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LLIBRES PER ALS MÉS GRANS 

 

Títol: “Lluny” 

Text i il·lustracions: Bernat i Martí Cormand 

Editorial: Abuenpaso, abril de 2022 

Signatura: I** Cor 

Sinopsi:  A l’Eloi no li agrada el món on viu i amb el Simó, 

el seu gos, emprèn un viatge venturós cap el bosc. 

 

 

 

 

Títol: “Pájaros de mal agüero. Los Muértimer ; 2” 

Text i il·lustracions: Mazé, Léa 

Editorial: Astiberri, noviembre 2021 

Signatura: IC Maz 

Sinopsi: Ara ja sabem què són les marques que els bessons 

han trobat a les tombes i per a què serveixen. Però, qui deu 

estar al darrere de tot plegat?  
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Títol: “Els Germans Cor de Lleó” 

Text: Lindgren, Astrid, 1907-2002 

Il·lustracions: Villamuza, Noemí  

Editorial: Kókinos, [2021] 

Signatura: I*** Lin 

Sinopsi: El petit Karl de nou anys està molt malalt i sap que 

morirà molt aviat. El seu germà gran Jonatan, li parla llavors 

de Nanguiyalá, un país on un arriba després de la mort... Una 

història profundament commovedora. El conflicte entre el bé i 

el mal, entre la por i la valentia, la lluita per la llibertat, la mort. 

I, per sobre de tot, l'amor. 

 

 

 

 

Títol: “Alma de elefante” 

Text: Maceiras, Andrea 

Il·lustracions:  Solano, Jordi  

Editorial: Anaya, abril 2022 

Signatura: I*** Mac 

Sinopsi: Suy i Lawen són bessons. Segons diu la vella 

Champey Suy té ànima de papallona i Lawen d’elefant. A Suy li 

sembla impossible ja que ell és més fort que la seva germana i 

és ell qui sempre la cuida a ella. Lawen, però, és diferent de la 

resta: li costa molt expressar els seus sentiments i es posa 

nerviosa amb les situacions noves.  

 

 

XIX Premio Anaya de Literatura Infantil y Juvenil, 2022 
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Títol: “Cuentos de los Mumin y las criaturas asombrosas : una 

adaptación de los cuentos clásicos de Tove Jansson” 

Text: Jansson, Tove 

Il·lustracions: Heikkilä, Cecilia 

Editorial: Beascoa, octubre de 2021 

Signatura: I** Wid 

Sinopsi: En el primer conte els Mumin reben un visita 

inesperada: la d’una nena invisible, la Ninni. Com s’ho faran 

perquè es faci visible? I en el segon Mumin ha trobat un petit 

drac en l’estany 
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