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Títol: Títol: Un Bosque en el aire 

Autora: Beatriz Osés García 
Il·lustracions: Luna Pan 
Editorial: SM 2021 
Signatura: I*** Ose 
Sinopsi:   
Un pueblo familiar 
con unos vecinos de risa, 
una bruja misteriosa 
y mil historias por contar. 
 
Un chico de ciudad 

con un padre en bancarrota 
y un abuelo decidido a cambiar el mundo. 
 
Una pareja de patos 
que busca su sitio 
entre el olivo de los libros 
y el almendro de los corazones… 
 

Títol: Les aventures de la Napeu. El Perepunyetes i la Tiquismiquis  
Autor: Màrius Serra 
Il·lustracions: Roser Calafell 
Editorial: Estrella Polar 2021 
Signatura: I** Ser 
Sinopsi: La Napeu i tota la colla de la casa de colònies, juntament 
amb l’Alf i la Bet marxen d’excursió a la fageda de la Grevolosa i allà 
comencen els primers dubtes i aventures: quants peus té un cent 
peus? I un mil peus? Aquestes i altres preguntes duran els amics a 
llocs tan diferents com Cadis o Constantinoble i aprendran l’origen de 
paraules que mai dirien que tenen una història tan curiosa i divertida! 
A més, la Napeu haurà de fer un parell de rescats d’urgència, un 
d’ells, en una presó! Però com sempre, el poder i el saber dels llibres, 

serà la solució als imprevistos d’aquesta colla tan inquieta i eixerida. 
 
Títol: Victoria Stitch: Malvada i brillant 
Autora: Harriet Muncaster 
Editorial: Alfaguara 2021 
Signatura: I** Mun 
Sinopsi: Res pot aturar a la brillant i malvada Victoria Stitch! Les 
bessones Victoria Stitch i Celestine són com la nit i el dia. Quan se'ls 
nega el seu dret a ser les reines de las fades, la Celestine ho accepta 
amb dolçor, però a la Victoria Stitch la consumeix una insaciable set 
de poder. Creus que és possible alliberar-te del teu destí i reescriure 
la teva història? 
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Títol: L'Ariadna i la lluna Pruna  
Autor: Jaume Cabré 
Il·lustracions: Queralt Armengol 
Editorial: Baobab 2020 
Signatura: I** Cab 
Sinopsi: Endinsa’t en el nou conte de Jaume Cabré, una història 
plena de pàgines amb sorpreses on l’Ariadna es fa amiga de la lluna i 
juntes viatjaran en globus pel cel, des de la ciutat a la sabana, 
coneixeran éssers fantàstics i viuran aventures úniques! 
 
 
 

 
 
Títol: Un Talp al meu jardí 
Autor: Martí Gironell 
Il·lustracions: Coaner Codina 
Editorial: Estrella Polar 2021 
Signatura: I** Gir 
Sinopsi:  En Felip és un talp que apareix al jardí de la casa de dos 
nens, en Quim i el seu germà petit, en Pep. El talp els diu que fa 
molta estona que corria pels túnels i galeries que havia fet per sota 
terra i que no aconseguia trobar el camí cap a casa seva. Resulta que 
tots els forats tenien alguna trampa. En Felip està molt trist i en Quim 
i en Pep el volen ajudar.  


