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Títol: “La Casa de l'Iggie” 

Autora: Blume, Judy 

Editorial: Viena Edicions, febrer del 2020 

Signatura: JN Blu 

Sinopsi: L’Iggie se n’ha anat a viure a Tòquio amb els seus pares. 

Una tragèdia, perquè ara la seva amiga Winnie –una noia d’onze 

anys que viu a la casa del costat– s’ha quedat una mica sola al 

carrer Grove.  Fins que li diuen que una família ha comprat la casa 

de l’Iggie: són els Garber, una parella amb tres fills. Quan 

desembarquen a la casa, la sorpresa és majúscula: són negres, els 

primers del barri! 

Un clàssic dels setanta sobre el racisme i la intolerància d’una de les autores nord-
americanes més estimades. 

 

 

Títol: “L'Última grua de paper” 

Autora: Drewery, Kerry 

Editorial: Editorial Bambú, setembre de 2020 

Signatura: JN Dre 

Sinopsi: 1945, Hiroshima. L'Ichiro es a casa del seu millor amic, 

Hiro, quan llencen la bomba. Enmig de la devastació, els dos nois 

troben la Keiko, la germana petita d'en Hiro. Tots tres busquen 

ajuda, però les ferides d'en Hiro no el deixen seguir endavant i el seu 

amic Ichiro s'ofereix per fer-se càrrec de la nena. 

Setanta anys desprès, els records i una promesa trencada persegueixen els darrers anys de 

vida del vell Ichiro. Mizuki, la seva neta, està decidida a ajudar-lo. 
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Títol: “La Llum de les fondàries” 

Autora: Hardinge, Frances 

Editorial: Bambú Editorial, setembre de 2020 

Signatura: JN Har 

Sinopsi: Als carrers bigarrats de la capital de l'illa de Redama fan 

vida en Hark i el seu amic Jelt. Viuen del que arrepleguen 

submergint-se al mar a la recerca de restes dels déus, recorrent al 

seu enginy per trobar qualsevol cosa que es pugui vendre. Però sota 

les onades n'apareix de sobte una que desafia a qui tingui prou 

coratge per fer-se-la seva. Una cosa valuosa. Una cosa perillosa. 

 

Títol: “El Famosíssim catàleg de Walker & Dawn” 

Autor: Morosinotto, Davide 

Editorial: Viena Edicions, novembre del 2020 

Signatura: JN Mor 

Sinopsi: Mississipí, 1900. Quatre amics decideixen unir els seus 

estalvis per fer una compra per catàleg, però quan els arriba el 

paquet no conté el que esperaven. Per això decideixen emprendre 

un viatge fins a Chicago, per reclamar el que és seu, sense imaginar-

se que s'estan ficant en una perillosa trama de lladres i assassins 

sense escrúpols. 

XVI Premi dels Llibreters italians al millor llibre per a joves 

XXI Premi Frignano de narrativa per a joves 

 

Títol: “Igualtat de ritus. Les Bruixes ; 1; Discmón” 

Autor: Pratchett, Terry, 1948-2015 

Editorial: Mai Més, novembre de 2020 

Signatura: JN Pra 

Sinopsi: Tots els mons tenen regles, fins i tot un de pla que s'aguanta 

al damunt de quatre elefants a la closca d'una tortuga gegant. És per 

això que un mag moribund busca el vuitè fill d’un vuitè fill, per cedir-li 

els seus poders màgics abans de la cita amb la Mort que té d’aquí a 

sis minuts. Per desgràcia, aviat es descobreix –tot i que no pas prou 

aviat– que el bebè acabat de néixer i que el mag ungeix abans d’acomiadar-se del Discmón 

és de fet una nena! El que està fet no es pot desfer i la petita Esk està destinada a portar el 

caos i la confusió a la facultat exclusivament masculina de la Universitat No Vista d’Ankh-

Morpork... una colla de mags que ja són prou caòtics i confosos en circumstàncies normals. 
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Títol: “Caminant junts per la lluna” 

Autor: Puig, Pep (Escriptor) 

Editorial: L'Altra Tribu, novembre del 2020 

Signatura: JN Pui 

Sinopsi: Una catàstrofe. Un cop més, l'agost ha passat volant. És 

l'hora violeta. A la platja d'Altafulla quatre amics aprofiten per fer 

l'últim bany de l'estiu. Al cel s'hi mou un gran núvol de tempesta. Un fil 

de lluna apareix i desapareix a cada moment. El Pitus, que sempre va 

a la seva, s'ha tret el banyador i s'ha posat de cap per avall. El 

Marcel, el narrador d'aquesta història, només vol que arribi la nit per trobar-se d'amagat amb 

la Guida, l'enigmàtica germana de l'Enzo. 

 

Títol: “El Final i altres principis : històries des del futur” 

Autora: Roth, Veronica 

Editorial: Fanbooks, març del 2020 

Signatura: JN Rot 

Sinopsi: Sis històries de ciència-ficció que es desenvolupen en sis 

mons diferents, cadascun més estrany i meravellós que l’anterior, 

plens de noves tecnologies i éssers extraordinaris, i on, malgrat tots 

els avenços, les persones encara s’han d’enfrontar a problemes 

profundament humans. 

 

 


