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Títol: “El Cicle de l'Etern Emperador” 

Text: Gallego García, Laura 

Editorial: Montena, setembre del 2021 

Signatura: JN Gal 

Sinopsi: L'Etern Emperador governa Akidàvia durant mil anys 

abans de morir per renéixer de nou. Després de la mort de la 

seva última encarnació, diversos membres del Consell Imperial 

es presenten en un petit poble a la recerca del nadó acabat de 

néixer que alberga l'ànima de La Seva Divinitat i que, per tant, ha 

d'ocupar el seu lloc en el tron. Aquesta és la història de la 

dissetena encarnació de l’Etern Emperador, educada des de 

petita per agafar les regnes de l’imperi tan bon punt se li despertin els poders. però també és 

la història del Kelan, un noi criat en un racó remot, la vida del qual canvia de cop el dia en 

què decideix desafiar l’autoritat local. 

 

 

Títol: “Como una chispa : ser diferente no significa que tu voz no 

se pueda oír” 

Text: MacNicoll, Elle 

Editorial: Anaya, octubre de 2021 

Signatura: JN Mac 

Sinopsi: L’Addie és una nena autista d’11 anys que lluita per tal 

que es faci un monument a les dones que van ser condemnades 

per bruixeria en el seu poble, segles enrere. Les bruixes, com 

ella, van ser discriminades per no ser com la resta i l’Addie 

procurarà fer visibles aquestes diferències des d’una altra 

perspectiva. 

Blue Peter Book Award 2021, Waterstones Children's Book Prize 2021 

 

 

 



 

Amb el suport del Departament de Cultura                             

Títol: “L'Heroi del bus nocturn” 

Text: Raúf, Onjali Q. 

Il·lustracions: Curnick,  Pippa  

Editorial: La Galera, novembre del 2021 

Signatura: JN Rau 

Sinopsi: M'he vist embolicat en problemes des que tinc 

memòria. Generalment no m'importa perquè algunes de les 

meves idees més brillants han sorgit de les estones que he 

passat castigat. Però últimament sembla que ningú em creu 

mai... fins i tot quan estic dient la veritat. I la situació només ha 

fet que empitjorar des que vaig fer-li una broma al senyor gran 

que viu en el parc. Tothom pensa que només soc un pinxo. 

Ningú creu que podria ser un heroi. Els demostraré que s’equivoquen. 


