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Títol: La meva germana és la pera 

Autor/a: Jacqueline Wilson 

Editorial: B de Blok, cop. 2018 

Signatura: I*** Wil 

Sinopsis: 

Alerta rosa! 1. És supercursi, bleda i rosa. Ecs! 2. Sempre em culpa a mi, quan ens 

barallem. Mmm! 3. Em va robar la nit especial amb el papa, tot i que sap DE 

SOBRA que mirar Toy Story 3 menjant patates fregides és el MEU pla preferit els 

divendres. 4. Es burla dels meus animals, però ella no pot dormir sense la Baba, la seva nina de drap! Les 

germanes són INSUPORTABLES! 5.Mai no em fa costat. 

Clica aquí per veure els exemplars disponibles. 

 

Títol: La puerta mágica. La diversión de Martina vol. 3 

Autor/a: Martina D'Antiochia 

Editorial: Montena, 2018 

Signatura: I*** Ant 

Sinopsis: 

Jo estava preparant un vídeo tranquil·lament a la meva cambra quan ho he trobat: 

hi ha un forat en la paret de la meva cambra i us prometo que NO és culpa meva. 

Clar que, ja que ho he trobat, millor investigo el que hi ha darrere abans que els 

meus pares s'assabentin, no? Perquè, i si hi ha un TRESOR amagat? 

Decidit! Vaig a investigar aquest misteri perquè jo MAI dic que no a una AVENTURA. 

T'apuntes? 

Clica aquí per veure els exemplars disponibles. 
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Títol: Una família de por 

Autor/a: Francesc Gibert 

Editorial: Andana, 2017 

Signatura: I*** Gis 

Sinopsis: 

Aquesta és la història de Rut i la seua família, més pobres que les rates. Sobreviuen 

com poden i dormen en una furgoneta. Una nit, descobreixen una casa misteriosa, 

la Casa de les Tres Torres, a primera vista abandonada, i decideixen instal·lar-s’hi. Aquella casa no es troba 

tan buida com es pensaven i hauran d’aprendre a compartir-la amb una altra família de monstres. Monstres i 

humans seran capaços de conviure? 

Clica aquí per veure els exemplars disponibles. 
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