
NOVETATS MARÇ 2019 

Títol: Brujarella y la Diva 

Autor/a: Iban Barrenetxea 

Editorial: Thule, 2018 

Signatura: I** Bar 

Sinopsi: Ella ha tornat. Tal vegada ja ningú la recorda en Terragrís, però Ella no ha 

oblidat. Ella només vol que l'adorin. Ah, i el Bosc també vol el Bosc. Mmm... I després... 

tal vegada... El món sencer. Ni que fora molt demanar. Al cap i a la fi, ella és Divina. 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

 

Títol: El curiós cas del Castell Billinghurst 

Autor/a: David Fernández Sifres (Il·lustrat per Albertoyos) 

Editorial: Baula, 2018 

Signatura: I** Fer 

Sinopsi: Per primera vegada, les set pedres precioses més valuoses de tot el món 

s’exhibeixen al castell Billinghurst. D’una en una, van desapareixent de manera 

misteriosa. Els nois i noies de l’Escola de Detectius Avant comencen la seva investigació entre ornitòpoters 

i autòmats, però el cas es complica quan el cap de seguretat del castell els prohibeix d’entrar-hi. 

Descobriran qui és el lladre abans que robi l’última de les pedres? 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

 

Títol: Tinc un drac a la panxa 

Autor/a: Beatriz Berrocal (Il·lustrat per Lucía Serrano) 

Editorial: Animallibres, 2018 

Signatura: I** Ber 

Sinopsi: S'està preparant una funció de teatre a l'escola i el nostre protagonista té por 

de parlar en públic. Pensa que té un drac a la panxa que li fa pessigolles i li fa perdre la 

memòria, per això no se'n recorda de la frase que ha de dir quan li pregunten: "Digues, estrella fulgurant, 

saps on està la lluna?" 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

 

 

http://aladi.diba.cat/record=b1909499~S46*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1908281~S46*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1910075~S46*cat


Títol: Amics vamptàstics (Col·lecció: Vlad, el pitjor vampir del món (Vol.2) 

Autor/a: Anna Wilson (Il·lustrat per Kathryn Durst) 

Editorial: Baula, 2018 

Signatura: I** Wil 

Sinopsi: En Vlad no ha progressat gaire en les seves habilitats vampíriques. Els seus 

pares, enfadats, han decidit que vagi a Transilvània, amb la resta de la família, perquè el 

seu cosí Lupus li ensenyi què és ser un vampir dolent de veritat. 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

 

Títol: La bala de vidre de l’Idris 

Autor/a: René Gouichoux (Il·lustrat per Zaü) 

Editorial: Blume, 2018 

Signatura: I** Gou 

Sinopsi: L'Idris es veu obligat a fugir de la misèria i la guerra amb la seva mare, a récorer llargs camins i a 

passar per sota de filats plets de punxes per pujar en una embarcació d'allò més fràgil. Malgrat tot, ell 

només pensa en una cosa: en la seva bala de vidre. L'agafa amb força amb la mà perquè la sort no els 

abandoni. 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

 

Títol: Primula Prim 

Autor/a: Catalina González Vilar (Il·lustrat per Anna Castagnoli) 

Editorial: Cuatro azules, 2018 

Signatura: I** Gon 

Sinopsi: "La pastisseria Prim és la més bella, deliciosa i temptadora pastisseria de la regió. Els seus 

aparadors sempre llueixen curulls de croissants, congrets de canyella, pastissets de pasta fullada, de 

formatge i fruita, d‘ ametlla i xocolata… Però és el primer dia de primavera i la senyora Prim, com cada any, 

comença la seva dieta. Això significa que, durant les setmanes vinents, l'habitualment riallera pastissera, 

començarà a emetre llargs i sonors sospirs mentre treballa a l'obrador. Encara que aquest any, el senyor 

Prim té un pla. La delicada mà d'Anna Castagnoli ens presenta personatges plens de tendresa, 

protagonistes d'una història que, sense pretendre-ho, parla del valor de les coses senzilles, dels petits 

plaers i ens suggereix no prendre'ns la vida massa de debò." 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

 

http://aladi.diba.cat/record=b1908246~S46*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1906431~S46*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1909233~S46*cat


Títol: El Llibre d'Hores de Jacominus Gainsborough 

Autor/a: Rébecca Dautremer 

Editorial: Baula, 2018 

Signatura: I** Dau 

Sinopsi: Un llibre d'hores? Què és això? Doncs és tota una vida! La d'en 
Jacominus Gainsborough. Les fulles seques del parc, la pluja, la marea baixa. Una tombarella, un comiat en 
una andana, un bon dia en un jardí ple de pedres. Un pícnic, unes curses i l'ombra fresca sota l'ametller. 
Tot això. Una vida. 

Consulta'l al catàleg Aladí! 

 

 

 

http://aladi.diba.cat/record=b1906835~S46*cat

