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Títol: “Hi ha un ieti al pati!” 

Autora: Butchart, Pamela 

Il·lustracions: Flintham, Thomas 

Editorial: Bindi Books, febrer de 2021 

Signatura: I** But 

Sinopsi:  L'Izzy i els seus amics estan espantats! Es troben atrapats a 

l'escola per una gran nevada i hi ha alguna cosa abominable a fora. 

Quan veuen l'enorme petjada a terra, ho entenen tot: hi ha un ieti al 

pati i sembla que té gana! 

 

 

Títol: “La Bel i el Biel : què dimonis es això?” 

Autor: Dalmau, Òscar 

Il·lustracions: Codina, Magda 

Editorial: Montena, setembre del 2021 

Signatura: I** Dal 

Sinopsi:  La Bel té vuit anys i té un germà de sis mesos que no és 

com la resta de nens d'aquesta edat. Ell ja camina i parla, tot i que 

només ho fa quan està a soles amb la seva germana. Cada dia, quan 

els pares no els senten, el Biel pregunta a la Bel un munt de coses 

que no entén, perquè ningú encara no ha pensat d'explicar-les-hi. Que pesat! 
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Títol: “Un Dia amb en Mus” 

Text i il·lustracions: Lebourg, Claire 

Editorial: Blackie Books, setembre de 2020 

Signatura: I** Leb 

Sinopsi:  En Mus surt cada matí a passejar per la platja, espera que 

baixi la marea i revisa els tresors que el mar ha arrossegat fins a casa 

seva. Els selecciona amb cura, i després els ven per internet. Aquestes 

són les seves rutines i en Mus adora la seva vida tranquil·la. Però, avui, 

un estrany visitant s'ha plantat a la seva sala d'estar. Un visitant 

realment inesperat... 

 

Títol: “Misteris al tren : robatori al falcó escocès” 

Autora: Leonard, M. G. 

Editorial:  Estrella Polar, febrer del 2021 

Signatura: I*** Leo 

Sinopsi:  Quan en Harrison Beck, d'onze anys, s'assabenta que 

haurà d'acompanyar el seu oncle, escriptor, en l'últim viatge del 

Falcó Escocès, no espera gaire més que uns dies avorrits a bord 

d'un tren vell. Però tot es tornarà molt interessant quan, 

misteriosament, hi comencen a desaparèixer joies de gran valor. 

 

 

 

Títol: “El Bosc dels germans” 

Text i il·lustracions: Noritake, Yukiko 

Editorial: Coco Books, 1 de juliol de 2021 

Signatura: I** Nor 

Sinopsi:  Al principi hi ha dos germans: un a cada pàgina. Tothom 

hereta la meitat d’un bosc. A cada bosc hi ha una misteriosa jove 

que els acull. El primer germà s’estableix a poc a poc, talla alguns 

arbres per construir una barraca, atrapa uns quants peixos. El 

segon germà té grans plans. Construeix una enorme vila, convida 

tots els seus amics a unir-s’hi, veu en els recursos que l’envolten la manera d’enriquir-se A 

poc a poc, els dos boscos van evolucionant. 

Premi Libr'à Nous 2021 
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Títol: “Núvols i ferralla” 

Text i Il·lustracions: Peso, Emilio del 

Editorial: Tramuntana, [2021] 

Signatura: I**Pes 

Sinopsi:  —Ferralla? Sona divertit! Però no sé què és. En tinc 

tantes, de coses! Podria donar-te el que volguessis. Tot i que... a 

canvi, em regalaries un dels teus núvols? Darío i Lluna viuran una 

gran 

 

 

Títol: “L'Agent X.99 : contes i versos de l'espai” 

Autor:  Rodari, Gianni, 1920-1980 

Il·lustracions: Delicado, Federico 

Editorial: Kalandraka, 2021 

Signatura: I**Rod 

Sinopsi:  Sí, senyor periodista, durant anys he viscut com un eremita 

en aquell petit asteroide d’on ha sortit el meu pseudònim: X.99. Per a 

mi el nostre univers té pocs secrets. He conegut mons més avançats 

que el nostre, i mons més endarrerits. També he conegut barreges 

singulars de progrés i endarreriment. 

 

 

Títol: “El Leo i la Lisa : més enllà de la ciutat única” 

Text i il·lustracions: Saéz, Miguel Ángel 

Editorial:  Thule Edicions SL, juny 2021 

Signatura: I** Sae 

Sinopsi:  El Leo és un inventor que fa servir materials reciclats. La 

Lisa és la pilot de proves. Tots dos creuen que hi ha vida més enllà de 

Ciutat Única, però els companys de classe els empipen, el professor 

els ridiculitza i el magnat de la ciutat els persegueix. Estan disposats a 

qualsevol cosa per provar que tots ells estan equivocats. 

 


