
 

Amb el suport del Departament de Cultura                         

Novetats còmic febrer 
 

Títol: "Despertar" 

Autors/es: Liu, Marjorie 

Editorial: Norma, 2017 

Signatura: C Liu 

Sinopsi: "Monstress" és una història èpica situada en un món 

alternatiu de bellesa art-déco i terror "steampunk" protagonitzada 

per Maika Mediolobo, una adolescent que va sobreviure a 

la cataclísmica guerra entre els humans i els seus enemics acèrrims, 

els "arcànics". Davant l'opressió i el perill, Maika es converteix tant en caçadora com presa, 

mentre busca respostes sobre el seu misteriós passat i fuig d'aquells que volen utilitzar-la i tot 

això, amb un monstre en el seu interior que està començant a despertar-se. 

 

 

Títol: "Dcs : la enciclopedia : la guía definitiva de los personajes 

del universo DC" 

Editorial: DK, 2005 

Signatura:741.5(DCC) DC C 

Sinopsi: Acosta't a l'univers de DC Comics com mai abans ho 

havies fet amb aquest llibre. Una edició acuradament il·lustrada que 

repassa la trajectòria de més de 1200 personatges clàssics habituals de DC Comics al llarg de 

més de 75 anys d'història. 

DC Comics. L'enciclopèdia és un llibre imprescindible per a qualsevol fan del còmic clàssic i 

essencial per a tots els admiradors de DC. Descobreix les àmplies descripcions i pàgines 

dedicades a Superman, Batman, Llanterna Verda o La Lliga de la 

Justícia, Catwoman i Wonder Woman entre molts altres. 

 

  

 

 



 

Amb el suport del Departament de Cultura                         

Títol: "Esclavos del trabajo" 

Autors/es: Bogdanska, Daria 

Editorial: Astiberri, 2018 

Signatura: C Bog 

Sinopsi: Daria ha decidit anar-se de Polònia per a fugir d'un pare 

violent i fer creu i ratlla. Després d'una temporada a Espanya, es 

trasllada a la localitat sueca de Malmö, on s'apunta a una escola de 

còmic, ansiosa per emprendre una nova vida. Però allí li espera un malson kafkià de tràmits 

administratius, i per a subsistir no li queda més remei que acceptar un ús de cambrera amb un 

sou de misèria i sense contracte. Mentre acumula hores de treball, cansament i desamors, li va 

creixent per dins un imparable sentiment de rebel·lia davant la injustícia, i decideix donar un 

cop de puny en la taula i lluitar pels seus drets i els dels seus companys. 

 

Títol:  "Máculas" 

Autors/es: Pastor, Jordi 

Editorial: Spaceman Project, cop. 2018 

Signatura: C Pas 

Sinopsi: Fa un temps, el govern va arribar a un acord amb els 

"cazarrecompensas". Atrapa a un criminal i a canvi et donem un 

poder. Sigues un heroi per a la comunitat i acaba convertit en un 

superheroi real. "Dott Espot" vol volar i per a aconseguir-ho ha d'atrapar a la lladre més 

buscada, "Imant". Però us comptarem un secret que "Dott Espot" no sap. Ell no és real. És un 

personatge de còmic, viu atrapat en el paper, entre vinyetes, actuant segons el que escriu un 

guionista. 

 

 

 


