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Le Clézio, J.-M. G. Viatge al país dels arbres. Barcelona :
Animallibres, 2020
Sabies que els arbres són una mica tímids i feréstecs? Però si fas
l'esforç d'observar-los atentament, t'adonaràs que són uns éssers
màgics que parlen, es mouen i fins i tot tenen ulls per veure-hi! El
petit protagonista d'aquesta història els amansirà a poc a poc, es
guanyarà la seva confiança i emprendrà un viatge meravellós per
descobrir els seus secrets.

Lindgren, Astrid. Pippi Calcesllargues. Madrid : Kókinos, [2020]
La Pippi Calcesllargues viu tota sola a Vil·la Villekulla amb un cavall
i un mico. També té una maleta plena de monedes d’or i per això es
pot comprar tots els caramels i les joguines que vulgui. A més a més
de llesta, generosa, divertida, independent i imaginativa, és la nena
més forta del món i no deixa que res ni ningú afebleixi la confiança
que té en ella mateixa, ni que cap abusananos se surti amb la seva.

Perreault, Guillaume. Els Pirates galàctics. Barcelona : Joventut,
2019
Bob, el nostre carter espacial, ha guanyat confiança en si mateix
des de la nostra última trobada. Però aquesta vegada ha d'afrontar
un gran desafiament: treballar en equip! Haurà de lliurar una sola
carta amb l'ajuda de la seva nova companya en pràctiques, la
Marta.

Titus, Eve. Basil, el ratolí superdetectiu : el misteri de Baker Streets.
Barcelona : Blackie Books, 2020
Aquest és el seu primer gran cas: el misteri de les bessones
desaparegudes... Ningú no sap què se n’ha fet, d’elles. Fins que
arriba una nota, signada per la pitjor banda de rosegadors de
Londres: els Tres Terribles. El temps corre i en Basil les ha de trobar
abans no sigui massa tard. Aconseguirà que tornin a casa sanes i
estàlvies? Si hi ha un detectiu capaç de resoldre aquest cas, aquest
és en Basil, el ratolí superdetectiu!

Valverde, Mikel. L'Engany. Barcelona : La Galera, 2019
En Frei té un propòsit d'aquest curs: aconseguir l'amor de la Mireia.
Però per conquistar-la, primer haurà d'acontentar la Marta, la seva
amiga i una autèntica experta en embolicar-ho tot. Aviat la colla
d'en Frei coneix Il Professore, un vellet que està cansat de viure a la
residència i els proposarà un pacte surrealista.

