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Títol: “Matar un reino” 

Autors/es: Christo, Alexandra 

Editorial: Océano, 2018 

Signatura: JN Chr 

Sinopsi: Història d’una sirena assassina amb especial predilecció 

per la sang reial. Desterrada i transformada en una humana haurà de 

donar caça a un príncep que ha jurat acabar amb la guerra entre el 

mar i la terra. 

 

 

Títol: “Les Memòries de Sherlock Holmes. Relats. II” 

Autors/es: Doyle, Arthur Conan, 1859-1930 

Editorial: Viena, 2018 

Signatura: JN Doy 

Sinopsi: Aquest volum aplega els dotze relats protagonitzats per 

Sherlock Holmes. Hi trobem algunes de les històries més cèlebres 

del llogater del 221 B de Baker Street, entre les quals «El ritual 

Musgrave», «L’intèrpret grec» o «El pacient intern». I tancant el 

volum, la mítica història en què Holmes s'enfronta a Moriarty a les 

cascades de Reichenbach, «El problema final», amb la qual Conan Doyle pretenia posar fi a 

les aventures del detectiu, sense ni sospitar la irada reacció que això desencadenaria en els 

lectors. 

 

Títol: “La Historia interminable” 

Autors/es: Ende, Michael, 1929-1995 

Editorial: Loqueleo, DL 2018 

Signatura: JN End 

Sinopsi: El Regne de la Fantasia està punt de desaparèixer sense 

que els seus habitants puguin fer-ne res al respecte. Només en 

Bastian els pot ajudar. En Bastian, però, és un nen que viu a l’altra 

costat de la realitat. Així, capbussant-se en una meravellosa 

aventura en Bastian, el guerrer Atreyu i un drac de la sort volador, 

juntament amb tot aquell que els vulgui acompanyar, hauran de salvar Fantasia, 
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https://youtu.be/Nq2IZRyT9Do  

Títol: “La Poció del desitjos” 

Autors/es: Ende, Michael, 1929-1995 

Editorial: Barcanova, 2018 

Signatura: JN End 

Sinopsi: El bruixot Beelzebub Bromaléfic i la bruixa Tirània Vamperl 

estan sota vigilància: tenen prohibit fer encanteris terrorífics. Com a 

venjança, es disposen a preparar, per la nit de l'últim dia de l'any, la 

poció dels desitjos, un malèfic beuratge que ho capgirarà tot. 

 

 

Títol: “Edoll : intel·ligència artificial” 

Autors/es: Folck, Jordi 

Editorial: Barcanova, 2018 

Signatura: JN Fol 

Sinopsi: L'Àlex Mas rep una joguina electrònica, un nou exemple 

d'intel·ligència artificial anomenada EDOLL. Es tracta d'una figura 

holomètrica de contorns humans dins del seu hyloop. Aquest giny és 

capaç d'accedir, per wifi, a totes les bases de dades, i 

d'emmagatzemar quantitats infinites d'informació. Però quan, l'Àlex 

s'enfronti a aquest giny tecnològic, la resposta de l'EDOLL no es farà esperar mostrant el 

seu vertader rostre en un combat, a tot o res, de l'enginy humà contra la intel·ligència 

artificial. Aquest és només el principi dels éssers intel·ligents que ja ha arribat a més de cent 

mil llars de tot el món. 

 

 

Títol: “La Isla del fin del mundo” 

Autors/es: Hargrave, Kiran Millwood 

Editorial: Ático de los Libros, 2018 

Signatura: JN Har 

Sinopsi: Amihan i la seva mare viuen juntes en Culión, una illa on 

alguns dels seus habitants, inclosa la seva mare, tenen la enfermetat 

de la lepra. Ami estima la seva llar i tot allò que l’envolta. Però 

l’arribada d’un representant del govern canvia per sempre el seu 

món. 

 

 

https://youtu.be/Nq2IZRyT9Do
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Títol: “Fills de la setena onada” 

Autors/es: Macip, Salvador 

Editorial: Fanbooks, 2018 

Signatura: JN Mac 

Sinopsi: L'Abigail voldria que la seva parella fos un noi normal. En 

Wilbur és el noi més normal de l'institut... aparentment. La tranquil·la 

vida d'aquests dos adolescents d'un petit poble del Midwest americà 

canvia de cop i volta quan apareixen uns homes misteriosos que 

afirmen que en Wilbur és un ésser especial destinat a capgirar-ho tot. 

 

 

 

Títol: “Snoggle” 

Autors/es: Priestley, J. B., 1894-1984 

Il·lustracions: Moscardó, Júlia 

Editorial: Bromera, 2018 

Signatura: JN Pri 

Sinopsi: La vida tranquil·la d’en James, la Peg, i en Robin Hopper i 

el seu avi es veurà trasbalsada per l’aparició d’un ésser petit arribat 

d’un planeta llunyà. Un autèntic extraterrestre amb forma d’ou, ulls 

enormes, cames curtes i unes antenes al cap. Les autoritats locals, alertades per una 

possible invasió extraterrestre, intentaran capturar-lo, però la família Hopper el protegirà 

perquè pugui tornar al seu planeta. 

 

https://youtu.be/Nq2IZRyT9Do  
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