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Baba Ganush, és un noi de dotze anys 

de Marroc que fuig armat amb una 

vella bicicleta i una ocarina blava 

perquè el seu oncle li vol robar el dit 

màgic de colors capaç de fer prodigis.  

Recorrerà tot l’Àfrica fins arribar a un 

poblat pigmeu on descobrirà el seu 

destí i una profecia per complir. 

Satz, Mario. L'Ocarina blava. 
Barcelona: Babulinka Books, 2017 

Louis és un cigne trompeta que 

neix mut i tot se li fa dificil. 

Sam, un noi pacient i intel·ligent 

l’ajudarà en diverses ocasions. 

Tashlin, Frank. Però jo sóc un ós! 
Barcelona: Viena, 2013

Llibre explicat per primera persona per 

Molsa, un gos, el qual veu com la casa

i la família amb qui vivia desapareixen 

a causa de les bombes. A partir d'aquí 

Molsa no pararà fins a retrobar-se amb 

la seva família.  

David Cirici ens presenta una obra 

sobre la guerra però alhora és una història 

d’amor, d’amistat, de solidaritat 

i d'aventures. 

Cirici, David. Molsa. Barcelona: Edebé, 
2013

Una obra epistolar protagonitzada per en 

Nicolau Rouretort, un nen de 9 anys que, 

avorrit del viatge en vaixell que està fent 

amb els seus pares, decideix agafar un 

bot salvavides i anar a una petita illa. 

Canosa, Oriol. L'Illa de Paidonèsia. 
Barcelona: La Galera, 2017 

Duna escriu un diari de vacances 

i amb ell viurem el seu pas de la 

infantesa a l'adolescència: el seu 

primer amor, les amistats, la primera 

baralla amb la seva mare, la tristesa 

dels adults, etc.  

Secrets i descobertes. Un intens agost 

on Duna anirà obrint portes cap a una 

maduresa complexa, no exempta de 

dolor i sorpreses. 

Una delícia!  

Villanueva i Perarnau, Muriel. Duna: 
diari d'un estiu. Barcelona: Babulinka 
Books, 2015

Qui no ha passat un estiu llegint les

aventures dels Cinc?  

Doncs estem de sort! L'editorial Joventut

edita de nou les aventures de l’Anna, en

Dick, en Juli, la Jordi i el gos Tim amb  

una edició acurada i l.lustracions

actualitzades.  

Blyton, Enid. Els Cinc a l'illa del tresor.
Barcelona: Joventut, 2015


