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Títol: “Les Guineus del desert” 

Autors/es: Baccalario, Pierdomenico 

Editorial: Edebé, maig 2019 

Signatura: JN Bac 

Sinopsi:  Han passat més de trenta anys des d’aquell matí, però 

encara penso en les converses d’aquells dies, mentre pujàvem i 

baixàvem pels camins del penya-segat, preparant el moment en 

què ens ensopegaríem amb el cos d’una persona morta. Estàvem 

fent una investigació macabra i terrible, però jo em sentia eufòric i 

bojament viu. 

 

 

 

 

 

 

 

Títol: “El Puzle de cristall. La Noia invisible ; 2” 

Autors/es: Blue Jeans 

Editorial: Columna, 2019 

Signatura: JN Blu 

Sinopsi:  Després de l’explosió a l’estació del metro de l’aeroport, 

la Julia no és la que era. S’ha tornat insegura, fins i tot insolent, i li 

costa molt trobar motivacions per gaudir de la vida com feia abans. 

El primer dimarts de gener la Julia rep una trucada molt inquietant. 

L’Hugo Velero, un dels companys de pis de l’Iván Pardo, li 

assegura que el noi del pírcing a la cella ha desaparegut. L’Iván li 

havia parlat molt d’ella, de la seva intel·ligència i de la seva capacitat deductiva, i per això li 

demana ajuda per trobar-lo. 
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Títol: “Stranger things: Ments perilloses” 

Autors/es: Bond, Gwenda 

Editorial: Columna, cop. 2019 

Signatura: JN Bon 

Sinopsi:  Quan l’estiu de 1969 corre la veu que hi ha un important 

experiment governamental a la petita ciutat de Hawkins, la Terry Ives 

s’apunta com a subjecte de proves per a un projecte que té de nom 

en clau MKULTRA. Furgonetes d’incògnit, un laboratori remot amagat 

al cor del bosc, substàncies que alteren la ment i que són 

administrades per investigadors de cares pètries... i un misteri que la jove i inquieta Terry 

està decidida a descobrir. 

 

 

 

Títol: “Els Llibres que van devorar el meu pare” 

Autors/es: Cruz, Afonso 

Editorial: Blackie Books, 2019 

Signatura: JN Cru 

Sinopsi:  Alguna vegada t’has ficat tant dins d’un llibre que has 

desaparegut? Vivaldo Bonfim es va perdre dins dels seus llibres 

favorits. Ara el seu fill Elias té dotze anys i la clau de la biblioteca de 

l’àtic: es ficarà en tots aquests llibres fascinants per trobar-lo. 

Descobrirà l’amor, la por, el perill i la màgia de la lectura. 

 

Premi Maria Rosa Colaço 2009 

 

 

Títol: “La Vall dels Llops. Cròniques de la Torre ; 1” 

Autors/es: Gallego García, Laura 

Editorial: Cruïlla, febrer de 2019 

Signatura: JN Gal 

Sinopsi:  Li van posar Dana i va créixer al costat dels seus germans i 

germanes com una més de la família. No la van tractar mai de 

manera especial i, tanmateix, tots podien veure que era diferent. 

Silenciosa com un gat, amb prou feines parlava. La seva vida va 

canviar per sempre el dia que el Mestre se la va endur a la Torre, en 

plena Vall dels Llops. Allà tindrà accés als secrets de la màgia més 

ancestral. 
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Títol: “La Missió de la Rox. Guardians de la ciutadella ; 3” 

Autors/es: Gallego García, Laura 

Editorial: Montena, 2019 

Signatura: JN Gal 

Sinopsi:  La Rox se n'ha anat cap a la regió de l'oest, devastada 

pels monstres, a la recerca d'un poble perdut habitat per Guardians. 

Mentre una riuada de supervivents arriba a la Ciutadella amb 

l'esperança de trobar-hi refugi... 

 


