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Títol: “La Filla que no existia” 

Autors/es: Anderson, Natalie C. 

Editorial: Fanbooks, 2018 

Signatura: JN And 

Sinopsi:  Els quatre últims anys, la Tina ha sobreviscut amb penes i 

treballs als carrers com a membre d’una colla de lladres. Una idea 

fixa guia les seves passes: venjar la mort de la seva mare costi el 

que costi. El que no s’espera és la cascada d’esdeveniments que 

esclata i com l’amor per un noi blanc, guapo i ric s’esmuny en la seva 

vida sense preavís. 

 

 

 

 

 

 

 

Títol: “L'Alè del drac” 

Autors/es: Carranza, Maite 

Editorial: La Galera, 2019 

Signatura: JN Car 

Sinopsi:  L'Antoni és un jove amb el cap ple de somnis impossibles 

per al futur. Un futur que espera compartir amb la Coia, la seva millor 

amiga d'infantesa i l'amor de la seva vida, una noia única i especial 

que no sembla feta per al món que li ha tocat viure. Són temps 

il·lusionants per als revolucionaris reusencs que esperen l'imminent 

esclat de la Primera República. Però el destí, tràgic, els juga una mala passada i trunca les 

esperances de l'Antoni. La mort de la seva estimada, l'obsessió per saber la veritat i la 

recerca de l'assassí ocuparan totes les seves hores de l'estiu de 1868, mentre es congria la 

revolta i la Reina Isabel I fa les maletes. 

 

Premi Joaquim Ruyra 2018 
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Títol: “Los Fantasmas favoritos de Roald Dahl : [una antología de 

cuentos]” 

Autors/es: Dahl, Roald, 1916-1990 

Editorial: Blackie Books, 2018 

Signatura: JN Dah 

Sinopsi:  Una selecció de les històries de terror preferides de Roald 

Dahl.  

 

 

 

 

 

Títol: “El Castillo en las nubes” 

Autors/es: Gier, Kerstin 

Editorial: B de Blok, febrero de 2019 

Signatura: JN Gie 

Sinopsi:  Dalt de tot de les muntanyes suïsses hi ha l’hotel El Castillo 

de las Nubes, i la Fanny és una noia que hi treballa i se n’adona que 

alguns dels hostes no són qui volen fingir ser.  

 

 

 

 

Títol: “Un secret” 

Autors/es: Palomas, Alejandro 

Editorial: Fanbooks, 2019 

Signatura: JN Pal 

Sinopsi:  És que com que la Nàzia és la meva amiga i des de Nadal 

viu amb el papa i amb mi perquè és millor, ara és la meva germana 

d’acollida, que és com si fos una germana de veritat però sense 

transfusió, i això vol dir que ens ho hem d’explicar tot, els secrets 

també. Així que al final m’ha explicat el seu secret més gros. 
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Títol: “La Maleta” 

Autors/es: Parera, Núria 

Il·lustracions: Hergueta, María  

Editorial: Babulinka Books, 2018 

Signatura: JN Par 

Sinopsi:  Una maleta que passa de mà en mà, testimoni silenciós de 

vides diferents alhora que avança el segle XX. Les colònies tèxtils, la 

revolució obrera, la guerra civil, l'exili, el fes l'amor i no la guerra, la 

caiguda del franquisme. Les migracions, volgudes o no, que mai s'aturen. Qui no té dret a omplir 

una maleta amb el somni d’una vida millor? 

 

 

 

 

 

Títol: “Las Aventuras de Huckleberry Finn” 

Autors/es: Twain, Mark, 1835-1910 

Il·lustracions: Torrent, Dani 

Editorial: Alfaguara, enero de 2019 

Signatura: JN Twa 

Sinopsi:  La sort de Huckleberry Finn, el millor amic de tom Sawyer, 

s’acaba quan el seu pare torna al poble i se l’emporta amb ell a viure 

en una cabana. Huck aconsegueix escapolir-se i marxar riu avall i es 

troba amb el seu amic Jim. En Jim és un esclau, que com ell, fuig buscant la llibertat. 

 

 


