
NOVETATS OCTUBRE 2018 

Títol: El carter de l'espai 

Autor/a: Guillaume Perreault 

Editorial: Joventut, cop. 2018 

Signatura: IC Per 

Sinopsi: 

Un còmic preciós que ens farà sortir de la nostra zona de confort. 

A en Bob li apassiona la seva feina amb la seva petita rutina, fàcil i sense embolics. Per a ell, el correu és 

sagrat! A bord de la seva nau espacial, reparteix cartes i paquets a un munt de gent arreu de la galàxia. 

Almenys, a la part de la galàxia que ell coneix. Però aquest matí, a l’ oficina de correus, en passa alguna... Un 

nou itinerari trenca la rutina quotidiana del nostre carter. Tot i que d’ entrada sembla que en Bob no s’ adapta 

al seu nou trajecte, finalment s’ adonarà que els petits canvis poden conduir a aventures que val molt la pena 

viure. 

Clica aquí per veure els exemplars disponibles. 

 

Títol: Xocolata i joc brut 

Autor/a: Peyo 

Editorial: Base, 2018 

Signatura: IC Pey 

Sinopsi: 

En Benet Tallaferro és als afores de Vallrodona quan, de sobte, sent un gran 

terrabastall: un imponent globus aerostàtic és en un prat proper. I així comença la història, amb l'aparició d'un 

misteriós personatge que vol embarcar-se al globus i d'uns altres no menys misteriosos que li ho volen impedir. 

En Benet haurà de fer servir tot el seu enginy i tota la seva força per fer que l'aventura arribi a un desenllaç 

que sorprendrà més d'un lector... 

Clica aquí per veure els exemplars disponibles. 
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Títol: Moon Girl y el dinosaurio diabólico 

Autor/a: Brandon Montclare, Amy Reeder. dibuix: Natacha Bustos, Ray-Anthony 

Height, Leonard Kirk. Color: Tamra Bonvillain 

Editorial: Panini, DL 2017 

Signatura: IC Mon 

Sinopsi: 

Tony Stark, Victor Von Mort, T’Challa, AmadeusCho... les majors ments de 

l'Univers Marvel tenen alguna cosa en comú: cap d'ells és més llest que una noia de 

cambra de primària. Els rumors són certs: Lunella és la més intel·ligent de tots. 

Clica aquí per veure els exemplars disponibles. 
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