bosc: 

la xerraire garsa, els gaigs cridaners, les flors que volen, les herbes que boten... Ni als quals seran els 

seus amics Gobo i Falina, ni al majestuós i solitari príncep, el Vell. Ni tampoc sap encara d'Ell, el 

caçador, que sembla un déu de la vida i de la mort, fins que el Vell li ensenya que és com ells, mortal. 

Una novel·la sobre l'aventura de créixer i fer-se grani que parla dels éssers humans a través de la 

nostra relació amb els animals. 

 

 


