RECOMANACIONS

CICLE SUPERIOR
Brooks, Ben. La historia impossible de Sebastian Cole. Barcelona:
Blackie Books, 2020
L’Oleg i l’Emma han estat jugant a un joc durant tot el curs:
inventar-se un tercer amic. Així passen l’estona. Un dia s’inventen
en Sebastian Cole, un nen capaç de fer milions de bogeries. Ningú
que hi toqui es creuria que existeix algú com ell… Però un dia en
Sebastian Cole apareix al cau secret de l’Emma i l’Oleg a bord d’una
nau espacial de cartró.

Nogués, Àlex. Un Milió d'ostres dalt de la muntanya. Barcelona :
Flamboyant, 2019
Com han arribat unes ostres dalt d’una muntanya? Després de
milions d’anys la Terra té molt per explicar-nos. L’Alex Nogués ens
guiarà pels misteris de la geologia.

Rodari, Gianni. Les Aventures d'en Cebeta. València : Sembra
Llibres, 2020
Amb l'objectiu d'alliberar el seu pare, empresonat injustament pel
malvat Príncep Llimona, en Cebeta emprendrà una aventura
trepidant aliant-se amb les criatures sotmeses per la reialesa. Seran
capaces de derrotar totes juntes la supèrbia del poder?

Walliams, David. El Monstre del Palau de Buckingham. Barcelona :
Montena, 2020
El Londres del futur està totalment en ruïnes i el seu jove príncep
Alfred mai ha conegut la vida fora de palau, el lloc més segur de la
ciutat. Sempre ha viscut protegit i envoltat dels millors luxes, però
una nit comença a escoltar sorolls en la foscor dels passadissos...
sembla que són els causants de successos molt estranys que mai
havien vist dins del Buckingham Palace.

Wormell, Christopher. El Lloc màgic. Barcelona : Animallibres, 2020
La Clementina somia un lloc màgic lluny de la Gran Ciutat Negra.
Sap que un dia el trobarà, però abans s'haurà d'escapar de la tieta i
l'oncle Randina, dos malànimes cruels que la tenen segestada i
esclavitzada. Amb l'ajuda del seu millor amic, en Gilbert, un gat
molt llest, intentarà emprendre la fugida.

