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Títol: “La Guerra dels botons : un relat de la gran guerra” 

Autors/es: Avi (Autor de llibres infantils) 

Editorial: Bambú, 2018 

Signatura: JN Avi 

Sinopsi:  En Patryk té dotze anys i no ha vist gaire món més enllà 

del seu poble, a Polònia, ocupat pels russos. No hi passa mai res..., 

fins al dia que els alemanys llancen una bomba a l’escola i esclata la 

Gran Guerra. Mentre el control del poble passa de mans d’una nació 

a una altra i els soldats estrangers arriben i marxen, un dels set 

amics de la colla, l’insensible i competitiu Jurek, s’empesca un repte ben perillós: qui robi el 

botó més valuós d’un uniforme militar es convertirà en el rei. 

 

 

 

 

Títol: “Ohio” 

Autors/es: Burgas, Àngel 

Editorial: Bambú, 2019 

Signatura:  JN Bur 

Sinopsi:  Quan existíem com a família, hi havia electricitat, i vehicles 

particulars, i trens d’alta velocitat, i ordinadors i xarxes socials. Hi 

havia escalfor a les llars, i hi havia llocs plens de productes que es 

podien comprar per ser consumits. Pensar en Família era retrocedir 

als temps remots d’abans de l’Impacte. Tinc pocs records d’aquella 

època, i els que tinc són poc consistents i de vegades es confonen amb els somnis. Em dic 

Max Blau però no soc qui dic que soc. Soc un altre en aquest altre món, el de després de 

l’Impacte. 
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Títol: “Una Sonata de verano” 

Autors/es: Martínez, Belén 

Editorial: Urano, 2018 

Signatura: JN Mar 

Sinopsi:  Casio Oliver està obsessionat amb “Preludio de invierno”,  

la primera obra d’Òscar Salvatierra, un escriptor ja retirat. Casio 

passarà el darrer mes de les vacances a Aguablanca, intentant 

deixar enrere el malson dels darrers mesos. 

 

Guanyadora del I Premi Puck de Novel·la Juvenil. 

 

Títol: “El Bloc de las edades” 

Autors/es: Rodríguez, Manuel J. 

Editorial: Edelvives, cop. 2018 

Signatura: JN Rod 

Sinopsi:  Laura és una jove il·lustradora que necessita tancar les 

ferides obertes de cinc anys enrere. Tot va començar amb un estrany 

regal de la seva tia: un bloc que sembla que pot predir els 

esdeveniments futurs.  

XVIII Premi Alandar de Narrativa Juvenil, 2018. 


