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LLIBRES PER ALS MÉS GRANS 

Títol: “Peanut Jones i la Ciutat Il·lustrada” 

Text i il·lustracions: Biddulph, Rob 

Editorial: Barcanova Editorial, octubre de 2021 

Signatura: I*** Bid 

Sinopsi: Dibuixar per a la Peanut Jones és quelcom màgic. Però l'art 

no pot resoldre els seus problemes. El seu pare ha desaparegut i ella 

està atrapada en una escola nova i avorrida. I així segueix fins un dia 

que un dia troba un llapis amb poders especials. De sobte, s'endinsa 

en un món amb més color, creativitat, emoció i perill del que mai no 

s'hauria pogut imaginar. Tal vegada, només tal vegada, podrà 

descobrir el que li va passar al seu pare. Algunes llegendes neixen de la punta d'un llapis... 

 

Títol: “Baliga i Tut i els pirates empipats” 

Text i il·lustracions: Bradley, Mark 

Editorial: DeCòmic, octubre de 2021 

Signatura: IC Bra 

Sinopsi: En Tut i Baliga estan a punt d'emprendre un viatge èpic; 

bé, més aviat se'n van de pícnic... Però, quan es perden, aquests 

petits monstres plens de bons sentiments hauran de treballar junts. 

Fiqueu en el sac uns quants pirates empipats, molts barrets (a en 

Tut li encanta un bon barret), més un parell de desastres, i ja teniu 

els ingredients per a una gran gran aventura. Estàs preparat per a la missió de rescat dels 

super-mega-millors amics? 

 

Títol: “La Bethany i la bèstia” 

Text: Meggitt-Phillips, Jack 

Il·lustracions: Follath, Isabelle  

Editorial: Alfaguara, octubre del 2021 

Signatura: I*** Meg 

Sinopsi: L'Ebenezer Tweezer és un jove de 511 anys, amb una 

bèstia a l'àtic de casa. L'Ebenezer l'alimenta amb tota mena de 

coses, i, a canvi, la bèstia li vomita regals irresistibles. Però quan la 
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bèstia li demana un infant per menjar, tot es complica...perquè ni l'Ebenezer ni la bèstia no 

saben pas què els espera amb una nena com la Bethany. 

 

 

I també... 

 

 “Oohiohioo!. Anatol Lapífia ; 2” / idea original i guió: Anne Didier i Olivier Muller ; 
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 “El Vestit de tant se val” / Sylvia Plath ; il·lustracions de Rocío Martínez. Nórdica, 

octubre 2021. I** Pla 

 “El Malson dels malfactors. Imbatible ; 3” / Pascal Jousselin ; colors: Laurence Croix. 

Editorial Base, novembre del 2021. IC Jou 


