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Títol: “Balada d'ocells i serps. Els Jocs de la fam” 

Autor: Collins, Suzanne 

Editorial: Fanbooks, 2020 

Signatura: JN  Col 

Sinopsi:  És el matí de la sega que suposarà l’inici dels desens Jocs 

de la Fam, celebrats cada any. Al Capitoli, en Coriolà Snow, de divuit 

anys, es prepara per al seu moment de glòria com a mentor dels Jocs. 

La casa Snow, en altres temps poderosa, passa per moments difícils i 

el seu destí penja de la remota possibilitat que en Coriolà sigui capaç 

de superar els seus companys d’estudis quant a encant, enginy i estratègia fent de mentor 

per a l’ofrena vencedora.  Però ho té tot en contra. Li han assignat una ofrena humiliant del 

Districte 12, una noia que sembla la pitjor de totes les que li podien tocar. Ara els seus 

destins estan inevitablement lligats... 

 

 

 

Títol: “La cabra” 

Autor: Fleming, Anne 

Editorial: Sembra Llibres, febrer 2020 

Signatura: JN Fle 

Sinopsi: Quan a la mare de la Kid li ofereixen estrenar una obra de 

teatre alternatiu a Nova York, tota la família es mida sis mesos a un 

bloc de pisos de Manhattan. Els rumors diuen que en aquell edifici hi 

viu una cabra. Com és possible? Aviat descobrirà que aquell misteri no 

és el més curiós de l’edifici, sinó els personatges fascinants que l’habiten. 
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Títol: “El Peix número 14” 

Autor: Holm, Jennifer L. 

Il·lustracions: Roldán, Gustavo  

Editorial: Viena, novembre del 2019 

Signatura: JN Hol 

Sinopsi: La vida de l’Ellie Cruz, amb 12 anys, es capgira quan el seu 

avi, el famós científic Melvin Sagarsky, es presenta a casa seva amb 

l’aparença d’un adolescent. L’home ha descobert la fórmula de 

l’eterna joventut i l’ha provat ell mateix, però com a conseqüència en 

Melvin es converteix en company d’escola de l’Ellie durant el dia i en el seu cangur les nits 

que la seva mare no és a casa. 

 

 

 

 

 

 


