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Títol: “Sota l'aigua. Cripto ; 1” 

Text i il·lustracions: Sandnes, Hans Jørgen 

Editorial: Edebé, octubre 2021 

Signatura: IC Jor 

Sinopsi: L'Ophelia es muda a la pintoresca ciutat costanera de 

Saltvik. Allà coneix en Bernard, un pescador que comparteix la seva 

passió per les criatures submarines. A l'Ophelia la fascina la 

criptozoologia! Un vespre, l'Ophelia veu una cosa misteriosa des de 

la finestra de la seva habitació. Què hi ha sota les ones? 

 

Títol: “La Valentina i el llop de sorra 

Text: Lind, Åsa 

Il·lustracions: Elina, María 

Editorial: Kalandraka, novembre 2021 

Signatura: I** Lin 

Sinopsi: Aquest tercer volum final presenta la faceta més divertida 

de la Valentina que, encara que es faci gran, continua sorprenent a 

tothom amb el seu enginy i les seves vivències. 

 

 

Títol: “On va aquesta gent?” 

Text il·lustracions: Parreño, Fran 

Editorial: Animallibres, octubre 2021 

Signatura: I** Par 

Sinopsi: Algú torna de la feina, cap a casa. En direcció contrària, 

camina la resta de la gent. Sembla que fugen. Al cel, se senten 

remors d'avions. Pels carrers, es veuen soldats. Però hi ha algú 

que continua, com si no l'afectés. No mira enrere ni es fa 

preguntes. Fins que a casa l'esperaran totes les respostes.  
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 Títol: “En Blai, la Iseia i el Mataplanetes. L'Amiga imaginaria ; 1” 

Text i il·lustracions: Ponti, Claude 

Editorial: Club Editor, [2021] 

Signatura: I** Pon 

Sinopsi: La Iseia ha viatjat fins al planeta d’en Blai i dels pollets per 

demanar-los ajuda. S’acosta un gran perill: un mataplanetes està 

destruint la galàxia, planeta rere planeta. El monstre és temible: té 

urpes i pinces i s’assembla curiosament a un coronavirus. 

Combatre’l és molt difícil i no el pots vèncer sol. 

 

 

Títol: “Cuc i conill” 

Text: Veiga, Ramón D. 

Il·lustracions: Iván R. 

Editorial: Takatuka, novembre de 2021 

Signatura: IC Vei 

Sinopsi: El cuc de terra i el conill es troben i, tot i que d'entrada 

sembla que no s'avenen gaire, de seguida s'adonen que l'amistat 

està per damunt de les diferències... gairebé sempre. 

 

 

I també: 

  “La Tempesta. Cripto ; 2” / Hans Jorgen Sandnes. Edebé, octubre 2021. IC Jor 

 “La Laura i en Joan lluiten contra el canvi climàtic = they are fighting climate change” 

/ text elaborat pels alumnes de cinquè de primària de l'Escola Lumen (Terrassa) ; 

il·lustracions de Montse Español. Generalitat de Catalunya. Direcció General de 

Recerca, [2021]. I** Lau 

 “El Dia del silenci ; L'esperit dels cavalls” / Derib + Job + Chamblain. Norma, octubre 

de 2021. IC Der 

 El Corazón del invierno / guión: Sylvain Dos Santos, Mariam Hachmi ; dibujo: David 

Raphet. Letra Blanka, [2021]. IC Dos 

 Un Dia molt sucós/ text de Suzanne Lang ; il·lustracions de Max Lang. Símbol 

Editors, setembre, 2021. IC Lan 

 El Príncipe Cobalto / Mark Siegel [i 4 més]. Astronave, mayo de 2021. IC Sie 


